Four Sacred Hebrew Names

Vier Heilige Hebreeuwse Namen

Joshua, Elisha, Isaiah, and Jesus
It was a trick question! The answer is that all four of
these names means “God saves.” Let’s learn to
pronounce these names in Hebrew:

Jozua, Elisa, Jesaja en Jezus
Het was een strikvraag! Het antwoord is dat alle vier
deze namen 'God redt' betekent. Laten we leren om
deze namen in het Hebreeuws uit te spreken:
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Jozua

Yehoshua

יהושע

Elisa

Elisa

אלישע

Jesaja

Yishaya

ישעיה

Jezus

Yeshua

ישוע

Notice anything they all have in common? All four
contain the name of the One God (El/Yah) plus the root
Yesha ( )ישעmeaning “to save.”

Merk je iets op dat ze allemaal gemeen hebben? Alle
vier bevatten de naam van de Ene God ( El/Yah ) plus de
wortel Yesha ( )ישעwat 'redden' betekent.

Four Periods of Deliverance
This is hardly coincidental because each of these men
served as God’s instrument for salvation at one point in
history. Many believe that through Joshua, the Lord
saved the Israelites in their conquest of the Land of
Canaan; through Elisha, the Lord saved the Kingdom of
Israel from the Moabites; through Isaiah, the Lord saved
the Kingdom of Judah from the Assyrian invasion; and
through Jesus, the Lord saves all of humanity.

Vier Bevrijdingsperioden
Dit is nauwelijks toevallig omdat elk van deze mannen
op een bepaald moment in de geschiedenis als Gods
instrument voor redding heeft gediend. Velen geloven
dat de Heer door Jozua de Israëlieten heeft gered bij
hun verovering van het land Kanaän; door Elisa redde de
Heer het koninkrijk Israël van de Moabieten; door Jesaja
redde de Heer het koninkrijk Juda van de Assyrische
invasie; en door Jezus redt de Heer de hele mensheid.

Grasp the True Connections
The amazing thing is that these four names do not seem
at all related when we say them in English. But if we go
back to the original Hebrew, we find a deep spiritual
connection which enhances our understanding of
Scripture. Enroll in our live, online Biblical Hebrew
course so that you, too, can grasp the Bible in its most
authentic form.

Grijp de echte connecties
Het verbazingwekkende is dat deze vier namen helemaal
niet verwant lijken als we ze in het Engels zeggen. Maar
als we teruggaan naar het oorspronkelijke Hebreeuws,
vinden we een diepe spirituele verbinding die ons
begrip van de Schrift vergroot. Schrijf u in voor onze live,
online cursus Bijbels Hebreeuws, zodat ook u de Bijbel in
zijn meest authentieke vorm kunt begrijpen.
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