
 
 
“Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond.  In de video worden relevante tekst, 

dia’s, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vergemakkelijken.  Daarom is het mogelijk dat deze tekst soms niet 

vlot leest of dat bepaalde teksten eigenaardig klinken. Daarnaast kunnen er grammaticale fouten voorkomen die niet acceptabel 

zouden zijn in literair werk. We moedigen u aan om het video-onderwijs te bekijken omdat het een aanvulling is op het 

schriftelijke onderwijs.” 

 

HaSjem – Deel 1 – Wat heeft de Naam te zeggen? 

Spreuken 30:4 
Wie is er naar de hemel opgestegen en vandaar neergedaald? 

 Wie heeft de wind in zijn handen verzameld? 

Wie heeft de wateren in een kleed gebonden? 

 Wie heeft alle einden der aarde vastgesteld? 

Hoe is Zijn Naam (sjem) en hoe is de Naam (sjem) van Zijn Zoon, u weet het immers? 

 

Het Hebreeuwse woord HaSjem betekent letterlijk “de naam.” 

 

Dit is een van de onderwerpen die voor veel onenigheid zorgt binnen de “Hebrew Roots Beweging” 

 

In deze serie zullen we verschillende vragen onderzoeken. Enkele daarvan zijn: 
 

 Waarom brengt het onderwerp van de naam van onze Schepper zoveel verdeling in het Lichaam? 

 Wat is de werkelijke betekenis van het Hebreeuwse woord voor “naam”? 

 Wat betekent Zijn naam ijdel gebruiken? 

 Waarom zeggen mensen HaSjem in plaats van de naam van onze Schepper? 

 Wat is de naam van onze Schepper? 

 Wat is het “Tetragram?” 

 Waarom heeft “HEERE” het Tetragram vervangen in de Nederlandse vertalingen? 

 Waarom wordt er gezegd dat “JHWH” werd geopenbaard in Exodus? 

 Is het verkeerd om “HEERE” te zeggen? 

 Kunnen we de naam van onze Schepper correct uitspreken? Zo ja, hoe dan of waarom niet? 

 Wat betekent transliteratie van namen? 

 Is het oké om transliteratie van namen te maken? 

 Wat is de naam van onze Messias? 

 Stamt de transliteratie van de naam van onze Messias, 'Jezus' af van de Griekse god Zeus? 

 Wat betekent het dat we de namen van andere goden niet moeten uitspreken? (Exodus 23:13) 

 

 



Deze studie is het resultaat van onze eigen studie over het onderwerp. Wij moedigen je aan om alles wat 

wordt gezegd te toetsen aan Zijn Woord. Het is mogelijk dat wij door feedback van het Lichaam nieuwe 

inzichten krijgen waardoor wij deze studie moeten aanpassen om in de toekomst opnieuw uit te geven. 

 

We willen niet bijdragen aan de controverse, noch onnodige verdeling doen ontstaan, als gevolg van de 

studie van dit onderwerp. 

 

Wij hechten veel waarde aan de zoektocht naar de waarheid, en de toepassing ervan, maar als het gaat om 

correctie van anderen in het Lichaam, moeten we dat met en om de juiste redenen doen. 

 

Spreuken 6:16-19 
Deze zes haat de HEERE (JHWH), 

 ja, zeven zijn een gruwel voor Zijn ziel: 

hoogmoedige ogen, een valse tong 

 en handen die onschuldig bloed vergieten, 

een hart dat zondige plannen smeedt, 

 voeten die zich haasten om naar het kwade te rennen, 

een valse getuige die leugens blaast, 

 en die tussen broeders twisten teweegbrengt. 

 

We onderwijzen en volgen het Woord van God. 

 

Nergens in de Torah vinden we het gebod dat we zeker moeten weten hoe we de naam van onze Schepper 

moeten uitspreken. We geloven echter wel dat het een zegen is om te weten hoe we Zijn naam moeten 

spellen en uitspreken, mocht het vandaag de dag mogelijk zijn dit met absolute nauwkeurigheid te bepalen. 

 

Mensen die ruzie en verdeling zoeken over hoe we Zijn naam zouden moeten spellen of uitspreken maken 

zich schuldig aan het zaaien van tweedracht terwijl ze het Lichaam van de Messias moeten opbouwen. 

 

In feite heeft iedereen, die te veel bezig is met de spelling of uitspraak van de naam van onze Schepper, 

de essentie gemist van wat het woord naam, of "sjem", in de eerste plaats in het Hebreeuws betekent. 

 

We zeggen niet dat het niet waardevol is om te weten hoe we de Naam van Onze Schepper moeten spellen 

of uitspreken. Het is echter belangrijker om het Hebreeuwse woord "sjem" goed te definiëren en toe te 

passen. Het woord sjem betekent veel meer dan alleen maar naam. 

 

Een woord dat er in het Hebreeuws mee verwant is, is het woord "nesjemah", wat "adem" betekent. In het 

Hebreeuwse denken is ademen veel meer dan de uitwisseling van lucht in de longen, maar staat het voor 

de kern van iemands karakter. 

 

Het woord "sjem" wordt ook gebruikt zoals in onderstaande passage, waar voor "zijn naam was bekend" 

in het Hebreeuws "sjem" staat. 

 

1 Koningen 4:31 
Ja, hij was wijzer dan alle mensen, dan Ethan, de Ezrahiet, Heman, Chalcol en Darda, de zonen 

van Mahol, en zijn naam was bekend bij alle heidenvolken rondom. 

 

Dit is vergelijkbaar met onze wens om "een goede naam te hebben". Dit heeft niets te maken met de 

daadwerkelijke naam, maar met de aard van de persoon met die naam. 



 

Als we een naam zien, zoals "Koning David", dan lezen we het woord "Koning" als een titel en "David" 

als een naam. 

 

In ons westerse denken verwijst een titel naar een karaktereigenschap of een autoriteit, terwijl een naam 

gewoonweg een aanduiding is van identiteit. 

 

In het westerse denken, is de naam die iemands identiteit aangeeft, niet meer dan een schrijfwijze en een 

spelling. Meer betekent het niet, en het is dan ook niet belangrijker dan dat. 

 

In het Hebreeuwse denken geeft een naam of "sjem" het karakter, het gezag, de reputatie, en zelfs het doel 

aan van een individu, en ontleent de persoon er zijn karakter, gezag, reputatie en doel aan. 

 

Zie je het verschil? 

 

Veel geruzie over de naam van onze Schepper komt voort uit ons verwesterde denken, waarin sjem wordt 

gebruikt om identiteit te markeren en te benadrukken, terwijl het doel van Sjem juist is om karakter en 

autoriteit te markeren. 

 

In de Hebreeuwse taal bestaat een dergelijk onderscheid tussen namen en titels niet. 

 

Beide woorden, Koning en David, zijn beschrijvingen van karaktereigenschappen. 

 

Koning is "iemand die regeert", terwijl de naam David "geliefde" betekent. 

 

Uit dat verwesterde denken komt ook het gebruik voort om 'Elohim' (God) als titel te identificeren en 

JHWH als identificerende naam. 

 

We realiseren ons vaak niet dat het allebei karaktereigenschappen zijn. 

 

JHWH betekent "degene die bestaat" en Elohim is "de meervoud magistraat met kracht en gezag". 

 

Dit betekent dat onze Schepper vele "namen" heeft. Hoewel het duidelijk is dat er een bepaalde "sjem" is, 

die onze Schepper absoluut wil benadrukken. We zullen dit later in deze serie bespreken. 

 

Zoals vermeld, betekent het Hebreeuwse woord "sjem" meer letterlijk "karakter" en "autoriteit". 

 

Er is ook een element van roem en heerlijkheid aan verbonden, ofwel reputatie. 

 

Hoewel het woord "naam" in het westerse denken vooral wordt gebruikt om iemand te identificeren, wordt 

"naam" tot op zekere hoogte ook in het Nederlands gebruikt om de Hebreeuwse betekenis van karakter en 

autoriteit weer te geven. 

 

Misschien heb je wel eens gehoord van deze uitdrukkingen: 

 

 In “naam” van de liefde 

 In “naam” van de Koning 

 Iemands “naam” bezoedelen 

 Liefde een “slechte naam” geven 



 Iemand een “naam” geven 

 Iemands “naam” door het slijk halen 

 Een goede “naam” hebben 

 Uit “naam” van … handelen 

 Een slechte “naam” hebben 

 Je “naam” eer aandoen 

 

Zoals je kunt zien gaat het hier niet om spelling of uitspraak, maar heeft het meer te maken met het 

karakter, de autoriteit of de reputatie van iets of iemand. 

 

Om dit te verduidelijken gaan we een aantal Bijbelgedeeltes bestuderen, waarin “sjem” wordt gebruikt. 

 

SJEM ALS REPUTATIE EN KARAKTER 
 

De reputatie van Eva is dat zij de moeder is van alle levenden. Dat bepaalt haar “sjem.” 

 

Genesis 3:20 
En Adam gaf zijn vrouw de naam (sjem) Eva, omdat zij moeder van alle levenden is. 

 

De reputatie van Babel is dat het verwarring, of menging geeft. Dat is de letterlijke betekenis van ‘Babel’, 

en de stam van de naam Babylon. Uit Babylon komen betekent uit de verwarring of de vermenging van 

manieren komen. Dus tegenovergesteld aan in Babylon zijn, is je bekeren en gaan wandelen volgens 

Torah, ofwel Gods Woord.’ 

 

Genesis 11:9 
Daarom gaf men haar de naam (sjem) Babel; want daar verwarde JHWH (de HEERE) de taal van 

heel de aarde, en vandaar verspreidde JHWH (de HEERE) hen over heel de aarde. 

 

De toren van Babel was bedoeld om de stad reputatie of aanzien te geven, zodat die beroemd zou zijn. 

 

Genesis 11:4 
En zij zeiden: Kom, laten wij voor ons een stad bouwen, en een toren waarvan de top in de hemel 

reikt, en laten we voor ons een naam (sjem) maken, anders worden wij over heel de aarde 

verspreid! 

 

De reputatie, het karakter, de autoriteit van Abraham was dat hij groot zou worden. 

 

Genesis 12:2  
Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam (sjem) groot maken; en u zult tot een 

zegen zijn. 

 

Als we verkondigen dat onze Schepper onze Meester is, dragen we Zijn reputatie en karakter uit in wat 

we doen. Als we gehoorzaam zijn aan Torah, krijgt onze Schepper daarvoor eer. Als we ongehoorzaam 

zijn, doen we zijn karakter en gezag geweld aan. 

 

Numeri 6:27 
Zo moeten zij Mijn Naam (sjem) op de Israëlieten leggen; en Ík zal hen zegenen. 

 

 



Als wij zweren op de reputatie en het karakter van Zijn "sjem", en een eed of belofte breken, is dat niet 

alleen negatief voor het beeld dat mensen van ons hebben, maar ook voor het beeld dat ze hebben van 

onze Schepper, Die wij openlijk belijden en in geloof navolgen. Het wordt steeds duidelijker wat het 

betekent om "Zijn naam te ontheiligen"...  

 

Deuteronomium 10:20 
De HEERE (JHWH), uw God, moet u vrezen, Hem moet u dienen, aan Hem moet u zich 

vasthouden en bij Zijn Naam (sjem) moet u zweren. 

 

Hier zijn nog enkele voorbeelden van “sjem”, die verwijzen naar reputatie. 

 

Deuteronomium 22:14 
En als hij haar dan allerlei dingen ten laste legt, haar een slechte naam (sjem) bezorgt, en zegt: 

Deze vrouw heb ik tot vrouw genomen, maar toen ik tot haar naderde, ontdekte ik dat ze geen 

maagd meer was, 

(Zie ook Deuteronomium 22:14) 

 

Deuteronomium 25:10 
En zijn naam (sjem) zal in Israël luiden: Het huis van hem bij wie de schoen is uitgetrokken. 

 

Deuteronomium 28:58 
Als u al de woorden van deze wet die in dit boek geschreven zijn, niet nauwlettend houdt, door 

deze heerlijke en ontzagwekkende Naam (sjem), JHWH (de HEERE), uw God, te vrezen, 

 

1 Samuël 12:22 
Want JHWH (de HEERE)zal Zijn volk niet verlaten, omwille van Zijn grote Naam (sjem), omdat 

het JHWH (de HEERE)behaagd heeft u voor Hem tot een volk te maken. 

 

2 Samuël 8:13 
Ook maakte David naam (sjem), toen hij terugkwam nadat hij de Syriërs verslagen had in het 

Zoutdal, achttienduizend man. 

 

We hebben genoeg voorbeelden aangehaald om te illustreren hoe "sjem" karakter of reputatie weergeeft. 

Door dat karakter of die reputatie wordt vervolgens de identiteit onthuld; dat is de Hebreeuwse toepassing. 

 

Identiteit wordt niet perse duidelijk door hoe je een naam spelt of uitspreekt. 

 

Nogmaals, dit wil niet zeggen dat spelling of uitspraak geen waarde heeft. Het punt is dat de letterlijke 

Hebreeuwse toepassing van het woord "sjem" meer waarde heeft omdat het een definitie geeft van de 

identiteit doordat het een weergave is van karakter en reputatie. 

 

 

NAAM ALS AUTORITEIT 
 

Abram riep de autoriteit van JHWH aan. Betekent dit specifiek dat Abram de naam van onze Schepper 

correct heeft gespeld en uitgesproken? 

 

Nee ... maar waarschijnlijk deed hij dat wel, omdat Abram de autoriteit van onze Schepper aanspreekt. 

 



Genesis 13:4 
Naar de plaats van het altaar dat hij daar vroeger gemaakt had; en Abram riep daar de Naam van 

JHWH (de HEERE) aan. 

 

De boodschapper van Exodus 23 hield zich vast aan de autoriteit van JHWH. 

 

Exodus 23:21 
Wees op uw hoede voor Zijn aangezicht en luister naar Zijn stem. Verbitter Hem niet, want Hij zal 

uw overtredingen niet vergeven, omdat Mijn Naam (sjem) in het binnenste van Hem is. 

 

Als er staat dat de naam zal worden uitgewist, of iets dergelijks, is dat geen verwijzing naar de letterlijke 

naam. Het gaat over de autoriteit die niet meer zal bestaan. Bijvoorbeeld ... 

 

Deuteronomium 7:24 
Hij zal u hun koningen in uw hand geven, en u moet hun naam (sjem – autoriteit) van onder de 

hemel doen verdwijnen; niemand zal vóór u standhouden, totdat u hen weggevaagd hebt. 

 

Deuteronomium 9:14 
Laat Mij begaan, dan zal Ik hen wegvagen en hun naam (sjem – autoriteit) van onder de hemel 

uitwissen. Dan zal Ik u tot een volk maken dat nog machtiger en talrijker is dan dit. 

 

Deuteronomium 12:3 
Hun altaren moet u afbreken, hun gewijde stenen in stukken slaan, hun gewijde palen met vuur 

verbranden en de beelden van hun goden omhakken; en u moet hun naam (sjem – autoriteit) uit 

die plaats doen verdwijnen. 

 

Deuteronomium 29:20 
Dat JHWH (de HEERE) hem niet zal willen vergeven; dan zal de toorn van JHWH (de HEERE) 

en Zijn na-ijver tegen die man ontbranden, en alle vervloekingen die in dit boek geschreven zijn, 

zullen op hem rusten. JHWH (de HEERE) zal zijn naam (sjem – autoriteit) van onder de hemel 

uitwissen. 

 

Deuteronomium 12:5 
Maar naar de plaats die de HEERE (JHWH),  uw God, uit al uw stammen zal uitkiezen om Zijn 

Naam (sjem – autoriteit) daar te vestigen, naar Zijn woning moet u vragen en daarheen komen. 

 

Deuteronomium 12:11 
Dan zal daar de plaats zijn die de HEERE (JHWH), uw God, zal uitkiezen om Zijn Naam (sjem – 

autoriteit) daar te laten wonen. Daarheen moet u alles brengen wat ik u gebied: uw brandoffers, 

uw slachtoffers, uw tienden, de hefoffers uit uw hand en heel de keur van uw gelofteoffers die u 

JHWH (de HEERE) belooft, 

 

Zie ook (Deuteronomium 12:21; 14:23; 14:24; 16:2; 16:11; 26:2) 

 

Hier zijn nog enkele verzen waar sjem wordt gebruikt voor autoriteit: 

 

Deuteronomium 18:5 
Want hem heeft de HEERE (JHWH), uw God, uit al uw stammen uitgekozen om in de Naam (sjem 

– autoriteit) van JHWH (de HEERE) te staan en te dienen, hij en zijn zonen, alle dagen. 



 

Deuteronomium 18:19-22 
En met de man die niet naar Mijn woorden luistert, die Hij in Mijn Naam (sjem – autoriteit) spreekt, 

zal het zó zijn: Ík zal rekenschap van hem eisen. Maar de profeet die overmoedig handelt door een 

woord in Mijn Naam (sjem – autoriteit) te spreken dat Ik hem niet geboden heb te spreken, of die 

in de naam van andere goden spreekt, die profeet zal sterven. Wanneer u dan in uw hart zegt: Hoe 

kunnen wij het woord herkennen dat JHWH (de HEERE) niet gesproken heeft? Wanneer die 

profeet in de Naam van JHWH (de HEERE) spreekt, en het gebeurt niet en het komt niet uit, dan 

is dat een woord dat JHWH (de HEERE) niet gesproken heeft. In overmoed heeft die profeet dat 

gesproken; wees niet bevreesd voor hem. 

 

Deuteronomium 21:5 
Daarna moeten de priesters, de zonen van Levi, naar voren komen, want hen heeft JHWH (de 

HEERE), uw God, uitgekozen om Hem te dienen en om in de Naam (sjem – autoriteit) van JHWH 

(de HEERE) te zegenen, en overeenkomstig hun uitspraak moet elk geschil en elke zaak van 

geweldpleging afgehandeld worden. 

 

Deuteronomium 28:10 
En alle volken van de aarde zullen zien dat de Naam (sjem – autoriteit) van JHWH (de HEERE) 

over u uitgeroepen is, en zij zullen voor u bevreesd zijn. 

 

Deuteronomium 32:3 
Want ik zal de Naam (sjem – autoriteit) van JHWH (de HEERE) uitroepen; geef grootheid aan 

onze God! 

 

Vaak verwijst het woord sjem in de Tenach naar alle aspecten van het letterlijke gebruik. 

 

 

REPUTATIE, KARAKTER EN AUTORITEIT 

 

2 Samuël 22:50 
Daarom zal ik U, HEERE (JHWH) , loven onder de heidenvolken, voor Uw Naam (sjem) zal ik 

psalmen zingen. 

 

1 Koningen 5:5 
Zie, ik ben van plan voor de Naam van de HEERE (JHWH), mijn God, een huis te bouwen, zoals 

JHWH (de HEERE) tot mijn vader David gesproken heeft: Uw zoon die Ik in uw plaats op uw 

troon zal zetten, die zal dat huis voor Mijn Naam (sjem) bouwen. 

 

1 Koningen 8:17 
Het was in het hart van mijn vader David om een huis te bouwen voor de Naam (sjem) van de 

HEERE (JHWH), de God van Israël. 

 

1 Koningen 8:41 
Zelfs ook wat de vreemdeling betreft, die niet tot Uw volk Israël behoort, maar uit een ver land 

komt omwille van Uw Naam (sjem). 

 

Als er in de Bijbel staat dat de naam van God naar de natiën wordt gebracht, gaat het niet over het letterlijk 

overbrengen van Zijn naam, maar van Zijn karakter. 



 

 

DE NAAM IJDEL GEBRUIKEN 
 

De opdracht om Gods naam niet ijdel te gebruiken betekent letterlijk ‘Zijn karakter niet op een verkeerde 

manier vertegenwoordigen’. Het is vergelijkbaar met onze uitdrukking "een goede naam bezoedelen"; dat 

gaat niet over de naam zelf, maar over het karakter dat bij die naam hoort. 

 

Exodus 20:7 
U zult de Naam (sjem) van de HEERE (JHWH), uw God, niet ijdel gebruiken, want JHWH (de 

HEERE) zal niet voor onschuldig houden wie Zijn Naam ijdel gebruikt. 

 

Deuteronomium 5:11 
U zult de Naam (sjem) van de HEERE (JHWH), uw God, niet ijdel gebruiken, want JHWH (de 

HEERE) zal niet voor onschuldig houden wie Zijn Naam ijdel gebruikt. 

 

Dit heeft niets te maken met het gebruik van het woord "God" in de context van iets dat je zegt. 

 

Deze denkwijze komt uit de Joodse traditie waarin een koppelteken wordt gezet in het woord God (G-d). 

Het idee erachter is een vorm van respect. Natuurlijk geloven wij absoluut dat we diep respect moeten 

hebben voor onze Schepper, maar deze traditie wordt niet in de Bijbel gevonden. 

 

De Bijbel geeft nergens een indicatie dat onze Schepper dit als een teken van respect zou zien. Het is 

gewoon het volgen van menselijke tradities. Daarmee is het niet persé slecht, maar we moeten weten waar 

deze toepassing vandaan komt en wie we volgen als we iets dergelijks doen. We komen op het terrein van 

Markus 7, als we anderen willen opleggen of corrigeren om zulke menselijke tradities te volgen. 

 

De naam van JHWH ijdel gebruiken heeft niets te maken met hoe vaak je de naam van "JHWH" zegt (of 

hoe je J-H-W-H moet uitspreken) 

 

Er is een Joodse traditie waarbij Hasjem wordt gezegd in plaats van JHWH. Dat wordt vooral gedaan 

omdat men gelooft dat als je Zijn naam te vaak herhaalt, Zijn naam te algemeen wordt gemaakt en je 

daarmee Zijn naam ontheiligd. 

 

Als onze Schepper Zich daarover werkelijk druk zou maken, dan had Hij de naam JHWH niet bijna 7.000 

keer laten opschrijven in de TeNaCH. 

 

De naam van onze Schepper ijdel gebruiken, moet worden uitgelegd vanuit de letterlijke betekenis van 

"sjem," waar we het over hebben gehad. 

 

Exodus 20:7 
U zult de Naam (sjem) van de HEERE (JHWH), uw God, niet ijdel gebruiken, want JHWH (de 

HEERE) zal niet voor onschuldig houden wie Zijn Naam ijdel gebruikt. 

 

Als we ongehoorzaam zijn aan de Torah, ontheiligen we de autoriteit van onze Schepper of maken die 

waardeloos. We trappen erop en zeggen daarmee dat Zijn gezag in ons leven waardeloos is, omdat we er 

niet naar luisteren. 

 

Dit is precies wat het betekent. De definitie staat in Zijn Woord. 



 

Bijvoorbeeld: 

 

De verering van valse goden vernietigt het gezag van JHWH en maakt het waardeloos. 

 

Leviticus 18:21 
U mag niemand uit uw nageslacht overgeven om aan de Moloch geofferd te worden. De Naam 

(sjem) van uw God mag u niet ontheiligen. Ik ben de HEERE (JHWH). 

 

Als we een valse eed afleggen, dan maken we de autoriteit van JHWH waardeloos. 

 

Leviticus 19:12 
U mag geen valse eed afleggen in Mijn Naam, en zo de Naam (sjem) van uw God ontheiligen. Ik 

ben de HEERE (JHWH). 

 

Voor ons betekent dit, dat ons ja, ja moet zijn, en ons nee, nee... Niet alleen in wat we zeggen, maar ook 

in wat we doen. 

 

We moeten doen wat we zeggen. 

 

Als we dat niet doen, dan maken we onze beloftes waardeloos, en omdat we het JHWH T-shirt aanhebben 

voor de wereld, maakt dit het gezag en de reputatie van JHWH waardeloos voor de wereld. 

 

Israël, en hier in het bijzonder de Levieten, moeten apart gezet zijn voor JHWH. Zij moeten de apart 

gezette dingen doen op de apart gezette manieren. 

 

Leviticus 21:6 
Zij moeten heilig zijn voor hun God en de Naam van hun God mogen zij niet ontheiligen, want zij 

bieden de vuuroffers van JHWH (de HEERE) aan, het voedsel van hun God. Daarom moeten zij 

heilig zijn. 

 

 

DE NAAM KENNEN 
 

Wat betekent het om “de naam te kennen?” 

 

Betekent het dat je weet hoe je de naam spelt en uitspreekt, of wat anders? 

 

Exodus 6:2 
Ik ben aan Abraham, Izak en Jakob verschenen als God de Almachtige, maar met Mijn Naam 

(sjem) HEERE (JHWH) ben Ik hun niet bekend geweest. 

 

Wat betekent dit? 

 

Abraham kende de “sjem” als JHWH. 

 

  



Genesis 15:2 
Toen zei Abram: Heere HEERE (JHWH), wat zult U mij dan geven, aangezien ik kinderloos 

heenga en de bezitter van mijn huis deze Eliëzer uit Damascus zal zijn? 

 

Abraham wist hoe hij JHWH letterlijk moest uitspreken en spellen, maar JHWH verklaarde dat Hij de 

'sjem' van JHWH niet aan hem zou openbaren. 

 

Dit is nog meer bewijs dat onze Schepper het niet heeft over de spelling en de uitspraak van Zijn naam. 

Hij verwijst naar een volledige onthulling van zijn karakter en autoriteit. 

 

Het karakter, de reputatie en het gezag van JHWH werden volledig onthuld in het Pascha van de Exodus 

(karakter van genade), het tonen van Zijn kracht bij de Rode Zee (reputatie), en het geven van Zijn Torah 

op de Sinaï (Zijn gezag). 

 

Het kennen van de naam van JHWH gaat niet over spelling en uitspraak. Het gaat om het kennen van het 

karakter, de reputatie, en het gezag van onze Schepper. 

 

Psalm 9:11 

Wie Uw Naam (sjem) kennen, zullen op U vertrouwen, omdat U, HEERE (JHWH), niet hebt 

verlaten wie U zoeken. 

 

Jesaja 52:5-6 
En nu, wat staat Mij hier te doen? spreekt de HEERE (JHWH). Want Mijn volk is voor niets 

weggevoerd, zijn overheersers doen het weeklagen, spreekt de HEERE (JHWH), en voortdurend, 

heel de dag, wordt Mijn Naam gelasterd. Daarom zal Mijn volk Mijn Naam (sjem) kennen; 

daarom, op die dag, zal het weten dat Ik het Zelf ben Die spreekt: Zie, hier ben Ik. 

 

Het vers daarna gaat over het goede nieuws, vreugde en redding, als ze de “sjem” zullen kennen. 

 

Jeremia 16:21 
Daarom, zie, Ik doe hen erkennen, deze keer doe Ik hen Mijn hand en Mijn macht erkennen. Dan 

zullen zij weten dat Mijn Naam (sjem) HEERE (JHWH) is. 
 

Ezechiël 39:7 

Ik zal Mijn heilige Naam (sjem) te midden van Mijn volk Israël bekendmaken en Mijn heilige 

Naam niet langer laten ontheiligen. Dan zullen de heidenvolken weten dat Ik JHWH (de HEERE) 

ben, de Heilige in Israël. 

 

De farao van Egypte wist letterlijk hoe hij de naam van JHWH moest spellen en uitspreken, en hoe is het 

met hem afgelopen? 

 

Exodus 8:8 
Toen liet de farao Mozes en Aäron roepen en zei: Bid vurig tot JHWH (de HEERE) dat Hij de 

kikkers van mij en mijn volk wegneemt; dan zal ik het volk laten gaan, zodat zij offers aan JHWH 

(de HEERE) kunnen brengen. 

 

Het karakter, de reputatie en het gezag van onze Schepper kende de farao echter niet... en dat was zijn 

ondergang. Kennis van de spelling en uitspraak van Zijn naam heeft hem geen voordeel opgeleverd. 

 



We willen je aanmoedigen om de ander niet te hard te berispen of te corrigeren, om de verschillende 

opvattingen over spelling en uitspraak van de naam van onze Schepper te promoten. Een nette en 

opbouwende discussie is gezond, maar niet als je daarmee het Lichaam verdeelt en ontmoedigt. 

 

Promoot het volgen van Zijn Torah, zodat Zijn echte "sjem" bekend zal worden onder alle natiën. 

 

Hiermee zijn we aan het eind van dit deel van de serie over Hasjem. 

 

De onderwerpen die we nog moeten behandelen in de volgende lessen van deze serie zijn: 
 

 Wat is de naam van onze Schepper? 

 Wat is het “Tetragram?” 

 Waarom heeft “HEER” het tetragram vervangen in vertalingen van de Bijbel? 

 Waarom wordt er gezegd dat “JHWH” werd geopenbaard in de Exodus? 

 Is het verkeerd om “Heer” te zeggen? 

 Kunnen we de naam van onze Schepper correct uitspreken? Zo ja, hoe, of waarom niet? 

 Wat betekent het om transliteratie van namen te maken? 

 Mogen we transliteratie van namen maken? 

 Wat is de naam van onze Messias? 

 Stamt de transliteratie van de naam van onze Messias, 'Jezus' af van de Griekse god Zeus? 

 Wat betekent het dat we de namen van andere goden niet moeten uitspreken? (Exodus 23:13) 

 

We hopen dat je van dit onderwijs hebt genoten. En vergeet niet om alles te onderzoeken. 

 

Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God. 
 

Voor meer informatie of andere studies, verwijzen wij je naar onze website www.testeverything.net 
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FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries; www.facebook.com/119ministriesnederland 
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