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The authentic meaning of INRI 
Learn Biblical Hebrew online 
 

 INRI and Jehovah 
The Romans often attached a sign above those they 
crucified identifying their name and charge. The 
Gospel of John 19:20 tells us the famous INRI sign 
above Jesus’s cross contained the same phrase in 
Hebrew, Latin and Greek. In Hebrew, the words 
“Jesus of Nazareth, King of the Jews” translates to 
 Shortening these four .ישוע הנצרתי ומלך היהודים
words into an acronym, we get יהוה (YHWH), the 
holiest name of the Lord in Scripture. 
 
An Unchanging God 
This is not the first time that Jesus alluded to himself 
using the sacred name YHWH. Earlier, he said, 
“When you have lifted up the Son of Man, then you 
will know that I am” (John 8:28). The phrase “I am” 
alludes to the divine name that God first revealed 
to Moses at the burning bush: ehyeh asher ehyeh - 
“I am what I am” (Ex. 3:14). These names have 
something in common; the Hebrew root HYH (היה), 
meaning “to be”. 
 
Deepen your Biblical understanding 
Jesus was careful not to explicitly refer to himself as 
God for fear of offending the authorities. Instead he 
did so subtly, by using names that point to the 
Hebrew name YHWH. His disciples understood 
these references, but if you do not understand 
Hebrew, you cannot appreciate these levels of 
meaning. Enroll in our live online Biblical Hebrew 
courses and give yourself the gift of true Biblical 
understanding! 

 
 (lp.israelbiblicalstudies.com) 

 
. 

De authentieke betekenis van INRI 
Leer bijbels Hebreeuws online 
 
INRI en Jehovah 
De Romeinen bevestigden vaak een teken boven degenen 
die ze kruisigden om hun naam en lading te identificeren. 
Het Evangelie van Johannes 19:20 vertelt ons dat het beken-
de INRI-teken boven het kruis van Jezus dezelfde zin bevatte 
in het Hebreeuws, Latijn en Grieks. In het Hebreeuws 
vertaalt de tekst "Jezus van Nazareth, koning van de Joden" 
zich naar ישוע הנצרתי ומלך היהודים. Door deze vier woorden 
in te korten tot een acroniem, krijgen we יהוה (YHWH), de 
heiligste naam van de Heer in de Schrift.  
 
Een onveranderlijke God 
Dit is niet de eerste keer dat Jezus op zichzelf zinspeelde 
met de heilige naam YHWH. Eerder zei hij: "Als je de Zoon 
des mensen hebt opgetild, dan zul je weten dat Ik het 
ben" (Joh. 8:28). De zinsnede "Ik ben" verwijst naar de 
goddelijke naam die God voor het eerst aan Mozes heeft 
geopenbaard bij het brandende struikgewas: ehyeh 
asher ehyeh - "Ik ben wat Ik ben" (Ex. 3:14). Deze namen 
hebben iets gemeen; de Hebreeuwse wortel HYH (הימ), 
wat 'zijn' betekent. 
 
Verdiep je Bijbelse begrip 
Jezus was voorzichtig met het expliciet noemen van zichzelf 
als God uit angst de autoriteiten te beledigen. In plaats 
daarvan deed Hij dat op subtiele wijze, door namen te 
gebruiken die verwijzen naar de Hebreeuwse naam YHWH. 
Zijn discipelen begrepen deze verwijzingen, maar als je het 
Hebreeuws niet begrijpt, kun je deze niveaus van betekenis 
niet waarderen. Schrijf je in voor onze live online Bijbelse 
Hebreeuwse cursussen en geef jezelf het geschenk van het 
ware Bijbelse begrip! 

 


