The Sight of the Lord

Het zicht van de Heer

The Lord will see
After the angel of the Lord stops Abraham from killing
his son, Abraham looks up, sees a ram caught in a
thicket and offers it up as a sacrifice, instead of Isaac.
Then Abraham names that sacred place Adonai
Yireh ()יהוה יראה, which in Hebrew means “the Lord will
see.” What a strange name! What exactly will the Lord
see? And when will this happen?

De Heer zal zien
Nadat de engel van de Heer Abraham heeft gestopt met het
doden van zijn zoon, kijkt Abraham op, ziet een ram in een
struikgewas gevangen en offert het, in plaats van Isaac, op
als een offer. Dan noemt Abraham die heilige plaats Adonai
Yireh ()יהוה יראה, wat in het Hebreeuws betekent 'de Heer
zal het zien'. Wat een vreemde naam! Wat zal de Heer
precies zien? En wanneer zal dit gebeuren?

God Sees All Things
The true importance of this story is that this is the first
instance of worship upon Mount Moriah, which means
“divine sight.” This mountain will later become the site
of both Jewish Temples in Jerusalem. The Bible tells
us, “Nothing in all creation is hidden from God’s sight”
(Hebrews 4:13) and on this mountain, the sight of the
Lord is felt very intensely.

God ziet alle dingen
Het echte belang van dit verhaal is dat dit de eerste
aanbidding is op de berg Moria, wat 'goddelijk zicht'
betekent. Deze berg zal later de plaats worden van beide
Joodse tempels in Jeruzalem. De Bijbel vertelt ons: "Niets in
de hele schepping is voor Gods ogen verborgen" (Hebreeën
4:13) en op deze berg wordt de aanblik van de Heer zeer
intens gevoeld.

Hebrew reveals genuine Biblical insights
Centuries later, not far from this very spot, God looked
down and saw Jesus as a sacrifice on the cross. Abraham
chose the name “the Lord will see”, anticipating the
divine sight of the crucifixion of Jesus. This deep
connection between the Binding of Isaac and the
Crucifixion of Jesus can only be appreciated in the
original Hebrew language.

Hebreeuws onthult echte bijbelse inzichten
Eeuwen later, niet ver van deze plek, keek God neer en zag
Jezus als een offer aan het kruis. Abraham koos de naam "de
Heer zal het zien", vooruitlopend op de goddelijke aanblik
van de kruisiging van Jezus. Deze diepe band tussen de
binding van Izaäk en de kruisiging van Jezus kan alleen in de
originele Hebreeuwse taal worden gewaardeerd.
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