Jesus and the Reeds

Jezus en het riet

Among the Reeds
According to the Gospel of John, Jesus turned the
water into wine at a wedding in a town called “Canah
of Galilee” (John 2:1). This is a tiny village hardly
mentioned elsewhere in Scripture - so why is it an
important detail? In the original Hebrew of the Bible,
the word canah  קנהmeans “reed” – a tall and strong
grass that grows in marshes, similar to bamboo. The
hero of the Old Testament, Moses, began his path to
greatness by being discovered by Pharoah’s daughter
in a “basket among the reeds” (Exod. 2:5). How fitting
that the hero of the New Testament, Jesus, should
also have performed his first miracle among the
reeds!

Tussen het riet
Volgens het Evangelie van Johannes veranderde Jezus het
water in wijn op een bruiloft in een stad die "Canah in
Galilea" heette (Johannes 2:1). Dit is een klein dorp dat
nauwelijks elders in de Schrift wordt genoemd - dus
waarom is dit een belangrijk detail? In het oorspronkelijke
Hebreeuws van de Bijbel betekent het woord canah קנה
"riet" - een hoog en sterk gras dat groeit in moerassen,
vergelijkbaar met bamboe. De held van het Oude
Testament, Mozes, begon zijn weg tot grootsheid toen hij
door de dochter van de Farao werd ontdekt in een "mand
tussen het riet" (Ex. 2:5). Hoe passend is het dat de held
van het Nieuwe Testament, Jezus, ook zijn eerste wonder
verrichtte tussen het riet!

A Reed in His Hand
Just as he was exalted by the reeds at the beginning
of his ministry, at the very end of his life, Jesus
suffered at the hand of the reeds. First, he was
mocked by the Roman soldiers by being dressed up
as a caricature of king. In addition to a crown of
thorns, they put a reed in his hand, in place of a
scepter, and then beat him with it (Matt. 27:29-30).
In the final moments before his death on the cross,
Jesus was given to drink from a vinegar-soaked
sponge attached to a long reed (Matt. 27:48).

Een rietstengel in zijn hand
Net zoals hij aan het begin van zijn bediening door het riet
werd verheerlijkt, leed Jezus aan het eind van zijn leven door
de hand van het riet. Eerst werd hij door de Romeinse soldaten bespot door zich te laten verkleden als een karikatuur
van een koning. Naast een doornenkroon plaatsten zij een
rietstengel in zijn hand, in plaats van een scepter, en sloegen
hem er vervolgens mee (Matt. 27:29-30). In de laatste
ogenblikken voor zijn dood aan het kruis kreeg Jezus te
drinken uit een met azijn doordrenkte spons die aan een
lang riet was bevestigd (Matt. 27:48).

Discover the Hidden Details
Even if you have read the Bible hundreds of times, you
might not realize that the word “canah,” or reed,
contains a new level of meaning that foreshadows
Jesus’s ultimate fate. Enroll in our live, online Biblical
Hebrew course to discover the hidden details you miss
while reading a translated Bible.

Ontdek de verborgen details
Zelfs als je de Bijbel al honderden keren hebt gelezen,
realiseer je je misschien niet dat het woord "canah," of riet,
een bijzondere betekenis bevat die een voorbode is van
Jezus' uiteindelijke lot. Schrijf je in voor onze live, online
cursus Bijbels Hebreeuws om de verborgen details te
ontdekken die je mist als je een vertaalde Bijbel leest.
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