The Word
Moses Loved Most

Het woord
waarvan Mozes het meest hield

One Day at a Time
The word “today” appears 59 times in
Deuteronomy – far more than in any other biblical
book. In some cases, Moses uses “today” to mean
“in our time,” but mostly, “today” is used to mean
“right now.” The original Hebrew word for “today”
spoken by Moses is ha-yom ()הַ יּוֹם, which literally
means “the day.” Moses’ repetition of this word is
meant to calm the people: take it one day at a
time.

Eén dag tegelijk
Het woord "vandaag" komt 59 keer voor in Deuteronomium
- veel meer dan in enig ander bijbels boek. In sommige
gevallen gebruikt Mozes "vandaag" als aanduiding voor "in
onze tijd", maar meestal wordt "vandaag" gebruikt als aanduiding voor "op dit moment". Het originele Hebreeuwse
door Mozes gesproken woord voor "vandaag" is ha-yom
()הַ יּוֹם, wat letterlijk "de dag" betekent. Mozes' herhaling van
dit woord is bedoeld om de mensen te kalmeren: zie het
als een dag tegelijk.

Seize This Very Day
Moses knew this speech was his last chance to
persuade the people to live moral lives. The forty
years in the wilderness had been difficult, but he did
not want to focus on the sins of the past. Moses knew
that the upcoming conquest of Canaan would be
challenging, but he did not want to focus on the fear
of the future. He wanted the people to focus only on
the here and now.

Grijp déze dag
Mozes wist dat deze toespraak zijn laatste kans was om de
mensen te overtuigen om een fatsoenlijk leven te leiden. De
veertig jaar in de wildernis waren moeilijk geweest, maar hij
wilde zich niet concentreren op de zonden van het verleden.
Mozes wist dat de komende verovering van Kanaän een
uitdaging zou zijn, maar hij wilde zich niet richten op de
angst voor de toekomst. Hij wilde dat de mensen zich alleen
op het hier en nu zouden richten.

Begin Discovering Hebrew Today
This is an important lesson for strengthening our
relationship with God. Studying all of Scripture may
seem daunting, but if you focus on today and just get
started, the angst melts away. When it comes to
Scripture, there is no better tool for enhancing your
understanding of the Bible than Hebrew. Today is the
day to begin your discovery of the original language
of the Bible by enrolling in our Biblical Hebrew
course.

Begin met het ontdekken van Hebrew Today
Dit is een belangrijke les voor het versterken van onze relatie
met God. Het lijkt misschien ontmoedigend om de hele
Schrift te bestuderen, maar als je je op vandaag concentreert
en gewoon begint, smelt de angst weg. Als het om de Schrift
gaat, is er geen beter middel om je begrip van de Bijbel te
verbeteren dan Hebreeuws. Vandaag is de dag om je
ontdekking van de oorspronkelijke taal van de Bijbel te
beginnen door je in te schrijven voor onze Bijbelse
Hebreeuwse cursus.
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