What is Zion?

Wat is Sion?

"Zion" in the Bible
Zion started as a nickname for Jerusalem: “Look upon
Zion…Your eyes will see Jerusalem” (Isaiah 33:20). Later
it became a nickname for Israel, for example in Jeremiah
3:14 God says: “I will choose you - one from a town and
two from a clan - and bring you to Zion.” Zion is also the
Hebrew name of a mount in Jerusalem that was
conquered from the Jebusites by King David, where The
City of David was located.

"Sion" in de Bijbel
Zion begon als een bijnaam voor Jeruzalem: "Kijk naar Sion ...
Je ogen zullen Jeruzalem zien" (Jesaja 33:20). Later werd het
een bijnaam voor Israël, bijvoorbeeld in Jeremia 3:14 zegt
God: "Ik zal jou kiezen - een uit een stad en twee uit een clan
- en je naar Sion brengen." Sion is ook de Hebreeuwse naam
van een berg in Jeruzalem die door koning David werd
veroverd op de Jebusieten, waar de stad van David zich
bevond.

What is Zion in Hebrew?
The word Zion - ( ציוןTziyon) comes from the root ן-י-צ
(tz-y-n) in Hebrew. In Modern Hebrew we have a lot of
verbs coming from this root. One of them is: “letzayen”
which means “to mark” or “to emphasize”. This meaning
makes Zion an appropriate name to mark one of the
holiest places on earth. Some Jewish traditions even
refer to Zion as the spiritual point from which the entire
world was created, located in the Holy of Holies of the
Temple.
Your Hebrew Journey starts in Zion. “For out of Zion
shall go forth instruction and the word of the Lord from
Jerusalem” (Isaiah 2:3).

Wat is Sion in het Hebreeuws?
Het woord Sion - ( ציוןTziyon) komt van de wortel ן-י-( צtz-y-n)
in het Hebreeuws. In Modern Hebreeuws hebben we veel
werkwoorden met deze stam. Een van die is: "letzayen" wat
"markeren" of "benadrukken" betekent. Deze betekenis
maakt Sion tot een gepaste naam om een van de heiligste
plekken op aarde te markeren. Sommige Joodse tradities
verwijzen zelfs naar Sion als het spirituele punt van waaruit
de hele wereld is geschapen, gelegen in het heilige der
heiligen van de Tempel.
Je Hebreeuwse reis begint in Sion. "Want vanuit Sion zal de
instructie uitgaan en des HEREN woord vanuit Jeruzalem"
(Jesaja 2:3).
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