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De heerlijke Naam van God:

♦ Door Joden gemeden en ‘vergeten’ 
– na verwoesting 1e tempel: in spreken
– na verwoesting 2e tempel: ook in schrijven

♦ Door vroege (Grieks/Roomse!) kerk niet goed 
gekend en ook gemeden/verwaarloosd

Vervangen:
♦ In Joodse lezing OT door Adonai
♦ In Griekse vertaling OT en NT door Kurios
♦ In Nederlandse vertaling OT door HEER(E)

rijke betekenis totaal kwijtgeraakt
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Betekenis 

♦ God Zelf  legt in Exodus 3: 13-15 de relatie met
אהיה  -’EHJeH - Ik ben (er) / Ik zal (er) zijn

– Max Reisel: verband met werkwoord
היה - hajah, of (ouder): הוה הוא / - hawah / hua –
zijn, bestaan, scheppen, leven, ademen

Hij is (er) / Hij zal (er) zijn 

en (causatief): Hij doet bestaan/leven
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Uitspraak            : samengevat

♦ Meest waarschijnlijke oorspronkelijke vorm:
JaHUaH ≈≈≈≈ IAU A (:Josephus; 1e eeuw)
– veel afgeleide namen: -JaHU (bijv. Eli-jahu)

♦ Variant, door beklemtoning van de U: JeHUaH
– afgeleide namen: JeHU- (bijv. JeHUDaH)

♦ Variant, door kleine klankverschuiving: JeHOaH
– veel afgeleide namen: JeHo-
– late variant (Masoreten?): JeHo(W)aH

♦ Variant, mannelijker (Grieks? Samaritaans?): JaHUeH
– Engels (met verkorte oe-klank): Yahweh
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Uitspraak: klank

♦ Zacht: zuchtje lucht
– de adem van God geeft ons leven; doet ons ‘zijn’

• fysiek: neshamah - levensadem
• geestelijk: Ruach ha Qodesh - Heilige Geest

– Romeinen: „De Geest zucht met ons”

≈≈≈≈ IAUA ≈≈≈≈ JaHUaH

Richt. 6:34; 
7:18-22; 

Psalm 47:5; 
Jesaja 27:13;

♦ Luid: teru‘ah - klank van de Shofar (gejuich!)
– Numeri 23:21  Balak over God en Israël:

JaHUaH, zijn God, is met hem, 
en het geklank (teruah) des Konings is bij hem.
Zie ook: Exodus 19: 16, 19; 20:18; Jozua 6: 5-20;

– de Mishnah: „de uitspraak door de Hogepriester 
op Grote Verzoendag was tot in Jericho te horen!” 
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26 Toen boog de man zijn knieën en wierp zich neer 
voor , 27 en zei: Geprezen zij            , de 
God van mijn heer (         ) Abraham , die zijn goe-
dertierenheid en trouw niet onttrokken heeft aan mijn 
heer (         ); wat mij aangaat,              heeft mij 
geleid op de weg naar het huis der broeders van 
mijn heer (         ).

Abraham en zijn knecht: Genesis 24

In dit hoofdstuk:

♦ de heerlijke Godsnaam            : 19x

♦ - adoni - mijn heer (Abraham): 23x

knecht 10x
Abraham 2x
Laban 3x
verteller 4x

(knecht):   1x

knecht 19x
Laban 1x
verteller 3x
Rebekka 1x

ֲאדֹ נִ י 

ֲאדֹ נִ י 

ֲאדֹ נִ י 
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De betekenis van het niet noemen
van goden-namen…

„Ten aanzien van alles, wat Ik u bevolen heb, zult gij 
op uw hoede zijn; de naam van andereandere goden zult 
gij niet noemen, hij zal uit uw mond niet gehoord 
worden.” Exodus 23: 13

„Gij zult alle plaatsen volkomen vernietigen, waar de 
volken, wier gebied gij in bezit neemt, hun goden ge-
diend hebben, op hoge bergen en op heuvels en on-
der elke groene boom. Gij zult hun altaren afbreken, 
hun gewijde stenen verbrijzelen, hun gewijde palen 
met vuur verbranden, de gesneden beelden van hun 
goden omhouwen en hun naam van die plaats doen 
verdwijnen. Gij zult uw God alzo niet doen.” 

Deuteronomium 12: 2-4
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De glorierijke Naam          .

vrijmoedig gebruiken

Voorbeelden:

♦ Abraham

♦ zijn knecht

♦ …. vrijwel iedereen in het OT !

Wie niet?

♦ vooral één ‘figuur’ niet
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Mattheüs 4: 1-11; 
met citaten uit Psalm 91: 11-12; 

Deuteronomium 6: 16; 8: 3; en 6: 13-14.

1 Toen werd Jezus door de Geest naar de 
woestijn geleid om verzocht te worden door de 
duivel. 2 En nadat Hij veertig dagen en veertig 
nachten gevast had, kreeg Hij ten laatste honger. 
3 En de verzoeker kwam en zei tot Hem: Indien 
Gij Gods Zoon zijt, zeg dan, dat deze stenen 
broden worden. 4 Maar Hij antwoordde en zei: Er 
staat geschreven: 

„De mens leeft niet alleen van brood, maar 
van alles wat uit de mond van uitgaat.”
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Mattheüs 4: 1-11; 
met citaten uit Psalm 91: 11-12; 

Deuteronomium 6: 16; 8: 3; en 6: 13-14.

5 Toen nam de duivel Hem mede naar de heilige 
stad en hij stelde Hem op de rand van het dak 
des tempels, 6 en zei tot Hem: Indien Gij Gods 
Zoon zijt, werp Uzelf dan naar beneden; er staat 
immers geschreven:
„Aan zijn engelen zal Hij opdracht geven aan-
gaande u, en op de handen zullen zij u dragen, 
opdat gij uw voet niet aan een steen stoot.” 

7 Jezus zei tot hem: Er staat ook geschreven:

„Gij zult , uw God, niet verzoeken. ”
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Mattheüs 4: 1-11; 
met citaten uit Psalm 91: 11-12; 

Deuteronomium 6: 16; 8: 3; en 6: 13-14.

8 Wederom nam de duivel Hem mede naar een 
zeer hoge berg en hij toonde Hem al de koninkrij-
ken der wereld en hun heerlijkheid, 9 en zei tot 
Hem: Dit alles zal ik U geven, indien Gij U neder-
werpt en mij aanbidt. 
10 Toen zei Jezus tot hem: Ga weg, satan! Er staat 
immers geschreven: 

„ , uw God, zult gij aanbidden (jare’ - vrezen; 
ontzag hebben voor) en Hem alleen dienen. ” 

11 Toen liet de duivel Hem met rust en zie, engelen 
kwamen en dienden Hem.
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Jezus en  de tegenstander

- een onnoemelijk groot verschil !

♦ Jezus leefde vanuit het diepe besef dat            , 
naar Zijn Naam, altijd bij Hem was
– Hij was er blij mee
– het gaf Hem perspectief en visie voor Zijn leven, 

ook als het even moeilijk was!

♦ de tegenstander wil niets weten van            ’s 
nabijheid, en Zijn Naam dus niet belijden!

♦ Aan wiens kant staan wij t.a.v. de heerlijke 
Naam               ?
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: Hij is nabij!

♦ Zijn wij ons daar altijd bewust van?

Wat helpt ons om ons meer bewust te zijn van 
Zijn aanwezigheid?

♦ vaak stilstaan bij Zijn aanwezigheid, overal 
waar we Zijn heerlijke Naam JaHUaH (HEER(E)
in onze Bijbel) tegenkomen

♦ de momenten dat we Zijn aanwezigheid 
ervaren hebben gedenken en vieren!
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P.s.

♦ Over Gods heerlijke Naam is een 
uitgebreide studie (ca. 57 p. A4) beschikbaar 
[te vinden via de websites www.12accede.nl
en www.immanuel-pastoraat.nl ]: 

www.12accede.nl/Gods_heilige_Naam.pdf


