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The Biblical Origins of Netanyahu 
Get to the heart of Israel with Hebrew 
 

 What does Netanyahu Actually Mean? 
Mr. Netanyahu’s last name (נתניהו) is actually a 
compound name. Netan (נתן) means “he gave” and 
Yahu (יהו) is a shortened version of YHWH, the 
covenant name of the Lord of Israel. So, the translation 
of the current prime minister’s last name is “the Lord 
has given.” Incidentally, if you switch these two halves 
around, you get another very famous Biblical name: 
Yeho + Natan or “Jonathan”. Mr. Netanyahu’s first 
name, Benjamin, is of course also the name of a well-
known figure in the Bible, one of Jacob’s twelve sons. 
 
The State of Israel is saturated with biblical imagery; 
national symbols, national festivals, and personal 
names. As both his first and last names demonstrate, 
Benjamin Netanyahu is a true emblem of the biblically 
rooted Jewish State of Israel. The best way to get to 
the heart of what Israel really means is to learn to 
read the Bible in the authentic language of the 
people of Israel: Hebrew. Enroll in our live online 
course today. 

 
 (lp.israelbiblicalstudies.com) 
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De Bijbelse Oorsprong van Netanyahu 
Ga met Hebreeuws naar het hart van Israël 
 
Wat betekent Netanyahu eigenlijk? 
De achternaam van Mr. Netanyahu (נתניהו) is eigenlijk een 
samengestelde naam. Netan (נתן) betekent "hij gaf" en 
Yahu (יהו) is een verkorte versie van YHWH, de 
verbondsnaam van de Heer van Israël. De vertaling van de 
achternaam van de huidige premier is dus "de Heer heeft 
gegeven". Overigens, als je deze twee helften verwisselt, 
krijg je een andere zeer bekende Bijbelse naam: Yeho + 
Natan of "Jonathan". De voornaam van de heer Netanyahu, 
Benjamin, is natuurlijk ook de naam van een bekende figuur 
in de Bijbel, een van Jakob's twaalf zonen. 
 
De staat Israël is verzadigd met Bijbelse beelden: nationale 
symbolen, nationale feesten en persoonlijke namen. Zoals 
zowel zijn voor- als achternamen aantonen, is Benjamin 
Netanyahu een waar uithangbord van de in de Bijbel 
verankerde Joodse staat Israël. De beste manier om tot de 
kern te komen van wat Israël werkelijk betekent is om de 
Bijbel te leren lezen in de authentieke taal van het volk 
Israël: Hebreeuws. Schrijf je vandaag nog in voor onze live 
online cursus. 
 

 


