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What does God's holy four-letter name mean?
Why didn't He reveal His sacred name to the
forefathers, Abraham, Isaac, and Jacob?

THIS WEEK'S TORAH PORTION:
 Va'era (וארא | I appeared)  
 Torah: Exodus 6:2-9:35
 Haftarah: Ezekiel 28:25-29:21
 Gospel: Matthew 12:1-14

What's His Name?
The LORD reminded Moses that He appeared to
the forefathers as God Almighty (El Shaddai, שדי 
 but He did not reveal His personal name the ,(אל
LORD (HaShem): "I appeared to Abraham, Isaac,
and Jacob, as God Almighty, but by My name,
LORD, I did not make Myself known to them"
(Exodus 6:3–4).
This seems like a contradiction because Abraham,
Isaac, and Jacob did know God Almighty by His holy
name, “the LORD.” Abraham invoked the Name the
LORD when he first entered the land of Canaan. He
swore an oath in the name of the LORD. When the
Almighty made the covenant between the parts with
Abraham, He said, “I am the LORD who brought you
out of Ur of the Chaldeans, to give you this land to
possess it.” Abraham replied, “O Lord LORD
(HaShem), how may I know that I will possess it?”
(Genesis 15:7–8).
Obviously the forefathers did know His name, “the
LORD.” If so, why did He say to Moses, “By My
Name, the LORD, I did not make Myself known to
them?”
Rashi reconciles the seeming contradiction. He
explains that the LORD did reveal His name, “the
LORD (HaShem),” to the forefathers, but He did
not reveal the meaning of His Name to them.
Rashi understands the name, “the LORD,” to imply
God’s unchanging nature. The LORD is “I will be
as I will be.” The unchanging God is faithful to
keep His word. The Name of the LORD implies, “[I
am] faithful to uphold [verify] my words (ne’eman
le’ammet debarai, נאמן לאמת דברי).” He is the
Promise Keeping God.
According to Rashi’s explanation, the ineffable
name, “the LORD” implies God’s unchanging
character, His covenant devotion, and His mercy.
God revealed His name, “the LORD,” to the
patriarchs, but He did not reveal the meaning of
His name.
For example, God promised Abraham that he
would be the father of a great nation with
descendants as countless as the stars. He
promised that the land of Canaan would be given
to those descendents. He also predicted that

Wat betekent Gods heilige vier-letter naam? Waarom
heeft Hij Zijn heilige naam niet voor de voorvaderen
Abraham, Isaak en Jakob onthuld?

TORA GEDEELTE VAN DEZE WEEK:
 Va'era ( וארא | Ik verscheen) 
 Torah: Exodus 6:2-9:35
 Haftara: Ezechiël 28:25-29:21
 Evangelie: Matteüs 12:1-14

Wat is Zijn Naam?
De Heer herinnerde Mozes eraan dat Hij aan de voor-
vaderen verscheen als God de Almachtige (El Shaddai,
maar Hij onthulde niet Zijn persoonlijke naam de ,(אל  שדי 
HEERE (HaShem): "Ik verscheen aan Abraham, Isaak
en Jakob, als God de Almachtige, maar met Mijn naam,
HEERE, maakte Ik Mezelf niet aan hen bekend"
(Exodus 6: 3-4).
Dit lijkt een tegenstrijdigheid, want Abraham, Isaak en
Jakob kenden God de Almachtige met Zijn heilige
naam, "de HEERE." Abraham riep de naam de HEERE,
aan toen hij voor het eerst het land Kanaän binnenging.
Hij zwoer een eed in de naam van de HEERE. Toen de
Almachtige het verbond tussen de delen sloot met
Abraham, zei Hij: "Ik ben de HEERE, die u uit Ur der
Chaldeeën bracht, om u dit land te geven om het te
bezitten." Abraham antwoordde: "O Heere HEERE
(HaShem) hoe kan ik weten dat ik het zal bezitten ?"
(Genesis 15:7-8).
Kennelijk wisten de voorvaderen Zijn naam, "de
HEERE" Niet. Als dat zo was, waarom zei Hij tot Mozes:
"Door Mijn Naam, de HEERE, maakte Ik mezelf niet aan
hen bekend?"
Rashi verzoent de schijnbare tegenstrijdigheid. Hij legt
uit dat de HEERE zijn naam, "de HEERE (HaShem),"
aan de voorvaderen openbaarde, maar Hij heeft hen de
betekenis van Zijn Naam niet onthuld. Volgens Rashi
impliceert de naam, "de HEERE," Gods onveranderlijke
aard. De HEERE is "Ik zal zijn zoals Ik zal zijn." De
onveranderlijke God is getrouw om Zijn Woord te
houden. De naam van de HEERE houdt in: "[Ik ben]
betrouwbaar om mijn woorden na te komen [waar te
maken] (ne'eman le'ammet debarai,  נאמן  לאמת  דברי)." 
Hij is de Belofte Nakomende God.
Volgens de verklaring van Rashi, impliceert de
onuitsprekelijke naam, "de HEERE" Gods
onveranderlijke karakter, Zijn verbondstoewijding, en
Zijn genade. God openbaarde Zijn naam, "de HEERE,"
aan de aartsvaders, maar Hij heeft de betekenis van Zijn
naam niet onthuld.
Bijvoorbeeld; God beloofde Abraham dat hij de vader
van een groot volk zou zijn met nazaten, even ontel-
baar als de sterren. Hij beloofde dat het land Kanaän
aan die nazaten zou worden gegeven. Hij voorspelde
ook dat Abrahams zaad zou worden geknecht door
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Abraham’s seed would be enslaved by a foreign
nation and ultimately liberated from that nation:

God said to Abram, “Know for certain that
your descendants will be strangers in a
land that is not theirs, where they will be
enslaved and oppressed four hundred
years. But I will also judge the nation
whom they will serve, and afterward they
will come out with many possessions.”
(Genesis 15:13–14)

The forefathers did not see these promises
fulfilled. They knew the name, “the LORD,” but
God did not reveal the essential meaning of that
name in that they did not see the covenant
promises fulfilled: “All these died in faith, without
receiving the promises, but having seen them and
having welcomed them from a distance, and
having confessed that they were strangers and
exiles on the earth” (Hebrews 11:13).
In the days of Moses, the time had come for God
to fulfill the covenant promises He made to
Abraham. God was ready to reveal the essential
meaning of His name: “I am faithful to uphold my
words.”

DID YOU KNOW?
The Weekly eDrash is adapted from Unrolling the

Scroll, and other Torah Club resources.

een buitenlandse natie en uiteindelijk uit die natie
bevrijd zou worden:

God zei tegen Abram: "Weet voorzeker, dat
uw nakomelingen vreemdelingen zullen zijn
in een land dat niet van hen is, waar zij tot
slaaf zullen worden gemaakt en onderdrukt,
vierhonderd jaar. Maar Ik zal ook de natie
oordelen die zij zullen dienen, en daarna
zullen zij uittrekken met vele bezittingen."
(Genesis 15:13-14)

De voorvaderen zagen deze beloften niet vervuld. Ze
wisten van de naam, "de HEERE," maar God onthulde
niet de wezenlijke betekenis van die naam omdat zij
de verbondsbeloften niet vervuld zagen: "Deze allen
zijn in het geloof gestorven, zonder de beloften
gekregen te hebben, maar ze hebben ze gezien en
van op een afstand verwelkomd, en ze hebben
beleden dat zij vreemdelingen en ballingen op de
aarde waren" (Hebreeën 11:13).
In de dagen van Mozes was de tijd voor God aangebro-
ken om de verbondsbeloften die Hij aan Abraham had
gedaan, te vervullen. God was klaar om de wezenlijke
betekenis van Zijn naam te onthullen: "Ik ben
betrouwbaar om mijn woorden na te komen."


