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WWEEEEGGSSCCHHAALLEENN  EENN  OORREENN  

WWEEEEGGSSCCHHAALLEENN  
 

ְזֹאמ ַנ ְזֹאמםִי ַנ     םִי
Strongs: H 3976    mannelijk zelfstandig naamwoord 

Grondwoord: ַזא  (H239) ַי

Uitspraak: mō·zān'   

Strongs betekenis: weegschalen 

Brown-Driver-Briggs' betekenis: een paar schalen: balansen. 

 

 

ַזא    ַי
Strongs: H 239    werkwoord Grondwoord 

Uitspraak: 'azan   

Strongs betekenis: weegschaal: vrij identiek met H238 door het idee van schalen als twee oren 

Brown-Driver-Briggs' betekenis:  wegen, testen, bewijzen, overwegen 

 

OORREENN  
 

ַֹא ַֹאִי     ִי
Strongs: H 241    vrouwelijk zelfstandig naamwoord 

Grondwoord: ַזא  (H238) ַי

Uitspraak: 'ozen   

Strongs betekenis: oor, deel van het lichaam, luisterorgaan, het oor ontbloten om te openbaren; 

de ontvanger van goddelijke openbaring 

Brown-Driver-Briggs' betekenis: breedheid, dat wil zeggen (concreet) het oor (van zijn vorm in 

de mens): - + adverteren, publiek, + mishagen, oor, horen, + laten zien. 

 

ַזא ַזאַי   ַי
Strongs: H 238    werkwoord Grondwoord 

Uitspraak: 'azan   

Strongs betekenis: horen, luisteren, uw oren toespitsen, gehoorzaam zijn, aandachtig luisteren, 

horen en luisteren naar gebeden (aan God). 

Brown-Driver-Briggs' betekenis: uw oren groter maken met uw handen om zo beter te horen. 

 

Als we het Hebreeuwse woord voor weegschalen ְזֹאמ ַנ ְזֹאמםִי ַנ  bekijken, dan zien we centraal in םִי

dat woord, het Hebreeuwse woord voor oren ַֹא ַֹאִי  Weegschalen en oren komen van dezelfde .ִי

grondwoorden. Dit wil zeggen dat ze iets te maken hebben met elkaar. Er zit een diepere 

betekenis in. 
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Ondanks dat de wetenschap, ongeveer 150 jaar geleden, ontdekte dat ons evenwichtsorgaan in 

onze oren zit, legt de Bijbel al lang een verband met onze oren en evenwicht. Dit getuigt van 

Goddelijke inspiratie van elk woord en letter in Gods Woord. 

 

Een tweede geestelijke aspect is dat wat we horen moeten afwegen. 

Luister eens aandachtig naar de woorden van Jezus in Markus 4 (Amplified Bible Classic): 

22 [Dingen zijn alleen maar tijdelijk verborgen om geopenbaard te worden]. Want er is 

niets verborgen dat niet openbaar zal worden, noch wordt iets [tijdelijk] geheim 

gehouden om het kenbaar te maken. 

23 Zo iemand oren heeft om te horen, laat hem luisteren en laat hem waarnemen en 

begrijpen.  

24 En Hij zei tot hen: Wees voorzichtig met wat u hoort. De maat [van denken en studie] 

u geeft [aan de waarheid die u hoort] zal de maat [van deugd en kennis] zijn die naar u 

terugkomt en [daarbij] zal meer worden gegeven aan hem die hoort. 

25 Want hij die heeft zal meer gegeven worden; en hij die niets heeft, ook wat hij heeft 

zal hem ontnomen worden, [met geweld]. 

Jezus wijst uitdrukkelijk op het belang van horen en luisteren, waarnemen en begrijpen.  

Om voorzichtig te zijn met wat u hoort en tijd te spenderen om de waarheid te horen en te 

bestuderen, wat bepalend is voor de mate van deugd en kennis die u gegeven zal worden. 

 

Dit zijn de wijze woorden van Salomo in Spreuken 4 (NBG): 

20  Mijn zoon, sla acht op mijn woorden,  neig uw oor tot mijn uitspraken;   

21  laat ze niet wijken uit uw ogen,  bewaar ze diep in uw hart.   

22  Want zij zijn leven voor wie ze vinden, genezing voor hun ganse lichaam.   

23  Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de oorsprongen des 

levens. 

Uw oren zijn als een weegschaal, zorg dat uw leven in balans is met het Woord van God dat u 

hoort! Wat u hoort en ziet, wordt bewaard in uw hart (ziel) en bepaald uiteindelijk de koers en 

de uitslag van uw leven. Wie oren heeft, die horen! 

 

JEZUS IS HEER! 


