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Shalom!

The Name Yud-Hey-Vav-Hey, translated in most
English versions as "LORD" is on display in this
week's reading:

Shemot/Exodus 6:2 And Elohim spoke to Moshe
and said to him: "I am YHWH. 3 "I appeared to
Avraham, to Yitzchak, and to Ya'acov, as El
Shaddai, but by My name YHWH I was not known
to them.

There is much discussion on what it means that "by
My name YHWH I was not know to them", since it
is obvious that the Name YHWH was used even as
early as the Garden, and many times afterwards:

Bereshith/Genesis 4:1 Now Adam knew
Chavah/Eve his wife, and she conceived and
bore Cain, and said, "I have acquired a man
from YHWH."

So what could the meaning be of this curious
phrase in Shemot 6:2 - "by My name YHWH I was
not known to them"?

We know that the patriarchs, Avraham, Yitzchak,
and Ya'acov knew the Name YHWH; yet we wonder,
what was not revealed to them about this Name?
We also know that the patriarchs were great men of
Yah, believing as we are told in the book of Hebrews
in the covenant promises, but not living long
enough to see those promises fulfilled:

Hebrews 11:13 These all died in faith, not having
received the promises, but having seen them afar
off were assured of them, embraced them and
confessed that they were strangers and pilgrims
on the earth.

So now, at this appointed time in Egypt, YHWH is
about to begin to move on behalf of those original
covenant promises He made to Avraham,
Yitzchak, and Ya'acov. This covenant connection
will be how His Name will be truly known to the
children of Israel, and how it will also be known in
the future to those who believe like the patriarchs
did, in the covenant promises. At the peak of

Shalom!

De Naam Yud-Hey-vav-Hey, die in de meeste
vertalingen als "HEERE" (ENE bij de Naardense)
weergegeven wordt, staat ons deze week voor ogen:

Shemot/Exodus 6:2 Dan richt God zijn woord tot
Mozes en zegt tot hem: ik ben de Ene; 3 ik heb mij
laten zien aan Abraham, aan Isaak en aan Jakob als
God-de-Machtige; mijn naam ‘Ene’ heb ik aan hen
niet bekendgemaakt; (Naardense Bijbel)

Er is veel discussie over wat "mijn naam ‘Ene’ … aan
hen niet bekendgemaakt" betekent, aangezien het
duidelijk is dat de naam JHWH zelfs al in de Hof werd
gebruikt en ook vele malen daarna:

Bereshith/Genesis 4:1 De –rode – mens heeft Eva, zijn
vrouw, bekend; zij wordt zwanger en baart Kaïn,
verworvene! Ze zegt: verworven heb ik een man, bij
de Ene! (YHWH)."

Wat zou dus de betekenis zijn van deze merkwaardige
uitdrukking in Sjemot 6:2 - "mijn naam ‘Ene’ heb ik
aan hen niet bekendgemaakt"?

We weten dat de patriarchen, Avraham, Yitzchak en
Ya'akov de naam JHWH kenden; toch vragen we ons af,
wat er over deze naam bij hen niet bekend was? We
weten ook dat de aartsvaders grote mannen van Yah
waren die, zoals ons in het boek Hebreeën wordt
verteld, in de verbondsbeloften geloofden, maar niet
lang genoeg leefden om deze beloften vervuld te zien:

Hebreeën 11:13 Zoals bij geloof hoort zijn al dezen
gestorven zonder het beloofde verkregen te hebben;
maar zij hebben dat van verre gezien en begroet,
belijdend dat zij ‘vreemdelingen en bijwoners zijn op
het aardland’ (Gen. 23,4).

Dus nu, op deze vastgestelde tijd in Egypte, gaat
JHWH in beweging komen m.b.t. deze originele
verbondsbeloften die Hij aan Avraham, Yitzchak en
Ya'akov deed. Deze verbondverbinding zal het wezen
zijn van Zijn Naam bekendmaken bij de kinderen
Israëls, en hoe die ook in de toekomst bekend zal zijn
bij hen die in de verbondsbeloften geloven zoals de
patriarchen. Op het hoogtepunt van onderdrukking in
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oppression in Egypt, the mystery of His Name, as
a covenant-keeping Elohim begins to unfold.
Continuing in Shemot:

Shemot/Exodus 6:4 "I have also established My
covenant with them, to give them the land of
Canaan, the land of their pilgrimage, in which they
were strangers. 5 "And I have also heard the
groaning of the children of Israel whom the
Egyptians keep in bondage, and I have remembered
My covenant.

This connection between His Name and His
covenant is definitely being brought to our
attention. Then, as further evidence, He goes on to
give us the famous "I will" statements that we are
so familiar with from Pesach/Passover. Note all the
"I will's" are sandwiched between the declarations
of His Name:

Shemot/Exodus 6:6 "Therefore say to the children of
Israel: 'I am YHWH; I will bring you out from under
the burdens of the Egyptians, I will rescue you from
their bondage, and I will redeem you with an
outstretched arm and with great judgments. 7 'I will
take you as My people, and I will be your Elohim.
Then you shall know that I am YHWH your Elohim
who brings you out from under the burdens of the
Egyptians. 8 'And I will bring you into the Land which
I swore to give to Avraham, Yitzchak, and Ya'acov;
and I will give it to you as a heritage: I am YHWH.' "

Notice these first "I will's":
 I will bring you out from under the burdens of the

Egyptians and I will rescue you from their bondage
 I will redeem you with an outstretched arm
 I will take you as My people
 I will be your Elohim

In the next few weeks, we will continue to read in
Shemot how He accomplishes these "I will's" and
as a result - Shemot 6:7 -
Then you shall know that I am YHWH your Elohim

However, the above proclamation of knowing His
Name stands alone, as if after the revelation of His
Name and their rescue from Egypt, there will be a
space in time before the final "I will" of the Land
inheritance. Yet we know that if the revelation of
the Name is connected to the fulfillment of the
covenant promises, then the Land inheritance
(6:8) is a sure thing:

Egypte, begint het mysterie van Zijn Naam, als een
verbond-nakomende Elohim zich te ontvouwen.
We gaan verder in Shemot:

Shemot/Exodus 6:4 maar wél heb ik opgericht een
verbond van mij met hen om hun het land van
Kanaän te geven; het land van hun omzwervingen,
waarin zij zwervers-te-gast zijn geweest! 5 en óók
ben ik het die heeft gehoord het kermen van de zonen
Israëls nu de Egyptenaren hen laten sloven, en ik
gedenk mijn verbond!

Deze verbinding tussen Zijn Naam en Zijn
verbond is ons zeker onder de aandacht
gebracht. Dan geeft Hij ons, als verder bewijs, de
beroemde "Ik zal" verklaringen die we zo goed
van het Pesach/Pascha kennen. Merk op dat alle
"Ik zal's" tussen de verklaringen van Zijn Naam
opgesloten liggen:

Shemot/Exodus 6: 6 daarom, zeg tot de zonen
Israëls: ‘ik, de Ene, uitleiden zal ik u, onder Egyptes
lasten vandaan, ontrukken zal ik u aan hun slavernij;
loskopen zal ik u met uitgestrekte arm en grote
gerichten; 7 nemen zal ik u mij tot gemeente, wezen
zal ik u tot God; weten zult ge dat ik de Ene uw God
ben die u heeft uitgeleid onder Egyptes lasten
vandaan; 8 doen komen zal ik u in het land waarvoor
ik mijn hand heb geheven om dat te geven aan
Abraham, aan Isaak en aan Jakob, en geven zal ik
het u als erfgoed, ik, de Ene!’

Let op deze eerste "Ik zal’s":

 Ik zal u brengen van onder de lasten der
Egyptenaren, en Ik zal u redden uit hun slavernij

 Ik zal u verlossen door een uitgestrekte arm

 Ik zal jullie als Mijn volk nemen

 Ik zal uw Elohim zijn

In de komende weken zullen we in Shemot verder
lezen hoe Hij deze "Ik zal's" volbrengt en als gevolg
daarvan - Shemot 6:7 –
Dan zult u weten dat ik ben JHWH uw Elohim

De bovenstaande verkondiging van Zijn Naam
kennen, staat echter alleen, alsof na de openbaring
van Zijn Naam en hun redding uit Egypte, er een
ruimte in de tijd zal zijn voordat de definitieve "Ik zal"
van het Land erven gebeurt. Toch weten we dat als
de openbaring van de Naam verbonden is aan de
vervulling van de verbondsbeloften, het Land erven
(6:8) dan een zekerheid is:
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Bereshith/Genesis 12:7 Then YHWH appeared to
Avram and said, "To your descendants I will give
this land."

Bereshith/Genesis 26:2 Then YHWH appeared to
him and said: "Do not go down to Egypt; live in the
land of which I shall tell you. 3 "Dwell in this land,
and I will be with you and bless you; for to you and
your descendants I give all these lands, and I will
perform the oath which I swore to Avraham your
father. 4 "And I will make your descendants
multiply as the stars of heaven; I will give to your
descendants all these lands; and in your seed all
the nations of the earth shall be blessed

The question is, "when will the descendants of
Avraham be given the Land and the Name fully
revealed?" After the 40 year exodus, we see this
commission given to Yehoshua/Joshua:

Devarim/Deuteronomy 31:23 Then He inaugurated
Yehoshua/Joshua the son of Nun, and said, "Be
strong and of good courage; for you shall bring the
children of Israel into the land of which I swore to
them, and I will be with you."

Yehoshua was faithful to this commission and as a
result:

Yehoshua/Joshua 21:43 So YHWH gave to Israel
all the land of which He had sworn to give to
their fathers, and they took possession of it and
dwelt in it... 45 Not a word failed of any good
thing which YHWH had spoken to the house of
Israel. All came to pass.

Through the fulfilling of His covenant promises,
the Name YHWH was progressively revealed.
However, because of disobedience, the children of
Israel were evicted from the Land. The Torah will
later speak about this, and even as the tribes took
possession of the Land, Yehoshua told them:

Joshua 23:15 "Therefore it shall come to pass, that
as all the good things have come upon you which
YHWH your Elohim promised you, so YHWH will
bring upon you all harmful things, until He has
destroyed you from this good land which the
YHWH your Elohim has given you.

But YHWH's ultimate plan is one of restoration,
and the covenant promises will not fall short in
the future:

Bereshith/Genesis 12:7 Maar de Ene laat zich aan
Abram zien en zegt: aan jouw zaad zal ik dit land
geven!

Bereshith/Genesis 26:2 Daar laat zich aan hem zien de
Ene en zegt: daal niet af naar Egypte, woon in het
land dat ik je toezeg; 3 wees zwerver-te-gast in dit
land: ik zal met je zijn, ik zal je zegenen; want aan jou
en aan je zaad zal ik al deze landstreken geven; ik zal
de bezwering gestand doen die ik heb gezworen aan
Abraham, je vader; 4 ik zal jouw zaad zo overvloedig
maken als de sterren aan de hemel, geven zal ik aan
jouw zaad al deze landstreken; door jouw zaad zullen
zich gezegend weten alle volkeren van het aardland,

De vraag is, "wanneer zal aan de nakomelingen van
Avraham het Land worden gegeven en de naam
volledig geopenbaard worden?" Na 40 jaar uittocht,
komt deze opdracht bij Yehoshua/Jozua:

Devarim/Deuteronomy 31:23 Hij gebiedt Jozua,
zoon van Noen, en zegt: wees sterk en
vastbesloten, want jíj zult de zonen Israëls doen
komen in het land dat ik hun heb gezworen; ík
zal met je wezen!

Yehoshua was trouw aan deze opdracht met als
gevolg daarvan:

Yehoshua/Joshua 21:43 Zo geeft de Ene aan Israël
heel het land dat hij aan hun vaderen gezworen
heeft te geven; zij beërven het en zetten zich erin
neer. ... 45 Geen woord is vervallen van al het goede
woord dat de Ene tot het huis Israël heeft gesproken;
alles is gekomen.

Door de vervulling van Zijn verbondsbeloften, werd
de naam JHWH geleidelijk onthuld. Wegens
ongehoorzaamheid, werden de kinderen van Israël
echter uit het Land verdreven. De Tora zal hier later
over spreken; zelfs toen de stammen bezit van het
Land namen, vertelde Yehoshua hen dat:

Joshua 23:15 en het zal geschieden: zoals over u
gekomen is heel het goede woord dat de Ene, uw
God, tot u heeft gesproken, zó ook zal de Ene over u
doen komen heel het kwade woord, totdat hij u
verdelgd heeft van deze goede grond die hij aan u
gegeven heeft, de Ene, uw God;.

Maar JHWH’s uiteindelijke plan is er een van herstel
en het verbondsbeloften zullen in de toekomst niet
ontbreken:
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Romans 11:29 For the gifts and the calling of
Elohim are irrevocable.

The Land of Israel is so important to YHWH that
the prophet Ezekiel is told to "prophesy to the
mountains of Israel" as restoration is promised to
occur. I encourage you to read along with this
week's parashat Va'era, Ezekiel 36 and 37 to see
all the parallels. Here are a few things for you to
look for:

 Israel's return to the Land - all tribes

 They will know that "I am YHWH"

 He begins to act for the sake of His Holy
Name

 Living in the Land is associated with keeping
His Torah

 One Shepherd/One King

 This restoration is forever!

Shabbat Shalom
Ardelle

Romeinen 11:29 Want onberouwelijk zijn de
genadegaven en de roeping door God.

Het Land van Israël is zo belangrijk voor YHWH dat de
profeet Ezechiël tot "de bergen van Israël moest
profeteren" aangezien herstel beloofd is van te zullen
plaatsvinden. Ik moedig u aan om met de sidra Va'era
van deze week mee Ezechiël 36 en 37 te lezen om
alle parallellen te zien. Hier zijn een paar dingen om
aandacht aan te schenken:

 Israëls terugkeer naar het Land - alle stammen

 Ze zullen weten dat: "Ik YHWH ben"

 Hij begint te handelen in het belang van Zijn
Heilige Naam

 Wonen in het Land wordt in verband gebracht
met het houden van Zijn Tora

 Eén Herder/Eén Koning

 Dit herstel is voor altijd!

Shabbat Shalom
Ardelle


