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Sin in Hebrew Scripture 
A new perspective with Biblical Hebrew 
 
A Sin or a human error? 
The real biblical meaning of sin is not what you think. 
In Biblical Hebrew the root chet (חטא) actually means 
to be slightly off, to miss the mark. To Ancient 
Israelites to sin meant to make a mistake or to neglect 
one's obligation. For example, in Genesis 31, Jacob 
asks Laban, "What is my offense, what is my 
guilt chet (חטא) that you have chased me 
down?" This word, appearing almost 500 times in the 
Bible, is central to the biblical state of mind, where 
upholding one's covenantal obligations was 
paramount. 
 
When you read it in Hebrew, you get a new perspec-
tive of “sin” not as a blemish, but rather a human 
error. Fortunately, there is a remedy. According to the 
Bible, the sinful error can be corrected by streng-
thening one's relationship with God, seeking 
forgiveness and improving one's behavior moving 
forward. By reading the Bible in Hebrew, you can 
strengthen your relationship with the Scriptures. 
Enroll today in our live online Biblical Hebrew course 
and discover for yourself the mysteries shrouded in the 
ancient text! 
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Zonde in de Hebreeuwse Schrift 
Een nieuw perspectief met Bijbels Hebreeuws 
 
Een zonde of een menselijke fout? 
De echte Bijbelse betekenis van zonde is niet wat je denkt. In 
het Bijbels Hebreeuws betekent de wortel chet (חטא) 
eigenlijk: er een beetje naast zitten, het doel missen. Voor 
de oude Israëlieten betekende zondigen een fout maken of 
een verplichting verwaarlozen. Bijvoorbeeld, in Genesis 31, 
vraagt Jakob aan Laban: "Wat is mijn overtreding, wat is 
mijn schuld chet (חטא) dat je mij hebt opgejaagd?" Dit 
woord, dat bijna 500 keer voorkomt in de Bijbel, staat 
centraal in de Bijbelse gemoedstoestand, waar het 
handhaven van iemands verbondsverplichtingen van het 
grootste belang was. 
 
Als je het in het Hebreeuws leest, krijg je een nieuwe 
kijk op "zonde", niet als een smet, maar eerder als een 
menselijke fout. Gelukkig is er een remedie. Volgens de 
Bijbel kan de zondige fout gecorrigeerd worden door 
iemands relatie met God te versterken, vergeving te 
zoeken en zijn gedrag in de toekomst te verbeteren. 
Door de Bijbel in het Hebreeuws te lezen, kun je je 
relatie met de Schrift versterken. Schrijf je vandaag nog 
in voor onze live online cursus Bijbels Hebreeuws en 
ontdek zelf de mysteries die in de oude tekst verscholen 
liggen! 
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