The great figures of the Bible had the honor of speaking
directly with God. The personal conversations between
the Lord and these righteous people have become the
foundations of our sacred Scriptures. When God
summons them, there is one word they all use to
respond. What is this special word in Hebrew that has
no equivalent in English and what does it actually
mean?

De grote figuren van de Bijbel hadden de eer rechtstreeks
met God te spreken. De persoonlijke gesprekken tussen de
Heer en deze rechtvaardige mensen zijn de basis geworden
van onze heilige Geschriften. Wanneer God hen oproept, is
er één woord dat ze allemaal gebruiken om te reageren.
Wat is dit speciale woord in het Hebreeuws dat geen
equivalent heeft in het Nederlands en wat betekent het
eigenlijk?

“Here I Am”

"Hier Ben Ik"

The exclusive club of five righteous men
Among all the righteous people in the Bible, there is an
exclusive club of five special men: Abraham, Jacob,
Moses, Samuel and Isaiah. Each of these men was
personally called by God to serve, and each responded
with a single Hebrew word – hineni ()הנני. Literally, this
means “Here I am”, but it symbolizes much more:
loyalty, alertness, unflinching readiness to carry out
God’s command.

De exclusieve club van vijf rechtvaardige mannen
Onder alle rechtvaardige mensen in de Bijbel is er een
exclusieve club van vijf bijzondere mannen: Abraham,
Jacob, Mozes, Samuël en Jesaja. Elk van deze mannen werd
persoonlijk door God geroepen om te dienen, en elk
antwoordde met één enkel Hebreeuws woord - hineni
()הנני. Letterlijk betekent dit "Hier ben ik", maar het
symboliseert nog veel meer: loyaliteit, alertheid,
onberispelijke bereidheid om Gods bevel uit te voeren.

A word of complete dependability
There is no single word in English that means hineni. It is
a Hebrew shorthand for “Here I stand, alert, ready,
prepared to accept what you ask of me.” The first
person in the Bible to respond to God with hineni was
Abraham. In Genesis 22 God tests Abraham by telling
him to offer his beloved son Isaac as a sacrifice.
Abraham does not think twice. He demonstrates his
readiness with this one exceptional word.

Een woord van volledige betrouwbaarheid
Er is geen enkel woord in het Nederlands dat hineni
betekent. Het is een Hebreeuws afkorting voor "Hier sta ik,
alert, klaar, bereid om te accepteren wat u van mij vraagt."
De eerste persoon in de Bijbel die met hineni op God
reageerde, was Abraham. In Genesis 22 test God Abraham
door hem te vertellen om zijn geliefde zoon Isaac als een
offer te offeren. Abraham denkt niet twee keer na. Hij toont
zijn bereidheid met dit ene uitzonderlijke woord.

Deepen your understanding of Scripture
The great men of the Bible respond to God using hineni
because this is precisely the word that God himself
utters. According to Isaiah 58:9, in times of trouble,
“You will call, and the Lord will answer; you will cry for
help, and he will say: Here am I (hineni)”.

Verdiep je begrip van de Bijbel
De grote mannen van de Bijbel reageren op God met hineni,
omdat dit precies het woord is dat God zelf uitspreekt.
Volgens Jesaja 58:9, in tijden van nood: “U zult roepen en de
Heer zal antwoorden; je zult om hulp schreeuwen en hij zal
zeggen: Hier ben ik (hineni) ”.
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