
Les	  10:	  De	  Familie	  Naam	  van	  de	  Schepper

Het	  Bijbelboek	  Jaqob(us)	  2:10	  zegt	  "wie	  dan	  ook	  de	  hele	  Thora	  houdt	  en	  in	  slechts	  
één	  gebod	  faalt,	  is	  hij	  schuldig	  geworden	  aan	  ze	  allemaal."
Ik	  geloof	  niet	  dat	  enige	  ware	  verbondsgelovige	  die	  gedoopt	  en	  lid	  is	  van	  het	  lichaam	  
van	  de	  Messias,	  opzeFelijk	  een	  van	  de	  10	  woorden/geboden	  zou	  willen	  breken,	  doch	  
doen	  velen	  dat	  op	  de	  dag	  van	  vandaag.

Het	  derde	  woord	  vertelt	  ons	  "Je	  zal	  de	  Naam	  van	  YHWH	  jouw	  Élohiem	  niet	  ijdel	  
noemen."	  Ijdel	  betekent	  hier	  om	  te	  veranderen,	  vervalsen	  of	  ordinair	  te	  maken.

In	  de	  Hebreeuwse	  grondtekst	  komt	  deze	  Naam	  7	  000	  keer	  voor	  en	  elke	  keer	  hebben	  
de	  vertalers	  deze	  Sacrale	  Naam	  van	  onze	  Schepper,	  YAHWEH,	  vervangen	  met	  "God"	  
of	  "de	  HEER/HERE".	  God	  en	  HEER	  zijn	  Stels	  maar	  geen	  persoonlijke	  namen	  en	  indien	  
je	  de	  oorsprong	  van	  deze	  woorden	  achterhaalt,	  zijn	  ze	  ook	  vrij	  verdacht.	  YHWH	  is	  
alwetend,	  eeuwig	  en	  genadig	  maar	  dat	  zijn	  slechts	  Stels	  voor	  Hem,	  niet	  Zijn	  
persoonlijke	  Naam.

Door	  de	  persoonlijke	  Naam	  van	  YHWH	  (Hebreeuwse	  leFers:	  Yod-‐Hey-‐Waw-‐Hey)	  
ongeveer	  7	  000	  keer	  te	  vervangen	  met	  Stels	  als	  heer	  of	  god,	  breekt	  men	  zeker	  het	  
derde	  woord/gebod.	  Het	  valt	  onder	  veranderen	  van	  de	  Naam	  van	  de	  Schepper,	  het	  
valt	  ook	  onder	  zijn	  Naam	  vervalsen	  door	  Zijn	  ware	  Naam	  opzeFelijk	  verkeerd	  weer	  te	  
geven.	  Ik	  ben	  een	  man	  maar	  er	  zijn	  veel	  mannen,	  slechts	  wanneer	  men	  mijn	  
persoonlijke	  naam	  Don	  Esposito	  gebruikt,	  kan	  men	  mij	  aanspreken	  en	  niet	  eender	  
welke	  andere	  man.

In	  deze	  les,	  bewijzen	  wij	  hoe	  belangrijk	  de	  familie	  Naam	  van	  de	  Schepper	  is	  en	  hoe	  
die	  Naam	  apart	  gezet	  is	  zodat	  deze	  Naam	  verheven	  is	  boven	  alle	  andere	  namen	  in	  het	  
universum.

Vertelt	  de	  Hemelse	  Vader	  ons	  in	  de	  SchriY	  wat	  Zijn	  persoonlijke	  Naam	  is?

Exo	  3:15	  En	  Élohiem	  zei	  tot	  Mosje	  opnieuw:	  Je	  zal	  dit	  zeggen	  tot	  de	  zonen	  van	  
Jisrael;	  Yahweh	  de	  Élohiem	  van	  jullie	  vaderen,	  de	  Élohiem	  van	  Abraham,	  de	  
Élohiem	  van	  Jitzhaq,	  de	  Élohiem	  van	  Jaqob,	  heeS	  mij	  naar	  jullie	  gezonden.	  Dit	  is	  
voor	  eeuwig	  Mijn	  Naam	  en	  dit	  is	  hoe	  ik	  moet	  herrinert	  worden	  van	  generaTe	  tot	  
generaTe.

Zegt	  Hij	  ook	  dat	  ZIJN	  NAAM	  VOOR	  EEUWIG	  IS?	  zie	  bovenstaande

Opmerking:	  De	  SchriY	  getuigt	  duidelijk	  dat	  de	  Naam	  van	  de	  Schepper	  Yahweh	  is	  
doorheen	  de	  generaSes.	  De	  meeste	  mensen	  zijn	  heel	  trots	  op	  hun	  eigen	  persoonlijke	  
naam,	  bv.:	  als	  jouw	  naam	  David	  is	  en	  iemand	  blijY	  jou	  halstarrig	  Thomas	  noemen,	  
zou	  dat	  ongepast	  zijn.	  Het	  zou	  nog	  erger	  en	  kwetsender	  zijn	  als	  iemand	  die	  jou	  al	  een	  
goede	  10	  jaar	  kent,	  plots	  jouw	  naam	  vergeet.	  In	  het	  Hebreeuws	  heeY	  elke	  naam	  een	  
aparte	  betekenis.	  Elia	  betekent	  'Yahweh	  is	  mijn	  Él",	  Daniel	  betekent	  'Élohiem	  is	  mijn	  
Rechter',	  etc.



Er	  is	  geen	  naam	  in	  het	  Hebreeuws	  die	  zonder	  betekenis	  is	  en	  toch	  zijn	  velen	  
overtuigd	  dat	  op	  een	  of	  andere	  manier	  de	  Schepper	  van	  het	  universum,	  die	  de	  Naam	  
boven	  alle	  namen	  heeY,	  geen	  Naam	  heeY	  of	  er	  niet	  om	  geeY	  hoe	  wij	  Hem	  
aanspreken.

Waarom	  werd	  de	  Naam	  dan	  veranderd?	  Vergeet	  niet	  dat	  er	  voor	  de	  vijYiende	  eeuw	  
geen	  boekdrukkunst	  bestond,	  dusdanig	  werden	  Bijbels	  enkel	  bewaard	  in	  synagoges	  
en	  kerken	  maar	  de	  uitvinding	  van	  de	  boekdrukkunst,	  was	  deze	  voor	  iedereen	  
beschikbaar.

Een	  van	  de	  eerste	  uit	  dat	  rijtje	  was	  de	  King	  James	  Bijbel	  in	  ongeveer	  1592	  die	  in	  feite	  
de	  korte	  vorm	  van	  Yahweh	  (dat	  is:	  Yah)	  bevaFe	  maar	  door	  anS-‐joodse	  vervolgingen	  
doorheen	  Europa,	  wilde	  men	  wanhopig	  alles	  veranderen	  dat	  ook	  maar	  "joods"	  leek	  
te	  zijn	  en	  heeY	  men	  daardoor	  de	  Naam	  boven	  alle	  namen	  in	  de	  Bijbelvertalingen	  
vervangen	  met	  betekenisloze	  Stels	  als	  heer	  en	  god,	  de	  hoogsteigen	  Naam	  van	  de	  
Schepper	  van	  het	  universum	  -‐	  YAHWEH	  -‐.

Moeten	  we	  de	  tradiSes	  van	  mensen	  volgen	  of	  het	  woord	  van	  Yahweh?

Mar	  7:6-‐9
En	  hij	  gaf	  antwoord	  en	  zei	  tot	  hen:	  Voortreffelijk	  heeS	  Jesja'ja	  geprofeteerd	  over	  
jullie	  hypocrieten,	  er	  staat	  geschreven:	  "Dit	  volk	  eert	  Mij	  met	  de	  lippen	  maar	  hun	  
hart	  is	  ver	  van	  Mij	  en	  ijdel	  aanbidden	  zij	  Mij,	  onderwijzende	  de	  geboden	  van	  
mensen."
Want	  door	  het	  gebod	  van	  Yahweh	  te	  verlaten,	  houden	  jullie	  vast	  aan	  de	  tradiTes	  
van	  mensen,	  het	  wassen	  van	  gerei	  en	  bekers	  en	  vele	  andere	  dergelijke	  dingen	  doen	  
jullie.	  En	  hij	  zei	  tot	  hen:	  Voortreffelijk	  schuiven	  jullie	  het	  gebod	  van	  Yahweh	  opzij	  
zodat	  jullie	  tradiTes	  kunnen	  gelden.

Opmerking:	  De	  Bijbel	  werd	  oorspronkelijk	  in	  het	  Hebreeuws	  opgeschreven	  uit	  de	  
SemiSsche	  taalfamilie,	  terwijl	  Nederlands	  een	  taal	  is	  uit	  de	  Germaanse	  taalfamilie.	  De	  
Naam	  van	  Yahweh	  vervangen	  met	  betekenisloze	  Stels	  als	  heer	  of	  god,	  werd	  gedaan	  
puur	  omwille	  van	  tradiSe,	  hoewel	  die	  tradiSe	  het	  derde	  Woord/Gebod	  overtreed.	  
Daarnaast	  is	  het	  ook	  zeer	  belangrijk	  om	  te	  beseffen	  dat	  de	  vertalers	  anS-‐Thora	  
vooroordelen	  hadden,	  zondagsviering	  (in	  plaats	  van	  zaterdag	  =	  de	  sabbat)	  in	  ere	  
hielden	  samen	  met	  nog	  vele	  andere	  heidense	  tradiSes.

Wat	  zegt	  de	  SchriY	  over	  het	  volgen	  van	  leiders	  die	  de	  Thora	  niet	  volgen?

Jes	  8:20	  Naar	  de	  Thora	  en	  naar	  de	  Getuigenis!	  Als	  ze	  niet	  spreken	  volgens	  dit	  
Woord,	  is	  dat	  omdat	  er	  géén	  licht	  in	  hen	  is!

We	  moeten	  beseffen	  dat	  we	  het	  derde	  Woord	  overtreden	  door	  foute	  vertalingen	  te	  
lezen	  die	  de	  Naam	  van	  de	  Schepper	  verandert	  hebben,	  zelfs	  al	  doen	  we	  dat	  niet	  
opzeFelijk.	  We	  voegen	  ook	  toe	  aan	  de	  SchriY	  want	  Stels	  zoals	  heer	  en	  god	  staan	  er	  
niet	  in	  de	  onderliggende	  Hebreeuwse	  manuscripten,	  deze	  zijn	  slechts	  toegevoegd	  



door	  de	  vertalers.

Wat	  zegt	  de	  SchriY	  dat	  de	  straf	  is	  voor	  allen	  die	  toevoegen	  of	  wegnemen	  van	  het	  
Woord	  van	  Yahweh?

Deu	  4:2	  Voeg	  niet	  toe	  aan	  het	  Woord	  dat	  Ik	  jullie	  gebied,	  doe	  er	  ook	  niets	  van	  af,	  
om	  zo	  de	  geboden	  te	  houden,	  van	  Yahweh	  jullie	  Élohiem,	  die	  Ik	  jullie	  geboden	  heb.

Op	  22:19	  En	  als	  iemand	  wegneemt	  van	  de	  woorden	  van	  het	  boek	  van	  deze	  profeTe,	  
zal	  Yahweh	  zijn	  deel	  wegnemen	  uit	  het	  Boek	  des	  Levens	  en	  uit	  de	  apart-‐gezehe	  
stad	  en	  de	  dingen	  die	  beschreven	  zijn	  in	  dit	  boek.

Opmerking:	  We	  zien	  hier	  nogmaals	  hoe	  zwaar	  het	  doorweegt	  om	  enig	  woord	  van	  de	  
SchriY	  te	  veranderen	  of	  weg	  te	  nemen,	  laat	  staan	  de	  meest	  belangrijke	  Naam	  in	  het	  
universum;	  de	  Naam	  van	  onze	  Maker,	  Yahweh.	  Iedereen	  die	  de	  SchriY	  verandert	  zal	  
eigenlijk	  uit	  het	  boek	  des	  leven	  gewist	  worden,	  en	  dit	  is	  exact	  wat	  de	  vertalers	  
gedaan	  hebben.
Persoonlijke	  namen	  worden	  foneSsch	  weergegeven	  maar	  niet	  vertaald.	  Het	  
Nederlandse	  woord	  'water'	  wordt	  in	  het	  Italiaans	  uitgesproken	  als	  'aqua'.	  Er	  is	  totaal	  
geen	  verband	  tussen	  deze	  twee	  woorden,	  ze	  zijn	  volledig	  anders	  en	  behoren	  tot	  
aparte	  talen.	  Maar	  persoonlijke	  namen	  zoals	  George	  Bush	  worden	  niet	  vertaald,	  deze	  
wordt	  simpelweg	  foneSsch	  weergegeven	  in	  een	  andere	  taal.	  Dit	  betekent	  dat	  de	  
naam	  hetzelfde	  blijY,	  alhoewel	  het	  licht	  anders	  kan	  uitgesproken	  worden	  in	  andere	  
talen.	  Als	  je	  bv.	  naar	  een	  Spaanse	  radio	  uitzending	  zou	  luisteren,	  dan	  zal	  je	  constant	  
Spaans	  horen	  en	  dan	  plots	  komt	  een	  naam	  zoals	  George	  Bush	  voorbij.	  Namen	  blijven	  
hetzelfde	  in	  welke	  taal	  dan	  ook.

Mits	  namen	  niet	  vertaald	  worden	  en	  slechts	  'getranslitereerd'	  worden,	  kan	  het	  woord	  
"god"	  dan	  gezien	  worden	  als	  een	  correcte	  vertaling	  van	  de	  Naam	  Yahweh,	  terwijl	  de	  
twee	  geen	  enkel	  foneSsche	  verband	  hebben?

Exo	  3:13	  En	  Mosje	  zei	  tot	  "God":	  Zie,	  ik	  zal	  komen	  tot	  de	  zonen	  van	  Jisrael	  en	  hen	  
zeggen,	  de	  "God"	  van	  jullie	  vaderen	  heeS	  mij	  gezonden	  en	  zij	  zullen	  tot	  mij	  zeggen;	  
"Wat	  is	  Zijn	  Naam?	  Wat	  zal	  ik	  hen	  dan	  zeggen?"

Opmerking:	  Het	  is	  nogal	  duidelijk	  dat	  "God"	  of	  zoals	  er	  in	  de	  onderliggende	  
Hebreeuws	  tekst	  staat	  "Élohiem",	  een	  gewone	  Stel	  was	  maar	  beslist	  niet	  Zijn	  Naam	  
want	  zij	  vroegen	  "welke	  God?",	  want	  als	  hij	  terug	  ging	  en	  zou	  zeggen	  dat	  "God"	  aan	  
hem	  verschenen	  was,	  dan	  ging	  men	  hem	  vragen	  "welke	  God?".	  "God"	  is	  dus	  geen	  
persoonlijke	  Naam	  van	  de	  Schepper.	  "God"	  kan	  van	  alles	  en	  nog	  wat	  betekenen,	  Allah	  
is	  de	  'god'	  van	  de	  moslims,	  vishnu	  is	  de	  'god'	  van	  de	  Hindoes	  en	  het	  Hebreeuwse	  
woord	  Élohiem	  dat	  men	  meestal	  vertaalt	  als	  "god",	  is	  slechts	  een	  Stel	  maar	  Yahweh	  is	  
een	  strikt	  persoonlijke	  Naam.

Wat	  zei	  de	  Hemelse	  Vader	  daarna	  tegen	  Mozes	  aangaande	  Zijn	  Naam?

Exo	  3:15	  En	  Élohiem	  zei	  tot	  Mosje	  opnieuw:	  Je	  zal	  dit	  zeggen	  tegen	  de	  zonen	  van	  



Jisrael,	  YaHWeH,	  de	  Élohiem	  van	  jullie	  vaderen,	  de	  Élohiem	  van	  Abraham,	  de	  
Élohiem	  van	  Jithzaq,	  de	  Élohiem	  van	  Jaqob	  heeS	  mij	  naar	  jullie	  gezonden.	  Dit	  is	  
Mijn	  Naam	  voor	  eeuwig,	  en	  dit	  is	  hoe	  Ik	  moet	  herrinert	  worden	  van	  generaTe	  op	  
generaTe.

Opmerking:	  In	  de	  onderliggende	  Hebreeuwse	  tekst	  zegt	  onze	  Hemelse	  Vader	  
duidelijk	  tegen	  Mozes	  dat	  Zijn	  eeuwige	  Naam	  Yahweh	  is.	  Onze	  Hemelse	  Vader	  heeY	  
veel	  Stels.	  Hij	  is	  AlmachSg	  en	  Alwetend.	  Hij	  is	  ook	  Genadig	  maar	  dit	  zijn	  Stels	  en	  
karakterisSeken	  en	  niet	  Zijn	  persoonlijke	  Naam.	  Wanneer	  iemand	  opwerpt	  dat	  
Yahweh	  op	  vele	  verschillende	  manieren	  aangesproken	  wordt,	  is	  dat	  afdoen	  van	  het	  
feit	  dat	  Hij	  SLECHTS	  EEN	  NAAM	  HEEFT!	  

Als	  men	  gaat	  zoeken	  naar	  de	  Naam	  Yahweh	  in	  de	  Hebreeuwse	  SchriY	  dan	  zal	  men	  
zien	  dat	  de	  Naam	  Yahweh	  Zijn	  persoonlijke	  Naam	  is	  en	  bijna	  7	  000	  keer	  gebruikt	  
wordt	  in	  de	  Thenach	  alleen	  al,	  het	  leeuwendeel	  (zo	  een	  70%)	  van	  de	  verwijzingen	  
naar	  onze	  Schepper,	  bevaFen	  Zijn	  persoonlijke	  Naam:	  Yahweh.	  De	  meest	  
voorkomende	  Stel	  daarnaast	  is	  Élohiem	  (alternaSeve	  schrijfwijze:	  Elohim)	  maar	  zoals	  
gezegd	  is	  dit	  slechts	  een	  Stel	  en	  geen	  naam.	  De	  overige	  namen	  die	  worden	  gebruikt	  
zoals	  El	  Sjadai,	  Adonai,	  Genezer,	  Verlosser,	  etc.	  zijn	  allemaal	  prachSge	  
karakterisSeken	  van	  onze	  Vader	  maar	  zijn	  geen	  namen.	  Deze	  worden	  sporadisch	  
gebruikt	  behalve	  dan	  'Adonai'	  (Hebreeuws:	  Verheven	  Meester),	  die	  ongeveer	  408	  
keer	  voorkomt	  vergeleken	  met	  Yahweh	  die	  ongeveer	  7	  000	  keer	  voorkomt.

Er	  is	  nog	  een	  ander	  heel	  belangrijk	  punt	  die	  gemaakt	  moet	  worden	  over	  de	  naam	  
"god".	  Zoals	  eerder	  gezegd	  is	  de	  oorspronkelijke	  taal	  van	  de	  Bijbel,	  Hebreeuws.	  In	  het	  
Hebreeuws	  is	  het	  gangbare	  woord	  voor	  "godheid"	  namelijk	  'El'	  en	  in	  de	  
meervoudsvorm	  wordt	  dat	  'Élohiem'.	  De	  naam	  "god"	  wordt	  slechts	  eenmaal	  in	  de	  
Hebreeuwse	  tekst	  gebruikt	  als	  benaming	  voor	  een	  godheid,	  toen	  Yahweh	  de	  
Israëlieten	  op	  hun	  fout	  wees	  om	  een	  door	  mensen	  verzonnen	  Babylonische	  godheid	  
te	  aanbidden.	  De	  persoonlijke	  naam	  van	  die	  Babylonische	  godheid	  was	  "gOd"	  of	  
exact	  foneSsch	  weergegeven	  "gAd".	  

Jes	  65:11	  Maar	  jullie	  zijn	  het	  die	  Yahweh	  verlaten,	  die	  Mijn	  apart-‐gezehe	  berg	  
vergeten,	  die	  een	  tafel	  klaarmaken	  voor	  gAd	  (de	  Babylonische	  godheid)	  en	  die	  
gemengde	  wijn	  uitschenken	  voor	  Meni	  (godheid	  van	  het	  lot).

Het	  is	  toch	  opvallend	  dat	  deze	  wereld	  verblind	  is	  voor	  de	  persoonlijke	  Naam	  van	  onze	  
Hemelse	  Vader,	  terwijl	  de	  naam	  "satan"	  niet	  verloren	  is	  en	  door	  niemand	  in	  vraag	  
gesteld	  wordt	  zodat	  het	  correct	  wordt	  uitgesproken	  in	  zijn	  wereld	  en	  mits	  
persoonlijke	  namen	  foneSsch	  weergegeven	  worden,	  kan	  het	  in	  vraag	  gesteld	  worden	  
waarom	  de	  vertalers	  opteerden	  voor	  de	  persoonlijke	  Naam	  van	  Yahweh	  te	  vervangen	  
met	  de	  naam	  van	  een	  Babylonische	  godheid	  genaamd	  "gOd/gAd".

Wat	  zegt	  de	  SchriY	  over	  het	  aanroepen	  van	  de	  persoonlijke	  namen	  van	  dingen	  die	  
mensen	  als	  hun	  godheid	  beschouwen,	  buiten	  Yahweh?

Exo	  22:20	  Iemand	  die	  offert	  aan	  een	  god	  (Élohiem)	  zal	  vernieTgd	  worden,	  enkel	  aan	  



Yahweh	  dient	  men	  te	  offeren.

Exo	  23:13	  En	  let	  op	  alles	  dat	  ik	  jullie	  gezegd	  heb.	  En	  jullie	  zullen	  geen	  andere	  
Élohiem	  aanroepen	  met	  naam,	  het	  zal	  niet	  gehoord	  worden	  uit	  jullie	  monden.

Opmerking:	  Deze	  verzen	  verbieden	  niet	  om	  de	  naam	  te	  lezen	  van	  een	  verzonnen	  
godheid	  wanneer	  men	  de	  SchriY	  leest	  maar	  verbiedt	  simpelweg	  het	  bidden	  tot	  of	  
geloYe	  maken	  aan	  (de	  naam	  van)	  verzonnen	  godheden.	  Volgens	  de	  SchriY	  dient	  men	  
enkel	  en	  alleen	  tot	  Yahweh	  de	  Hemelse	  Vader	  te	  bidden.	  De	  oorspronkelijke	  uitspraak	  
was	  dus	  GaD	  maar	  dit	  werd	  verbastert	  tot	  GoD	  in	  de	  Westerse	  Germaanse	  talen	  mits	  
het	  een	  vrij	  normaal	  fenomeen	  is	  dat	  in	  Westerse	  uitspraak	  een	  A	  meestal	  een	  O	  
wordt,	  hier	  volgen	  voorbeelden	  uit	  de	  moderne	  Sjd:
Voorbeeld	  uit	  het	  Aramees:	  lAhmA	  (Oost	  neo-‐Aramees)	  -‐	  lOhmO	  (West	  neo-‐Aramees)
Voorbeeld	  uit	  het	  Hebreeuws:	  JisrAel	  (Oosters	  Mizrahi/Sefardi	  Hebreeuws)	  -‐	  JisrOel	  
(Westers	  Ashkenazi	  Hebreeuws),	  Dawid	  (Oosters	  Mizrahi	  Hebreeuws)	  -‐	  Dovid	  
(Westers	  Ashkenazi	  Hebreeuws)
Voorbeeld	  uit	  Belgisch	  Nederlands:	  bAl	  (standaard	  Nederlands)	  -‐	  bOl	  (West-‐Vlaams	  
Nederlands)
Mits	  de	  naam	  "GaD"	  verbastert	  tot	  "GoD",	  in	  feite	  de	  naam	  is	  van	  een	  Babylonische	  
godheid,	  zou	  dat	  duidelijk	  tegen	  de	  SchriY	  ingaan	  om	  diens	  naam	  te	  aanroepen	  ter	  
vervanging	  van	  de	  Schepper	  Zijn	  Naam	  Yahweh.

Ik	  weet	  dat	  dit	  beledigend	  kan	  klinken	  voor	  iemand	  die	  voor	  de	  eerste	  keer	  over	  dit	  
onderwerp	  leest	  maar	  denk	  eens	  goed	  na,	  indien	  een	  moslim	  tot	  geloof	  komt	  in	  
Yahshua	  en	  begint	  deel	  te	  nemen	  aan	  diensten,	  zou	  het	  goed	  zijn	  dat	  hij	  bidt	  in	  de	  
naam	  van	  Allah?	  Of	  indien	  een	  hindoe	  tot	  geloof	  zou	  komen	  en	  deel	  wenst	  te	  worden	  
van	  de	  congregaSe,	  zou	  dat	  door	  de	  beugel	  kunnen	  als	  hij	  bidt	  tot	  Vishnu?

Waarom	  zou	  men	  dan	  iemand	  laten	  bidden	  naar	  "god",	  met	  de	  kennis	  in	  het	  
achterhoofd	  dat	  het	  beslist	  NIET	  de	  Naam	  van	  de	  Schepper	  is	  maar	  eigenlijk	  de	  naam	  
van	  een	  Babylonische	  godheid	  is?	  Het	  enige	  antwoord	  is:	  tradiSe!	  Mensen	  
accepteren	  de	  prakSjk	  van	  het	  aanroepen	  van	  de	  persoonlijke	  naam	  van	  een	  
Babylonische	  godheid	  omdat	  iedereen	  het	  al	  zo	  lang	  gewend	  is	  en	  omdat	  dat	  het	  
tradiSoneel	  is,	  net	  zoals	  zondagsheiliging	  of	  het	  houden	  van	  heidense	  feestdagen	  
zoals	  Kerstmis	  tradiSoneel	  is.

Is	  Yahweh	  een	  jaloerse	  Élohiem?

Exo	  20:5	  Je	  zal	  jezelf	  niet	  neerwerpen	  voor	  hen,	  je	  zal	  hen	  niet	  dienen	  want	  Ik	  ben	  
Yahweh	  jullie	  Élohiem,	  een	  jaloerse	  El,	  die	  de	  kwaadaardigheid	  bezoekt	  op	  de	  
vaderen	  en	  de	  zonen,	  op	  het	  derde	  en	  vierde	  geslacht,	  aan	  zij	  wie	  Mij	  haten.

Is	  Hij	  ook	  jaloers	  om	  Zijn	  Naam?

Eze	  39:25	  Daarom	  zegt	  Adonai	  Yahweh	  dit:	  Nu	  zal	  Ik	  het	  ballingschap	  van	  Jaqob	  
beëindigen	  en	  zal	  Ik	  genade	  hebben	  met	  het	  hele	  huis	  Jisrael.	  En	  Ik	  zal	  jaloers	  zijn	  



omwille	  van	  Mijn	  apart-‐gezehe	  Naam.

Opmerking:	  Yahweh	  is	  niet	  jaloers	  omwille	  van	  trots	  zoals	  mensen	  dat	  zijn.	  Hij	  is	  
jaloers	  of	  naijverig	  omdat	  Hij	  diegene	  is	  die	  alles	  heeY	  geschapen	  en	  omdat	  het	  
geloven	  in	  verzonnen/valse	  godheden	  die	  niets	  kunnen	  doen	  voor	  een	  mens,	  
eigenlijk	  die	  mens	  schade	  toebrengt	  door	  hen	  enkel	  maar	  tot	  teleurstelling	  en	  zonde	  
te	  brengen.	  Door	  eer	  te	  geven	  aan	  de	  Naam	  van	  Yahweh,	  de	  Schepper,	  wordt	  het	  
mogelijk	  voor	  Hem	  om	  Zijn	  volk	  te	  zegenen	  want	  zij	  aanbidden	  de	  ware	  Schepper	  van	  
het	  universum,	  in	  zowel	  geest	  als	  waarheid.

Begint	  het	  duidelijk	  te	  worden?	  In	  de	  SchriY	  zegt	  de	  Élohiem	  van	  Abraham,	  Isaac	  en	  
Jakob	  ons	  dat	  Zijn	  persoonlijke	  Naam,	  Yahweh	  is	  en	  Hij	  zegt	  daarnaast	  een	  jaloerse/
ijverige	  Élohiem	  te	  zijn	  en	  daarmee	  Zijn	  glorie	  niet	  afstaat	  aan	  verzonnen	  godheden	  
uit	  het	  heidendom.	  Dat	  is	  een	  feit	  dus	  eert	  men	  Yahweh	  wanneer	  men	  tot	  god	  bidt,	  
wat	  de	  naam	  van	  een	  Babylonische	  godheid	  is?

Jes	  42:8	  Ik	  ben	  Yahweh,	  dat	  is	  Mijn	  Naam	  en	  Ik	  zal	  Mijn	  glorie	  niet	  aan	  een	  ander	  
geven,	  noch	  Mijn	  verering	  aan	  gekerfde	  beelden.

Elke	  valse	  religie	  die	  de	  wereld	  ooit	  heeY	  gekend	  had	  een	  persoonlijke	  naam	  voor	  
hun	  verzonnen	  godheid.	  Heb	  je	  jezelf	  nooit	  afgevraagd	  waarom	  het	  christendom	  de	  
enigste	  religie	  is	  die	  géén	  persoonlijke	  naam	  kent	  voor	  wat	  zij	  vereren?	  De	  naam	  
'god',	  zoals	  al	  aangetoond	  is,	  is	  niet	  een	  persoonlijke	  naam	  maar	  slechts	  een	  Stel,	  
alhoewel	  het	  voordien	  wel	  een	  persoonlijke	  naam	  was	  van	  een	  Babylonische	  
godheid.

Hand	  17:23	  En	  ik	  liep	  rond	  en	  zag	  de	  voorwerpen	  van	  jullie	  aanbidding,	  ik	  vond	  ook	  
een	  altaar	  waarop	  geschreven	  stond	  'aan	  de	  verborgen	  Élohiem'.	  Mits	  jullie	  niet	  
weten	  wat	  jullie	  aanbidden,	  maak	  ik	  Hem	  bekend	  aan	  jullie.

Opmerking:	  De	  oude	  Grieken	  hadden	  zodanig	  veel	  verzonnen	  goden,	  dat	  zij	  zelfs	  een	  
inscripSe	  hadden	  waarop	  stond	  "aan	  de	  onbekende	  Élohiem".	  Paulus	  gebruikte	  dit	  
om	  Yahweh	  te	  openbaren,	  de	  enige	  ware	  Élohiem.

Let	  op	  dat	  hij	  dit	  niet	  deed	  door	  hen	  te	  veroordelen,	  maar	  simpelweg	  door	  de	  enige	  
ware	  Schepper	  te	  openbaren,	  die	  zij	  niet	  kenden.	  De	  Hemelse	  Vader	  is	  lankmoedig	  en	  
alhoewel	  wij	  voordien	  Zijn	  Naam	  niet	  kenden,	  heeY	  Hij	  in	  zijn	  genade	  de	  moSvaSe	  
van	  ons	  hart	  gezien	  en	  waarschijnelijk	  toch	  nog	  gebeden	  beantwoord	  of	  misschien	  
ons	  zelfs	  genezen	  toen	  we	  ziek	  waren	  doordat	  wij	  wel	  Hem	  kenden	  door	  Zijn	  woord	  
maar	  enkel	  Zijn	  Naam	  niet.	  Maar	  nu	  dat	  wij	  Zijn	  echte	  Naam	  kennen,	  Yahweh,	  
verwacht	  onze	  Hemelse	  Vader	  dan	  ook	  dat	  wij	  niet	  verder	  Hem	  aanspreken	  met	  
verkeerde	  namen.

Acts	  17:30
Amen,	  Yahweh	  die	  in	  de	  Tjden	  van	  onwetendheid	  door	  de	  vingers	  zag	  maar	  nu	  
duidelijk	  gebiedt	  aan	  alle	  mensen,	  overal	  om	  zich	  om	  te	  keren.



Zijn	  er	  nog	  opdrachten	  die	  de	  SchriY	  geeY	  waarvoor	  we	  Zijn	  Naam	  effecSef	  moeten	  
kennen?

Psa	  34:1-‐3
Ik	  zal	  Yahweh	  alTjd	  zegenen,	  Hem	  loven	  zal	  alTjd	  in	  mijn	  mond	  zijn.	  Mijn	  wezen	  zal	  
roemen	  in	  Yahweh,	  de	  nederige	  zal	  horen	  en	  zich	  verblijden.	  Vergroot	  Yahweh	  met	  
mij	  en	  laten	  wij	  Zijn	  Naam	  samen	  groot	  maken.

2	  Sam	  22:47-‐50
Yahweh	  leeS!	  En	  gezegend	  zij	  mijn	  Rots	  en	  verheven	  is	  de	  Élohiem	  van	  de	  Rots	  van	  
mijn	  Jshua'	  (verlossing).	  De	  Élohiem	  die	  wreekt	  voor	  mij	  en	  volkeren	  neerbrengt	  
voor	  mij	  en	  mijn	  vijanden	  laat	  komen.	  U	  verhoogde	  mij	  boven	  diegene	  die	  zich	  
tegen	  mij	  verhogen,	  U	  verloste	  mij	  van	  geweldadige	  mannen.	  Daarom	  zal	  Ik	  U	  
belijden	  Yahweh,	  in	  de	  naTën	  en	  Ik	  zal	  zingend	  U	  loven.

Opmerking:	  De	  SchriY	  legt	  ons	  op	  om	  de	  Naam	  Yahweh	  te	  loven	  en	  zegenen,	  zelfs	  de	  
Naam	  te	  bezingen	  maar	  dat	  niet	  te	  doen	  met	  de	  namen	  van	  verzonnen	  goden.

Wat	  zegt	  de	  SchriY	  specifiek	  over	  het	  aanbidden	  van	  Zijn	  Naam?	  Dienen	  wij	  ook	  
bidden	  in	  de	  Naam	  van	  Yahweh?

Psa	  99:2-‐9
Yahweh	  is	  verheven	  in	  Tzion	  en	  Hij	  is	  hoog	  verheven	  boven	  alle	  volkeren.
Zij	  zullen	  Uw	  machTge	  en	  ontzagwekkende	  Naam	  danken,	  die	  is	  apart-‐gezet.
De	  sterkte	  van	  de	  koning	  houdt	  ook	  van	  gericht,	  U	  bevesTgt	  oprechtheid,	  U	  
bewerkt	  gericht	  en	  rechtvaardigheid	  in	  Jaqob.
Verhoog	  Yahweh	  Éloheinoe	  en	  aanbid	  aan	  Zijn	  voetbank,	  Hij	  is	  apart-‐gezet.
Moshe	  en	  Aharon	  werden	  gerekend	  tot	  Zijn	  kohaniem,	  en	  Sjmuel	  werd	  gerekend	  
tot	  diegene	  die	  Zijn	  Naam	  aanriepen,	  zij	  aanriepen	  Yahweh	  en	  hij	  antwoordde	  hen.	  
Hij	  sprak	  tot	  hen	  in	  een	  wolkkolom,	  zij	  hielden	  zich	  aan	  Zijn	  getuigenissen	  en	  de	  
Thora	  die	  Hij	  aan	  hen	  gaf.
U	  antwoordde	  hen,	  Yahweh	  Éloheinoe,	  aan	  hen	  was	  U	  een	  Él	  die	  hen	  vergeeS	  maar	  
wraak	  nam	  op	  hun	  werken.
Verhoog	  Yahweh	  Éloheinoe	  en	  aanbid	  aan	  Zijn	  apart-‐gezehe	  berg	  want	  Yahweh	  
Éloheinoe	  is	  apart-‐gezet.

Psa	  105:1-‐7
Dank	  Yahweh,	  aanroep	  Zijn	  Naam,	  maak	  Zijn	  daden	  bekend	  onder	  de	  volkeren.	  Zing	  
tot	  Hem,	  zing	  lovend	  voor	  Hem,	  vertel	  over	  al	  Zijn	  wonderen.
Roem	  in	  Zijn	  apart-‐gezehe	  Naam,	  laat	  het	  hart	  van	  hen	  die	  Yahweh	  zoeken	  zich	  
verheugen.	  Zoek	  Yahweh	  en	  Zijn	  kracht,	  zoek	  Zijn	  aangezicht	  zonder	  ophouden.	  
Herriner	  Zijn	  wonderen	  die	  Hij	  gedaan	  heeS,	  Zijn	  mirakelen	  en	  de	  oordelen	  van	  Zijn	  
mond.	  Nakomelingen	  van	  Zijn	  dienaar	  Abraham,	  zonen	  van	  Jaqob,	  Zijn	  verkozenen.	  
Hij	  is	  Yahweh	  Éloheinoe,	  Zijn	  gerichten	  zijn	  over	  de	  gehele	  aarde.

Opmerking:	  Dit	  zijn	  slechts	  een	  paar	  van	  de	  honderden	  verzen	  die	  ons	  specifiek	  
aantonen	  dat	  wij	  Yahweh	  met	  Zijn	  Naam	  moeten	  aanbidden,	  verhogen,	  vereren	  en	  



bezingen.

Dacht	  Yahshua	  onze	  Verlosser	  dat	  de	  persoonlijke	  Naam	  van	  Yahweh	  belangrijk	  was?	  
Droeg	  hij	  zijn	  volgelingen	  op	  om	  de	  Naam	  te	  eren	  in	  gebed?

Mat	  6:9	  Dusdanig	  moeten	  jullie	  bidden:	  Onze	  Vader	  die	  in	  de	  Hemel	  is,	  geheilgd	  zij	  
Uw	  Naam..

Opmerking:	  Het	  valt	  op	  dat	  het	  eerste	  wat	  onze	  Verlosser	  Yahshua	  vertelt	  over	  
bidden,	  te	  maken	  heeY	  met	  het	  heiligen	  of	  eren	  van	  de	  Naam,	  Yahweh.	  Bewijzen	  wij	  
echt	  hulde	  aan	  de	  Naam	  wanneer	  we	  deze	  vervangen	  met	  heidense	  of	  algemen	  
Stels?

1	  Chr	  16:7-‐11+14+23-‐29
Die	  dag	  loofde	  Dawid	  (modern	  Hebreeuws:	  David),	  door	  de	  hand	  van	  Asaf	  en	  zijn	  
broeders,	  Yahweh.	  Dank	  Yahweh,	  aanroep	  Zijn	  Naam,	  maak	  Zijn	  daden	  bekend	  
onder	  de	  volkeren.	  Zing	  tot	  Hem,	  zing	  lovend	  voor	  Hem,	  vertel	  over	  al	  Zijn	  
wonderen.	  Roem	  in	  Zijn	  apart-‐gezehe	  Naam,	  laat	  het	  hart	  van	  hen	  die	  Yahweh	  
zoeken	  zich	  verheugen.	  Zoek	  Yahweh	  en	  Zijn	  kracht,	  zoek	  Zijn	  aangezicht	  zonder	  
ophouden.	  Hij	  is	  Yahweh	  Éloheinoe,	  Zijn	  gerichten	  zijn	  over	  de	  gehele	  aarde.
Zing	  tot	  Yahweh,	  gehele	  aarde,	  maak	  het	  nieuws	  van	  Zijn	  Jshua'	  (verlossing)	  bekend	  
van	  dag	  tot	  dag.	  Proclameer	  Zijn	  glorie	  onder	  de	  naTën,	  Zijn	  wonderen	  onder	  de	  
volkeren	  want	  ontzagwekkend	  is	  Yahweh	  en	  Hij	  dient	  geprezen	  te	  worden	  en	  
gevreesd	  te	  worden	  boven	  alle	  machTgen.	  Alle	  goden	  der	  volkeren	  zijn	  waardeloos,	  
Yahweh	  heeS	  de	  hemelen	  gemaakt.	  ExcellenTe	  en	  majesteit	  zijn	  bij	  Hem,	  kracht	  en	  
blijdschap	  Zijn	  plaats.	  Geef	  Yahweh,	  families	  der	  aarde,	  geef	  Yahweh	  eer	  en	  sterkte.	  
Geef	  aan	  Yahweh	  de	  glorie	  die	  Zijn	  Naam	  verdient,	  breng	  een	  offer	  en	  kom	  bij	  Hem,	  
aanbid	  Yahweh,	  bekleed	  in	  apart-‐gezet	  zijn.

Opmerking:	  David,	  de	  machSgste	  aardse	  koning	  die	  Israël	  ooit	  had,	  die	  tevens	  samen	  
met	  Yahshua	  zal	  regeren	  in	  het	  Koninkrijk,	  wist	  zeer	  zeker	  de	  Naam	  van	  Yahweh	  en	  
gaf	  eerbetoon	  en	  ontzag	  aan	  Zijn	  Naam.	  En	  uit	  de	  bovenstaande	  verzen	  weten	  we	  
ook	  dat	  Mozes	  (Hebreeuws:	  Mosje),	  Samuel	  (Hebreeuws:	  Sjmuel)	  en	  alle	  andere	  
profeten	  ook	  dezelfde	  Yahweh	  met	  Naam	  aanriepen	  en	  aanbeden.

Dient	  de	  Yahshua's	  congregaSe	  genoemd	  te	  worden	  naar	  Yahweh	  de	  Vader?

Efe	  3:14-‐15	  Daarom	  buig	  ik	  mijn	  knieën	  tot	  de	  Vader	  van	  onze	  meester	  Yahshua	  de	  
Messias,	  naar	  Wie	  elke	  familie	  in	  de	  Hemel	  en	  op	  aarde	  genoemd	  is.

Joh	  17:6+11-‐12
Ik	  openbaarde	  Uw	  Naam	  aan	  de	  mannen	  wie	  U	  gaf	  een	  mij	  uit	  de	  wereld.	  Zij	  waren	  
van	  U	  en	  U	  gaf	  hen	  aan	  mij	  en	  zij	  hebben	  Uw	  woord	  gehouden.	  
En	  ik	  ben	  dan	  niet	  langer	  in	  de	  wereld	  maar	  deze	  zijn	  in	  de	  wereld	  en	  ik	  komt	  tot	  U,	  
apart-‐gezehe	  Vader,	  Houd	  hen	  in	  Uw	  Naam,	  diegene	  die	  U	  aan	  mij	  gaf,	  zodat	  zij	  
mogen	  ehad	  (Hebreeuws:	  verenigd)	  zijn	  zoals	  wij	  ehad	  (verenigd)	  zijn.
Toen	  ik	  nog	  met	  hen	  was	  in	  de	  wereld,	  hield	  ik	  Uw	  Naam,	  ik	  waakte	  over	  hen	  die	  U	  
aan	  mij	  gaf	  en	  niet	  een	  van	  hen	  is	  verloren	  behalve	  de	  zoon	  van	  verval	  zodat	  de	  



SchriS	  kan	  vervuld	  worden.

Opmerking:	  De	  Naam	  van	  Zijn	  congregaSe	  is	  alSjd	  "CongregaTe/Gemeente	  van	  
Yahweh"	  geweest,	  volgens	  de	  SchriY.	  De	  Zoon	  kwam	  in	  de	  Naam	  van	  de	  Vader	  en	  hij	  
liet	  de	  congregaSe	  achter	  terwijl	  de	  Naam	  in	  ere	  was.	  Erkende	  Paulus	  dat	  de	  naam	  
van	  Yahshua	  gemeente	  'congregaSe	  van	  Yahweh'	  was?

1	  Kor	  1:2	  aan	  de	  CongregaTe	  van	  Yahweh,	  die	  te	  Korinthe	  is,	  zij	  die	  apart-‐gezet	  zijn	  
in	  de	  Messias	  Yahshua,	  geroepen	  apart-‐gezehen.

Hand	  20:8	  Let	  dan	  op	  jullie	  zelf	  en	  jullie	  kudden,	  waar	  de	  Heilige	  Geest	  jullie	  heeS	  
geplaatst	  als	  opzichters,	  om	  de	  congregaTe	  van	  Yahweh	  te	  sturen,	  die	  hij	  gekocht	  
heeS	  door	  zijn	  eigen	  bloed.

1	  Ti	  3:5	  Maar	  indien	  iemand	  zijn	  eigen	  huis	  niet	  onder	  controle	  heeS,	  hoe	  zal	  hij	  
dan	  zorgen	  voor	  de	  CongregaTe	  van	  Yahweh?

Alles	  samen	  zijn	  er	  12	  verwijzingen	  die	  de	  Nieuwe	  Verbondsgemeente	  "de	  
CongregaTe/Gemeente	  van	  Yahweh"	  noemt.	  Dit	  is	  duidelijk	  de	  naam	  die	  werd	  
gebruikt	  door	  vroege	  gelovigen	  naar	  het	  gebod	  van	  Yahshua,	  aan	  de	  hand	  van	  de	  
SchriY,	  om	  de	  CongregaSe	  naar	  de	  Naam	  van	  de	  Vader	  te	  vernoemen.

Opmerking:	  De	  openbaringen	  van	  Yahweh	  (dat	  is,	  Zijn	  woord)	  werden	  toevertrouwd	  
aan	  de	  Judeeërs	  om	  de	  Thora	  te	  behouden	  voor	  de	  Nieuwe	  VerbondscongregaSe.	  
Door	  de	  eer	  die	  men	  binnen	  het	  jodendom	  wilde	  bewijzen	  aan	  Yahweh,	  stopte	  men	  
geleidelijk	  aan	  met	  het	  uitspreken	  van	  de	  Naam	  waardoor	  ze	  eigenlijk	  de	  Naam	  niet	  
bewaarden	  en	  net	  niet	  eerden.

Dit	  werd	  uiteindelijk	  een	  zegening	  doordat	  in	  de	  seculiere	  maatschappij	  dagdagelijks	  
de	  naam	  "god"	  wordt	  vervloekt	  maar	  niet	  Zijn	  Naam	  want	  het	  derde	  Woord/Gebod	  
zegt	  "Diegene	  die	  de	  Naam	  Yahweh	  onteert,	  zal	  niet	  vrijuit	  gaan."	  
Nogmaals,	  in	  het	  oorspronkelijke	  Hebreeuws	  wordt	  onder	  blasfemie	  verstaan,	  
diegene	  die	  de	  Naam	  van	  de	  Schepper	  YHWH	  onteert	  maar	  niet	  het	  onteren	  van	  
namen	  of	  Stels	  die	  achteraf	  toegevoegd	  zijn	  door	  mensen.

HeeY	  onze	  Hemelse	  Vader	  eigenlijk	  de	  niet-‐gelovigen	  gezegend	  door	  Zijn	  Naam	  van	  
hen	  verborgen	  te	  houden	  zodanig	  dat	  ze	  geen	  blasfemie	  konden	  uitgaan?

Rom	  11:32	  Want	  Yahweh	  heeS	  allen	  in	  ongehoorzaamheid	  gebracht,	  zodat	  Hij	  Zijn	  
genade	  aan	  allen	  mag	  tonen.

Opmerking:	  Onze	  Hemelse	  Vader	  Yahweh	  is	  zodanig	  genadig	  dat	  Hij	  Zijn	  ware	  Naam	  
verborgen	  heeY	  gehouden	  voor	  de	  grote	  meerderheid	  van	  de	  mensheid,	  zodanig	  dat	  
men	  beschermd	  wordt	  van	  blasfemie	  uit	  te	  spreken	  en	  daardoor	  zichzelf	  en	  hun	  
families	  te	  vervloeken.	  Dit	  is	  waarlijk	  een	  daad	  van	  genade	  door	  Hem	  maar	  het	  is	  ook	  
een	  grote	  zegen	  aan	  Zijn	  verkozenen	  verbondsvolk	  dat	  Hij	  Zijn	  Naam	  heeY	  
geopenbaard	  in	  de	  eindSjden.



Wist	  je	  dat	  er	  een	  woord	  is	  die	  in	  veel	  talen	  is	  opgenomen	  en	  in	  elke	  taal	  hetzelfde	  
wordt	  uitgesproken?	  Dat	  universele	  woord	  is	  'halleluYAH'!	  Dat	  simpelweg	  betekent	  
"Prijs	  YAH"!

Yahweh	  is	  de	  machSge	  Schepper	  van	  het	  universum.	  Alles	  dat	  leeY	  is	  door	  Hem	  
gemaakt.	  In	  feite	  kan	  het	  Hebreeuwse	  woord	  voor	  scheppen	  "bara",	  slechts	  gebruikt	  
worden	  voor	  Yahweh	  in	  het	  Hebreeuws	  want	  enkel	  Hij	  is	  de	  machSge	  Schepper	  van	  
het	  universum.	  Mits	  alles	  en	  iedereen	  die	  geschapen	  is,	  hetzij	  bomen,	  dieren	  of	  
mensen	  op	  deze	  planeet,	  er	  door	  Yahweh	  gekomen	  is	  zijn	  wij	  allen	  deel	  van	  Zijn	  
schepping	  en	  daarom	  moet	  alles	  dat	  adem	  heeY	  Hem	  prijzen,	  de	  Schepper	  die	  ons	  
gemaakt	  heeY	  en	  ons	  leven	  gaf.

Was	  Yahweh	  alleen	  toen	  Hij	  mens	  en	  universum	  schiep?

Gen	  1:26	  En	  Élohiem	  zei:	  Laat	  Ons	  de	  mens	  maken	  in	  Ons	  evenbeeld,	  volgens	  Onze	  
gelijkenis,	  en	  laat	  hem	  heersen	  over	  de	  vissen	  der	  zee	  en	  de	  vogels	  der	  hemel,	  over	  
het	  vee	  en	  over	  de	  gehele	  aarde	  en	  over	  alles	  wat	  kruipend	  kruipt	  op	  de	  aarde.	  En	  	  
Élohiem	  schiep	  de	  mens	  in	  Zijn	  evenbeeld,	  in	  het	  beeld	  van	  Élohiem	  schiep	  Hij	  hen.	  
Hij	  schiep	  hen	  man	  en	  vrouw.

Het	  is	  vrij	  duidelijk	  dat	  de	  Vader	  niet	  alleen	  was	  toen	  hij	  de	  mensheid	  schiep	  in	  Zijn	  
evenbeeld.	  Sommigen	  hebben	  geopperd	  dat	  Hij	  hier	  verwijst	  naar	  de	  engelen	  
(hemelse	  boodschappers)	  maar	  de	  mensheid	  werd	  gemaakt	  in	  het	  evenbeeld	  van	  
Yahweh	  de	  Hemelse	  Vader,	  niet	  in	  het	  evenbeeld	  van	  engelen	  die	  dienende	  geesten	  
zijn	  voor	  Yahweh	  Z'n	  schepping.

Heb	  1:13	  Maar	  aan	  wie	  van	  de	  hemelse	  boodschappers	  zei	  Hij	  ooit?	  "Zit	  aan	  Mijn	  
rechterhand	  tot	  Ik	  jouw	  vijanden	  als	  een	  voetbank	  onder	  jouw	  voeten	  heb	  
geplaatst."?	  Zijn	  zij	  niet	  allemaal	  dienende	  geesten,	  die	  uitgezonden	  worden	  
omwille	  van	  hen	  die	  verlossing	  beërven?

Als	  het	  dus	  geen	  hemelse	  boodschappers	  ("engelen")	  waren	  die	  de	  mens	  schiepen	  
samen	  met	  Yahweh,	  wie	  was	  er	  dan	  samen	  bij	  Hem	  als	  mede-‐Schepper	  van	  de	  
wereld.

Spr	  30:4	  Wie	  is	  opgegaan	  naar	  de	  Hemel	  en	  neergekomen?	  Wie	  heeS	  de	  wind	  
verzameld	  in	  Zijn	  vuisten?	  Wie	  heeS	  de	  wateren	  gebonden	  in	  Zijn	  kleding?	  Wie	  
heeS	  de	  einden	  van	  de	  aarde	  gemaakt?	  Wat	  is	  Zijn	  Naam	  en	  de	  Naam	  	  van	  Zijn	  
Zoon?	  U	  weet	  het.

Opmerking:	  Dit	  vers	  spreekt	  boekdelen	  en	  het	  doet	  niet	  alleen	  vragen	  rijzen	  
aangaande	  de	  Naam	  van	  Diegene	  die	  het	  universum	  met	  wind	  en	  hemel	  maakte	  en	  
de	  wateren	  maar	  het	  vertelt	  ook	  dat	  er	  iemand	  bij	  Hem	  was	  en	  dat	  was	  ZIJN	  ZOON!

Zijn	  er	  nog	  verzen	  in	  de	  Thenach	  die	  duidelijk	  tonen	  dat	  Yahweh	  een	  Zoon	  had?

Psa	  2:2-‐8	  &	  Jes	  48:16
De	  koningen	  van	  de	  aarde	  hebben	  zichzelf	  klaargemaakt,	  de	  heersers	  hebben	  



plannen	  gemaakt	  tegen	  Yahweh	  en	  Zijn	  Messias,	  die	  zegt:
Ik	  heb	  Mijn	  koning	  bevesTgd	  op	  Mijn	  apart-‐gezehe	  berg	  Tzion.	  Ik	  zal	  verkondigen	  
aangaande	  de	  inzesng	  van	  Yahweh,	  zei	  Hij	  tot	  mij;	  jij	  bent	  Mijn	  Zoon.	  Vandaag	  heb	  
Ik	  jou	  verwekt.	  Vraag	  van	  Mij	  en	  Ik	  zal	  jouw	  de	  naTën	  als	  erfenis	  geven	  en	  als	  jouw	  
bezit,	  de	  einden	  van	  de	  aarde.	  
Kom	  dichter	  bij	  Mij,	  luister	  naar	  dit;	  Ik	  heb	  niet	  in	  het	  geheim	  gesproken	  vanaf	  het	  
begin.	  Sinds	  z'n	  ontstaan,	  was	  ik	  daar	  en	  nu	  heeS	  Adonai	  Yahweh,	  Zijn	  Geest	  mij	  
gestuurd.	  (De	  Messias	  die	  hier	  spreekt.)

Opmerking:	  Deze	  verzen	  zijn	  duidelijk	  Messiaans	  en	  tonen	  dat	  de	  Messias	  van	  Israël,	  
tevens	  de	  Zoon	  van	  Yahweh	  is	  en	  dus	  mede-‐schepper	  van	  het	  universum.	  Eigenlijk	  is	  
YHWH	  een	  familienaam	  die	  gedeeld	  wordt	  door	  de	  Vader	  en	  Zoon,	  en	  zij	  beiden	  
dragen	  deze	  Naam.	  Als	  je	  nagaat	  in	  de	  Hebreeuwse	  grondtekst	  zal	  je	  12	  verwijzingen	  
vinden	  naar	  de	  Vader	  als	  Yah	  Yahweh	  en	  vele	  andere	  verwijzingene	  die	  naar	  de	  Zoon	  
verwijzen	  als	  Yahshua	  Yahweh.	  Yahweh	  is	  in	  feite	  de	  familie	  Naam	  van	  de	  Scheppers.

Gen	  19:24	  En	  Yahweh	  (Yahshua	  Yahweh	  op	  aarde)	  regende	  vuur	  en	  zwavel	  op	  
Sodom	  en	  Gomorrah	  van	  Yahweh,	  uit	  de	  hemel.

Wanneer	  we	  zulke	  dergelijke	  verwijzingen	  zoals	  de	  bovenstaande	  opzoeken	  wordt	  
het	  duidelijk	  dat	  er	  twee	  Yahweh	  en	  daarmee	  Yahweh	  een	  familienaam	  is.	  Er	  is	  
Yahweh	  de	  Vader	  in	  de	  Hemel	  enerzijds	  en	  de	  tweede	  Yahweh	  die	  aan	  Abraham	  
verscheen	  in	  Genesis	  hoofdstuk	  18	  en	  dat	  was	  diezelfde	  die	  vuur	  en	  zwavel	  deed	  
regenen	  die	  kwam	  van	  zijn	  Vader	  Yahweh	  in	  de	  Hemel.	  (voor	  	  een	  volledige	  
Bijbelstudie	  aangaande	  "de	  familie	  van	  Yahweh"	  kan	  je	  les	  drie	  downloaden	  van	  ons	  
correspondenJe	  pakket	  op	  www.coyhwh.com)

GeeY	  de	  Bijbel	  ook	  de	  naam	  van	  Zijn	  Zoon	  in	  de	  Nieuwe	  VerbondsgeschriYen?

Mat	  1:20-‐21	  En	  terwijl	  hij	  nadacht	  over	  deze	  dingen,	  zie,	  een	  boodschapper	  van	  
Yahweh	  werd	  door	  hem	  gezien	  in	  een	  droom	  die	  zei;	  Josef	  ben	  Dawid,	  vrees	  niet	  
om	  Miriam	  te	  nemen	  als	  jouw	  vrouw.	  Want	  dat	  in	  haar	  komt	  voort	  uit	  de	  Heilige	  
Geest.	  En	  zij	  zal	  een	  zoon	  ter	  wereld	  brengen	  en	  je	  zal	  hem	  Yahshua	  noemen	  want	  
hij	  zal	  zijn	  volk	  redden	  (Hebreeuws:	  yasha')	  van	  hun	  zonden.	  

Opmerking:	  De	  Griekse	  variant	  naam	  'Jezus'	  heeY	  geen	  enkel	  betekenis	  in	  het	  Grieks.	  
Het	  is	  slechts	  een	  Griekse	  perversie	  van	  een	  Hebreeuwse	  naam,	  Yahshua	  of	  Yahoshua	  
(wat	  in	  het	  Hebreeuws	  betekent:	  de	  verlossing	  van	  Yahweh)	  en	  deze	  Hebreeuwse	  
naam	  vertelt	  exact	  wat	  het	  werk	  van	  de	  Messias	  van	  Israël	  voorstelt,	  namelijk	  dat	  hij	  
zijn	  volk	  zal	  verlossen	  van	  hun	  zonden	  of	  dat	  hij	  de	  verlossing	  van	  Israël	  zal	  zijn.

Israëlieten	  waren	  een	  prakSsch	  volk.	  De	  Naam	  van	  de	  Schepper	  was,	  toen	  Mozes	  die	  
voor	  het	  eerst	  vroeg,	  "Ik	  zal	  zijn	  dat	  Ik	  zal	  zijn"	  of	  nog	  beter	  vertaald	  "Ik	  besta".	  Toen	  
Yahweh	  naar	  Zijn	  Naam	  werd	  gevraagd,	  vertelde	  hij	  niet	  enkel	  dat	  Zijn	  Naam	  effecSef	  
Yahweh	  is	  maar	  vertelde	  er	  ook	  bij	  wat	  Hij	  doet;	  "Hij	  bestaat".

Het	  huidige	  westerse	  denken	  is	  niet	  hetzelfde	  als	  het	  prakSsche	  denken	  van	  de	  oude	  
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Israëlieten	  maar	  lijkt	  veel	  meer	  op	  een	  Grieks	  denken.	  Het	  Grieks	  denken	  houdt	  zich	  
meer	  bezig	  met	  wat	  iets	  is	  en	  niet	  wat	  iets	  doet.

Denk	  even	  prakSsch	  mee;	  als	  je	  zou	  leven	  in	  de	  eerste	  eeuw	  en	  je	  ziet	  de	  Messias	  van	  
Israël	  in	  Galilea	  in	  Israël,	  denk	  je	  dat	  hij	  een	  Griekse	  of	  een	  Hebreeuwse	  naam	  
draagt?	  Uiteraard	  een	  Hebreeuwse	  naam.	  De	  Messias	  van	  Israël	  werd	  Yahshua	  
(Yahweh's	  verlossing)	  genoemd	  en	  niet	  'Jezus'	  wat	  zelfs	  in	  het	  Grieks	  niets	  betekent.

Oorspronkelijk	  werden	  de	  Nieuwe	  VerbondsgeschriYen	  in	  het	  Aramees	  en	  
Hebreeuws	  opgeschreven	  en	  dat	  werd	  later	  naar	  het	  Grieks	  vertaald.	  Het	  was	  Sjdens	  
dat	  vertalingsproces	  naar	  het	  Grieks	  dat	  de	  naam	  Yahshua	  werd	  veranderd	  naar	  de	  
Griekse	  hybride	  naam	  zonder	  enige	  betekenis,	  'Jezus'.

Zijn	  er	  verzen	  die	  aantonen	  dat	  de	  naam	  van	  de	  Verlosser	  de	  Naam	  van	  de	  Vader	  zou	  
bevaFen?

Exo	  23:20-‐21
Zie,	  ik	  sta	  op	  het	  punt	  om	  een	  boodschapper	  voor	  jullie	  uit	  te	  zenden,	  om	  jullie	  te	  
bewaken	  onderweg,	  om	  jullie	  naar	  de	  plaats	  te	  brengen	  die	  Ik	  voorbereid	  heb.	  Geef	  
daarom	  acht	  aan	  hem	  en	  luister	  naar	  zijn	  stem.	  Wees	  niet	  opstandig	  tegen	  hem	  
want	  hij	  zal	  jullie	  zonden	  niet	  vergeven	  want	  Mijn	  Naam	  is	  in	  hem.

Opmerking:	  De	  naam	  "Jezus"	  is	  in	  het	  beste	  geval,	  een	  povere	  transliteraSe	  van	  
Yahshua	  en	  in	  het	  slechtste	  geval	  geïnspireerd	  door	  de	  oude	  Griekse	  godheid	  IE	  -‐	  
z(e)us.	  In	  het	  Grieks	  bestaat	  er	  geen	  J	  geluid	  maar	  slechts	  een	  "ie"	  geluid.	  De	  meeste	  
geleerden	  nemen	  aan	  dat	  de	  hybride	  naam	  "Jezus"	  de	  transliteraSe	  is	  van	  het	  Griekse	  
"Iesoes",	  wat	  op	  zich	  een	  verbastering	  is	  van	  de	  oorspronkelijke	  Hebreeuwse	  naam	  
"Yahshua".

De	  vraag	  dat	  iemand	  zichzelf	  moet	  stellen	  is	  dit;	  "indien	  de	  Verlosser	  van	  Israël	  een	  
Judeeër	  was	  van	  de	  stam	  van	  David,	  waarom	  zouden	  wij	  dan	  zijn	  naam	  naar	  het	  
Grieks	  translitereren	  om	  daarna	  het	  naar	  het	  Nederlands	  te	  brengen?"
Het	  is	  niet	  eens	  dat	  het	  helemaal	  geen	  steek	  houdt	  dit	  te	  doen	  maar	  het	  breekt	  ook	  
alle	  regels	  van	  grammaSca.

Laten	  we	  even	  het	  weerwoord	  van	  sommigen	  onder	  de	  loep	  nemen	  dat	  "Iesoes"	  een	  
juiste	  vertaling	  is	  van	  de	  naam	  Yahshua.	  Er	  is	  geen	  één	  taal	  in	  de	  wereld	  die	  een	  naam	  
aanpast	  uit	  een	  andere	  taal	  voor	  gebruik	  in	  de	  eigen	  taal.	  GEEN	  ENKELE!	  Waarom	  zou	  
iemand	  dit	  dan	  we	  ldoen?	  Waarom	  zou	  men	  de	  naam	  Yahshua	  in	  het	  Grieks	  
veranderen	  en	  dan	  nogmaals	  veranderen	  in	  het	  Nederlands?	  Indien	  we	  de	  
Nederlandse	  transliteraSe	  zouden	  nemen	  voor	  Yahshua,	  dan	  moeten	  we	  Jozua	  gaan	  
gebruiken.	  Jozua	  en	  Yahshua	  liggen	  foneSsch	  gezien	  dicht	  bij	  elkaar.	  Om	  dit	  te	  
bewijzen	  bekijken	  we	  het	  volgende:

Heb	  4:8	  Want	  als	  Jozua	  zoon	  van	  Nun	  hen	  rust	  had	  gegeven,	  dan	  zou	  Hij	  achteraf	  
niet	  meer	  gesproken	  hebben	  over	  een	  andere	  dag.	  (NBG	  vertaling)



Het	  opmerkelijke	  aan	  dit	  vers	  is	  dat	  de	  vertalers	  hier	  "Iesoes"	  correct	  hebben	  vertaald	  
met	  Jozua	  maar	  dit	  is	  exact	  hetzelfde	  woord	  (zie	  Strong's	  concordance	  #2424)	  dat	  in	  
elke	  andere	  plaats	  van	  het	  'Nieuwe	  Testament'	  vertaald	  werd	  met	  "Jezus".	  
Dus	  waarom	  vertaalt	  men	  hier	  "Iesous"	  correct	  als	  Jozua	  en	  doet	  men	  dat	  niet	  bij	  alle	  
andere	  plaatsen	  waar	  deze	  naam	  voorkomt	  in	  het	  'NT'?

Nogmaals,	  er	  is	  absoluut	  geen	  grammaSsche	  regel	  in	  enige	  taal	  dan	  ook	  om	  een	  
naam	  te	  veranderen	  voor	  gebruik	  in	  de	  eigen	  taal.	  Daarnaast	  gaat	  elk	  Hebreeuws	  
woord	  terug	  naar	  een	  2	  of	  3	  leFer	  stam,	  die	  iets	  betekent.	  Yah	  shua	  betekent	  Yahweh	  
is	  verlossing	  of	  de	  verlossing	  van	  Yahweh.	  Jezus	  of	  Iesoes	  hebben	  geen	  stam	  in	  het	  
Grieks	  noch	  betekenis.

Daarnaast	  mits	  "howah"	  (modern	  Hebreeuws:	  hovah)	  in	  het	  Hebreeuws	  "ruïne"	  
betekent	  en	  er	  geen	  V	  geluid	  bestond	  in	  het	  klassieke	  Hebreeuws	  (wat	  nog	  steeds	  het	  
geval	  is	  in	  Samaritaans	  Hebreeuws	  en	  het	  Hebreeuws	  van	  de	  Iraqese	  Joden),	  is	  het	  
vrij	  duidelijk	  dat	  'jehovah'	  beslist	  niet	  de	  Naam	  is	  van	  de	  Hemelse	  Vader.	  Tijdens	  de	  
2de	  Tempelperiode	  begonnen	  de	  Judeeërs	  te	  zeggen	  dat	  de	  Naam	  te	  heilig	  was	  om	  
uit	  te	  spreken,	  dus	  namen	  zij	  de	  klinkers	  van	  AdOnAi	  &	  ElOhIm,	  en	  kwamen	  zo	  aan	  de	  
hybride	  naam	  "jehowah"	  of	  nog	  later	  in	  de	  geschiedenis	  "jehoVah".	  Elke	  degelijke	  
encyclopedia	  zal	  dit	  getuigen	  en	  aantonen	  dat	  qua	  grammaSca,	  "jehowah/jehovah"	  
een	  onmogelijke	  construcSe	  is.

Toont	  de	  SchriY	  duidelijk	  aan	  dat	  onze	  Verlosser	  een	  Hebreeuwse	  naam	  had	  en	  dus	  
geen	  Griekse?

Hand	  26:14-‐15
En	  wij	  vielen	  allen	  op	  de	  grond	  en	  ik	  hoorde	  een	  stem	  spreken	  tot	  mij	  en	  dit	  in	  het	  
Hebreeuws.	  Sjaoel,	  Sjaoel,	  waarom	  vervolg	  jij	  mij?	  Het	  is	  moeilijk	  voor	  jou	  om	  rond	  
te	  schoppen.	  En	  ik	  zei:	  Wie	  bent	  u,	  Heer?	  En	  hij	  zei:	  Ik	  ben	  Yahshua,	  die	  jij	  vervolgt.

Opmerking:	  Het	  is	  heel	  belangrijk	  om	  op	  te	  merken	  dat	  onze	  Verlosser	  met	  Paulus	  
sprak	  in	  het	  Hebreeuws,	  dat	  zal	  hij	  toch	  beslist	  zijn	  echte	  Hebreeuwse	  naam	  Yahshua	  
gebruikt	  hebben	  en	  niet	  "Jezus"	  dat	  zelfs	  in	  het	  Grieks	  niets	  betekent.

Maakt	  het	  een	  verschil	  hoe	  wij	  hem	  noemen?	  Hoeveel	  namen	  zijn	  er	  in	  de	  SchriY	  
waardoor	  we	  verlossing	  ontvangen?

Hand	  4:12	  ..en	  er	  is	  verlossing	  in	  geen	  andere	  mens,	  want	  er	  is	  tevens	  geen	  andere	  
naam	  onder	  de	  hemel	  gegeven	  aan	  de	  mens,	  waardoor	  wij	  verlossing	  ontvangen.

Opmerking:	  De	  SchriY	  vertelt	  ons	  duidelijk	  dat	  er	  niet	  veel	  namen	  zijn	  die	  we	  
aanroepen	  voor	  verlossing,	  slechts	  één	  naam	  is	  er	  waardoor	  we	  verlost	  worden;	  
Yahshua	  of	  effecSef	  vertaald	  in	  het	  Nederlands	  (Jezus	  is	  géén	  vertaling	  naar	  het	  
Nederlands);	  Yahweh's	  verlossing.

Werd	  er	  geprofeteerd	  dat	  de	  Naam	  van	  de	  Hemelse	  Vader	  zou	  onthuld	  worden	  in	  de	  
eindSjden	  voor	  Zijn	  kudde?



Mal	  3:16	  Zij	  dan	  die	  Yahweh	  vreesden	  spraken	  samen,	  elk	  tot	  zijn	  buur.	  En	  Yahweh	  
was	  aandachTg	  en	  luisterde.	  En	  een	  Boek	  der	  Herrinering	  werd	  voor	  Hem	  
geschreven,	  voor	  diegene	  die	  Hem	  vreesden	  en	  voor	  hen	  die	  Zijn	  Naam	  verlangen.
Jes	  52:5-‐6	  Wat	  is	  hier	  dan	  voor	  mij,	  zegt	  Yahweh?	  Want	  Mijn	  volk	  wordt	  om	  niets	  
genomen,	  zij	  die	  leiden	  joelen,	  zegt	  Yahweh.	  En	  Mijn	  Naam	  wordt	  dagelijks	  veracht,	  
dagelijks.	  Mijn	  volk	  zal	  Mijn	  Naam	  dusdanig	  kennen	  in	  die	  dag,	  want	  Ik	  ben	  diegene	  
die	  spreekt,	  zie	  Mij!

Jer	  16:14-‐15,	  19-‐21
Zie	  dan	  de	  dagen	  komen,	  zegt	  Yahweh,	  dat	  er	  niet	  meer	  zal	  gezegd	  worden.	  Yahweh	  
leeS	  Die	  de	  zonen	  van	  Jisrael	  heeS	  genomen	  uit	  het	  land	  Egypte.	  Maar	  eerder,	  
Yahweh	  leeS	  wie	  de	  zonen	  van	  Jisrael	  heeS	  genomen	  uit	  het	  Noorderland	  en	  uit	  
alle	  landen,	  waar	  Hij	  hen	  verbannen	  had.	  En	  Ik	  zal	  hen	  opnieuw	  in	  hun	  land	  
brengen,	  dat	  Ik	  gaf	  aan	  hun	  vaderen.	  Yahweh,	  mijn	  kracht	  en	  mijn	  burcht,	  mijn	  
toevlucht	  in	  de	  dag	  van	  verdrukking,	  de	  naTën	  zullen	  naar	  U	  komen,	  van	  de	  einden	  
van	  de	  aarde	  om	  te	  zeggen:	  Onze	  vaders	  hebben	  slechts	  leugens	  geërfd,	  ijdelheid	  
en	  het	  baat	  niets.	  Kan	  een	  mens	  voor	  zichzelf	  élohiem	  maken?	  Maar	  dat	  zijn	  géén	  
Élohiem!	  Daarom,	  zie,	  Ik	  zal	  hen	  deze	  keer	  het	  bekend	  maken,	  Ik	  zal	  Mijn	  hand	  en	  
macht	  aan	  hen	  vertonen	  en	  zij	  zullen	  weten	  dat	  Mijn	  Naam,	  Yahweh	  is.

Mal	  1:11	  Want	  van	  het	  opgaan	  tot	  ondergaan	  van	  de	  zon,	  daar	  zal	  Mijn	  Naam	  
ontzagwekkend	  zijn	  onder	  de	  naTën	  en	  overal	  zullen	  er	  reukoffers	  gedaan	  worden	  
voor	  Mijn	  Naam	  en	  een	  rein	  voedseloffer	  want	  Mijn	  Naam	  zal	  machTg	  zijn	  onder	  
de	  naTën,	  zegt	  Yahweh	  der	  legermachten.

Deu	  28:58
Indien	  je	  niet	  luistert	  naar	  alle	  woorden	  van	  deze	  Thora,	  geschreven	  in	  dit	  boek,	  om	  
de	  machTge	  en	  schrikwekkende	  Naam	  van	  Yahweh	  jullie	  Élohiem,	  te	  vrezen..

Conclusie:	  Er	  bestaat	  absoluut	  geen	  twijfel	  dat	  de	  Naam	  van	  onze	  Hemelse	  Vader,	  
Yahweh	  is	  en	  de	  naam	  van	  Zijn	  Zoon	  is	  Yahshua.	  We	  hebben	  in	  deze	  studie	  verre	  van	  
alles	  gezien	  wat	  de	  SchriY	  te	  zeggen	  heeY	  over	  eer,	  glorie	  en	  verering	  te	  geven	  aan	  
de	  persoonlijke	  Naam	  van	  Yahweh	  de	  Vader	  en	  Schepper	  van	  het	  universum.	  In	  feite	  
zijn	  er	  ongeveer	  7	  000	  verzen	  die	  verwijzen	  naar	  Zijn	  persoonlijke	  Naam	  of	  hoe	  die	  
apart-‐gezet	  is.	  Waarom	  zou	  je	  niet	  die	  niet	  verder	  zelf	  opzoeken?

Te	  herrineren:

1)	  De	  grondtekst	  van	  de	  Bijbel	  is	  opgeschreven	  in	  de	  Hebreeuwse	  en	  Aramese	  taal
2)	  In	  de	  Hebreeuwse	  grondtekst	  werd	  de	  de	  Naam	  van	  onze	  Schepper,	  Yahweh,	  keer	  
op	  keer	  systemaSsch	  verwijderd	  en	  vervangen	  met	  algemene	  en	  heidense	  Stels.
3)	  Namen	  worden	  getranslitereerd	  NIET	  vertaald	  en	  blijven	  hetzelfde	  klinken	  in	  elke	  
taal.
4)	  De	  naam	  van	  de	  Messias	  is	  Yahshua	  want	  hij	  zal	  zijn	  volk	  redden	  (yasha)	  van	  zonde.



5)	  GaD	  wat	  in	  Germaanse	  talen	  tot	  GoD	  werd	  verbasterd,	  was	  de	  naam	  van	  een	  
Babylonische	  godheid	  en	  wordt	  slechts	  eenmalig	  gebruikt	  in	  de	  SchriY,	  Jesaja	  65:11.
7)	  Yahweh	  zegt	  in	  de	  Thora	  dat	  we	  in	  geen	  andere	  naam	  dienen	  te	  bidden	  dan	  de	  
Zijne,	  Yahweh.
8)	  Nog	  steeds	  bidden	  veel	  sjabbath-‐houders	  naar	  een	  godheid	  genaamd	  'gOd'	  maar	  
niet	  naar	  Yahweh	  alhoewel	  de	  SchriY	  duidelijk	  zegt	  dat	  het	  Zijn	  Naam	  is	  (Exo	  3:15).


