Love in the Bible

Liefde in de Bijbel

What does it mean to love?
When Jesus was asked what the greatest
commandment in the Torah was, he famously
responded by citing two verses that mention love.
Indeed, love is the core idea underlying so many of the
Bible’s teachings. But what does it mean to love in
the Bible? Is it simply affection or strong friendship?
To answer this question, we need to examine the
word love in the original language of Scripture:
Hebrew.

Wat betekent lief te hebben?
Toen Jezus werd gevraagd wat het grootste gebod in de
Torah was, antwoordde hij roemrijk door twee verzen aan te
halen waarin de liefde wordt genoemd. Liefde is inderdaad
de kerngedachte die ten grondslag ligt aan zoveel van de
Bijbelse leerstellingen. Maar wat betekent liefde in de
Bijbel? Is het gewoon genegenheid of sterke vriendschap?
Om deze vraag te beantwoorden moeten we het woord
liefde in de oorspronkelijke taal van de Schrift onderzoeken:
Hebreeuws.

Three Humble Hebrew Letters
The Hebrew word for love is ahav ()אהב, comprised
of three letters: AHB. The first letter aleph ( )אmeans
“chief” and the final letter bet ( )בmeans “house.”
Together they spell AB אב, meaning “father.” Jesus
called out to his heavenly father, saying abba – the
Aramaic equivalent of ab. Holding these two letters
together is the letter heh ()ה, symbolizing the Spirit
of God with its soft breathy sound. The full name of
the Lord is YHWH ( – )יהוהcontaining two Hs.

Drie eenvoudige Hebreeuwse letters
Het Hebreeuwse woord voor liefde is ahav ()אהב, bestaande
uit drie letters: AHB. De eerste letter aleph ( )אbetekent
"hoofd" en de laatste letter bet ( )בbetekent "huis". Samen
vormen ze AB אב, wat "vader" betekent. Jezus riep tot zijn
hemelse vader en zei abba - het Aramese equivalent van ab.
De twee letters worden bijeengehouden door de letter heh
()ה, die de Geest van God symboliseert met zijn zachte,
ademende klank. De volledige naam van de Heer is YHWH
( )הוהי- met daarin twee H's.

Discover the essence of God’s Word
The Hebrew word for love (AHB  )אהבshows us that
the essence of love is God. The first letter of John
says, “God is love. Whoever lives in love lives in God,
and God in them." (1 John 4:16). Hebrew teaches us
that love is how God manifests Himself in the
world. Enroll in our live online courses to read the
Bible in Hebrew and get to the essence of God’s
word.

Ontdek de essentie van Gods Woord
Het Hebreeuwse woord voor liefde (AHB  )אהבlaat ons zien
dat God de essentie van de liefde is. De eerste brief van
Johannes zegt: "God is liefde. Wie in de liefde leeft, leeft in
God, en God in hen." (1 Johannes 4:16). Het Hebreeuws
leert ons dat liefde de manier is waarop God zich in de
wereld manifesteert. Schrijf je in voor onze live online
cursussen om de Bijbel in het Hebreeuws te lezen en om tot
de essentie van Gods woord te komen.
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