Singing to victory

Zingen naar de overwinning

The Unlikely Response to an Existential Threat
In the face of fierce enemy armies, King Jehoshaphat
chose a seemingly suicidal response: sending Levite
singers into battle ahead of his warriors. The amazing
thing is that this tactic worked above and beyond any
normal military response: “As they began to sing and
praise, the LORD set an ambush against the Ammonites, Moab, and Mount Seir, who had come against
Judah, so that they were routed” (2 Chronicles 20:22).

De onwaarschijnlijke reactie op een existentiële dreiging
Tegenover bikkelharde vijandelijke legers koos koning
Josafat voor een schijnbaar zelfmoordreactie: het voor zijn
krijgers uit sturen van Levitische zangers in de strijd. Het
verbazingwekkende is dat deze tactiek boven elke normale
militaire reactie uitsteekt: "Toen ze begonnen te zingen en te
prijzen, zette de HEER een hinderlaag op tegen de Ammonieten, Moab en de Berg Seir, die tegen Juda waren opgetreden, zodat ze werden verdreven" (2 Kronieken 20:22).

The Amazing Double Meaning
“Out of the mouths of babes and infants you have
founded a bulwark because of your foes, to silence the
enemy and the avenger” (Psalm 8:2). This verse,
quoted later by Jesus, contains a fascinating play on
words. The word ( עֹ זʽOz) – translated as “bulwark”
here – has the primary meaning of strength and valor,
with a secondary meaning of praise. This one Hebrew
word captures the essence of the entire story of the
army that won by singing.

De verbazingwekkende dubbele betekenis
"Uit de monden van zuigelingen en baby's hebt u een
bolwerk gecreëerd vanwege uw vijanden, om de vijand en
de wreker het zwijgen op te leggen" (Psalm 8:2). Dit vers, dat
later door Jezus wordt geciteerd, bevat een fascinerende
woordspeling. Het woord ( עֹזʽOz) - hier vertaald als
"bolwerk" - heeft de primaire betekenis van kracht en moed,
met een secundaire betekenis van lofprijzing. Dit ene
Hebreeuwse woord verwoordt de essentie van het hele
verhaal van het leger dat won door te zingen.

Explore the Incredible world of the Bible
Sometimes understanding one word is like reading an
entire story. Discovering the meanings of Hebrew words
in their context can unearth surprising and inspiring
insights. Don’t let anything stand in the way of your
desire to learn biblical Hebrew – enroll in our live online
courses and be able to explore the incredible world of
the Scriptures.

Verken de ongelooflijke wereld van de Bijbel
Soms is het begrijpen van één woord als het lezen van een
heel verhaal. Het ontdekken van de betekenis van
Hebreeuwse woorden in hun context kan verrassende en
inspirerende inzichten opleveren. Laat niets je verlangen om
bijbels Hebreeuws te leren in de weg staan - schrijf je in voor
onze live online cursussen en ontdek de ongelofelijke wereld
van de Schrift.
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