
1 
 

 

The hidden message of Adam 
Rediscover the Bible with Hebrew 
 

 Reach the full potential 
Firstly, more should be said about this connection, 
Adam-Adamah. Weren’t all the animals created from 
the ground; why was Adam the only one named 
after adamah (אדמה)? Our sages explain: while the 
animals were created ‘almost completed’, both man 
and the ground were created in a basic, pure state; 
they both need to be developed; they both require 
hard work in order to reach their full potential and 
to bear fruit. 
 
The hidden aspect 
However, two different words “jump” at you from the 
original Hebrew ‘adam’ – not just adamah, but also dam 
 ?blood. Why would the word dam be within adam ,(דם)
It clearly shows that this creature – adam – is ‘flesh and 
blood’ from the very beginning. We know that the Torah 
is based on the significance of the blood, dam, of living 
creatures, but it all seems to start here, in the name 
‘Adam’. 
 
Biblical Hebrew reveals the Eternal Mysteries 
You don’t suppose that God gave a random and 
meaningless name to his first creation, do you? 
Undoubtedly, these "bloody" and “earthly” aspects form 
the original components not only of Adam's identity, but 
of God’s message to humanity: this “flesh and blood” 
man needs to be developed after he comes into this 
world.  
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De verborgen boodschap van Adam 
Ontdek met Hebreeuws de Bijbel opnieuw  
 
Bereik het volle potentieel 
Ten eerste moet er meer worden gezegd over het verband 
tussen Adam en Adamah. Waren niet alle dieren uit de 
aardbodem geschapen; waarom was Adam dan de enige die 
naar adamah (אדמה) genoemd werd? Onze wijzen leggen 
uit: terwijl de dieren nagenoeg af waren geschapen, werden 
zowel de mens als de grond in een elementaire, zuivere 
staat geschapen; beide moeten ze ontwikkeld worden; 
beide vereisen hard labeur om hun volledige potentieel te 
bereiken en vrucht te dragen. 
 
Het verborgen aspect 
Er zijn echter twee verschillende woorden die je 
"bespringen" vanuit de oorspronkelijke Hebreeuwse 'adam' - 
niet alleen adamah, maar ook dam (דם), bloed. Waarom zou 
het woord dam in Adam staan? Het laat duidelijk zien dat 
dit schepsel - adam - vanaf het begin 'vlees en bloed' is. We 
weten dat de Torah is gebaseerd op de betekenis van het 
bloed, dam, van levende wezens, maar het lijkt allemaal hier 
te beginnen, in de naam 'Adam'. 
 
Bijbels Hebreeuws onthult de eeuwige mysteriën 
Je denkt toch niet dat God zijn eerste schepping een 
willekeurige en betekenisloze naam heeft gegeven? 
Ongetwijfeld vormen deze "bloedige" en "aardse" aspecten 
niet alleen de originele componenten van Adam's identiteit, 
maar ook van Gods boodschap aan de mensheid: deze 
"vlees en bloed" -mens moet worden ontwikkeld nadat hij 
op deze wereld is gekomen. 
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