Isaiah and the Seraphim

Jesaja en de serafijnen

The fiery purification of Isaiah’s lips
The words of Isaiah are among the most beloved
prophecies in the whole Bible. But before Isaiah
began receiving prophecy from the Lord, he
underwent an initiation ritual in the Temple. His
mouth was cleansed by a burning coal taken from
the altar. Then a seraph declared: “Now that this has
touched your lips, your guilt has departed and your
sin is blotted out” (Isa. 6:7). Why was the burning of
Isaiah’s lips necessary?

De vurige reiniging van Jesaja's lippen
De woorden van Jesaja behoren tot de meest geliefde
profetieën in de hele Bijbel. Maar voordat Jesaja van de
Heer profetie begon te ontvangen, onderging hij een
inwijdingsritueel in de Tempel. Zijn mond werd gereinigd
door een brandende kool die van het altaar werd
genomen. Toen verklaarde een seraf: "Nu dit je lippen
heeft aangeraakt, is je schuld verdwenen en is je zonde
uitgewist" (Jes. 6:7). Waarom was het branden van
Jesaja's lippen nodig?

“Seraphs were in attendance above him”
Like angels, seraphs are divine messengers. Their job is
to proclaim the glory of God. With thunderous voices,
they proclaim “Holy, Holy, Holy” shaking the
foundations of the Temple (6:3-4). But they have an
additional job – to guard the throne of the Lord within
the Holy of Holies. They do so using fire. The Hebrew
word seraphim ()שּׂ ָר ִפים
ְ comes from the root SRF ()שרפ
which means “to flame”. Seraphs are six-winged
“burners” who use fire to deter intruders.

"Serafs waren boven hem aanwezig "
Net als engelen zijn serafs goddelijke boodschappers. Het is
hun taak om de glorie van God te verkondigen. Met
donderende stemmen verkondigen ze “Heilig, heilig, heilig”
zodat de fundamenten van de Tempel daveren (6:3-4). Maar
ze hebben een extra taak - de troon van de Heer bewaken in
het Heilige der Heiligen. Ze doen dit met vuur. Het
Hebreeuwse woord serafijn ()שּׂ ָר ִפים
ְ komt van de wortel SRF
()שרפ, wat “vlammen” betekent. Serafs zijn zesvleugelige
“branders” die vuur gebruiken om indringers af te schrikken.

Learn Hebrew and regain a burning love for
scripture
The original Hebrew meaning of seraph clarifies a
great deal about Isaiah’s famous first vision. This is
precisely the reason why Isaiah says that the
“house was filled with smoke” (6:4). It is also the
reason why the seraph used a “live coal from the
altar” to purify his lips (6:7). Do you yearn to hear
the word of God in Hebrew precisely as Isaiah did?
Enroll today in our online live Biblical Hebrew
course and learn to uncover the Bible’s most
sparkling treasures.

Leer Hebreeuws en herwin een brandende liefde voor de
Schrift
De oorspronkelijke Hebreeuwse betekenis van seraf
verduidelijkt veel over Jesaja's befaamde eerste visioen. Dit
is precies de reden waarom Jesaja zegt dat het “huis vol rook
was” (6:4). Het is ook de reden waarom de seraf een
“levende kool van het altaar” gebruikte om zijn lippen te
reinigen (6:7). Verlang je ernaar om het woord van God in
het Hebreeuws te horen, precies zoals Jesaja deed?

Rediscover The Bible in our live Hebrew course

Herontdek de Bijbel in onze live Hebreeuwse cursus
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