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The Epiphany Of Amen 
Learn Biblical Hebrew Today 
 

 Amen: an extraordinary word 
Amen is the Bible’s supreme expression of assent. By 
saying amen, we mean much more than simple 
agreement. It is a remarkable word because it allows us 
to succinctly articulate “Praise the Lord” and “I agree”. 
For example, Jeremiah agrees with the words of 
Hananiah, a fellow prophet, by saying: “Amen! May the 
Lord do so; may the Lord fulfill the words that you have 
prophesied” (Jer. 28:6). 
 
The true significance of Amen 
This powerful word comes from the Hebrew root אמן 
(a-m-n) that is also related to the word word אמונה 
(emunah) which means “faith”. Interestingly, Amen is 
classified as an adjective which describes states and 
moods. This word is not another "Yes" or "No". When 
a person says Amen, they commit themselves to a 
state of conscious agreement, judgement and faith. In 
the Bible, having faith is not just a question of being 
spiritually awake, but of being firmly committed to 
one’s religious identity.  
    
Learning the Biblical language 
The structure of the old Semitic Hebrew language 
allows the expression of complex ideas such as self-
awareness to one's faith. It is not surprising at all that 
this word was not translated to most languages and 
was simply kept in its original Hebrew form. Some 
words and meanings cannot be detached from the 
Hebrew language. 
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De Openbaring van Amen 
Leer vandaag Bijbels Hebreeuws 
 
Amen: een buitengewoon woord 
Amen is in de Bijbel de ultieme uitdrukking van instemming. 
Met amen bedoelen we veel meer dan alleen een 
overeenstemming. Het is een opmerkelijk woord omdat het 
ons in staat stelt om “Prijs de Heer” en “Ik ben het er mee 
eens” beknopt te verwoorden. Jeremia is het bijvoorbeeld 
eens met de woorden van Hanania, een mede-profeet, door 
te zeggen: “Amen! Moge de Heer zo doen; moge de Heer de 
woorden vervullen die u hebt geprofeteerd” (Jer. 28:6). 
 
De ware betekenis van Amen 
Dit krachtige woord komt van de Hebreeuwse wortel אמן (a-
m-n) dat ook gerelateerd is aan het woord woord אמונה 
(emunah) wat 'geloof' betekent. Interessant is dat Amen 
wordt ingedeeld als een bijvoeglijk naamwoord dat 
toestanden en gemoedstoestanden beschrijft. Dit woord is 
niet te vergelijken met "Ja" of "Nee". Wanneer iemand 
Amen zegt, verbindt men zich tot een toestand van bewuste 
overeenstemming, oordeel en geloof. In de Bijbel is geloof 
hebben niet alleen een kwestie van spiritueel wakker zijn, 
maar van een sterke toewijding aan z’n religieuze identiteit. 
    
De bijbelse taal leren 
De structuur van de oude Semitische Hebreeuwse taal maakt 
het mogelijk complexe ideeën zoals zelfbewustzijn tot 
uitdrukking te brengen in iemands geloof. Het is helemaal niet 
verwonderlijk dat dit woord in de meeste talen niet wordt 
vertaald en gewoon in de oorspronkelijke Hebreeuwse vorm 
wordt bewaard. Sommige woorden en betekenissen kunnen 
niet los worden gezien van de Hebreeuwse taal. 
 

 


