Connecting Heaven and Earth

Het verbinden van hemel en aarde

Vav – a special letter
You probably know that there is a correspondence
between Hebrew letters and numbers. Number 6
corresponds to the letter “vav”. “Vav” is shaped like a
hook holding two things together ( ;)וnormally, “Vav”
is translated as “and”. This letter is also referred to as
“vav of connection” therefore, “the Sixth Day”—Yom
HaShishi (Yom Vav)—connects the spiritual and
physical; heaven and earth, six days of Creation and
Shabbat.

Vav - een speciale letter
U weet waarschijnlijk dat er een overeenkomst bestaat
tussen Hebreeuwse letters en cijfers. Het getal 6 komt
overeen met de letter "vav". "Vav' heeft de vorm van een
haak die twee dingen bij elkaar houdt ( ;)וnormaal gesproken
wordt "Vav" vertaald als "en". Deze letter wordt ook wel
"vav van verbinding" genoemd; daarom verbindt "de Zesde
Dag" - Yom HaShishi (Yom Vav) - het geestelijke met het
fysieke; hemel en aarde, zes dagen van de schepping en
Shabbat.

The day of connection
We can see a wonderful confirmation in today’s Jewish
life. Anyone who has experienced Shabbat in Israel
knows that Friday, Yom Shishi, is a really special day of
the week, since it is the beginning of Shabbat. As such, it
connects and holds together the six days of the week
and the most important day of the Jewish week,
Shabbat (Saturday).

De dag van verbinding
We zien een prachtige bevestiging in het huidige joodse
leven. Iedereen die Shabbat in Israël heeft ervaren, weet
dat vrijdag, Yom Shishi, een heel bijzondere dag van de
week is, omdat dat het begin van de Shabbat is. Als
zodanig, verbindt en houdt het de zes dagen van de week
en de belangrijkste dag van de Joodse week, Shabbat
(zaterdag), aan elkaar.

Discover the nuances of the Bible
The importance of this day is clearly emphasized in
Judaism: the day we celebrate as the Jewish New Year,
is not actually the anniversary of Creation, it is the
anniversary of the sixth day of Creation—Yom
Hashishi. According to Jewish understanding, Creation
became meaningful when man was created: the Sixth
Day connected heaven and earth, and God was
proclaimed King! Enroll in our live online Biblical Hebrew
course and Hebrew will reveal the nuances of the
Scripture!

Ontdek de nuances van de Bijbel
Het belang van deze dag wordt duidelijk benadrukt in het
jodendom: de dag die we vieren als het Joodse Nieuwjaar,
is niet echt de dag van de schepping, het is de dag van de
zesde scheppingsdag - Yom Hashishi. Volgens het Joodse
begrip kreeg de schepping betekenis toen de mens werd
geschapen: de Zesde Dag verbond hemel en aarde, en God
werd uitgeroepen tot Koning! Schrijf je in voor onze live
online Bijbelse Hebreeuwse cursus en Hebreeuws zal de
nuances van de Schrift onthullen!

Study Biblical Hebrew online

Bestudeer Bijbels Hebreeuws online

(lp.israelbiblicalstudies.com)
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