What is God’s Hebrew Name?

Wat is Gods Hebreeuwse naam?

A Name Too Holy to be Said
The most famous name of God in the Hebrew Bible is
a name that is considered too holy to be spoken. This
“unutterable name” is comprised of four Hebrew
letters –  יהוהYHWH – and might have been
pronounced Yehovah in biblical times. What is certain
is that this name is connected to the verb “to be” and
likely means “the essence of being.” Today, when we
read the Bible aloud in Hebrew, we pronounce this
word Adonai (“my masters”).

Een naam die te heilig is om uitgesproken te worden
De beroemdste naam van God in de Hebreeuwse Bijbel is
een naam die te heilig wordt geacht om uitgesproken te
worden. Deze "onuitsprekelijke naam" bestaat uit vier
Hebreeuwse letters -  יהוהYHWH - en zou in bijbelse tijden
uitgesproken kunnen zijn als Yehovah. Wat zeker is, is dat
deze naam verbonden is met het werkwoord "zijn" en
waarschijnlijk "de essentie van het zijn" betekent. Vandaag
de dag, als we de Bijbel hardop lezen in het Hebreeuws,
spreken we dit woord uit als Adonai ("mijn meesters").

The God of the Desert
In Genesis, God reveals himself to the patriarchs
Abraham and Jacob by using the enigmatic title אֵ ל ַשׁדַּ י
El Shaddai. This name is comprised of two Hebrew
words: El meaning “God” and Shaddai which is
perhaps connected to the word  שדהsadeh meaning
“field” – a reference to God revealing himself to his
people in the wilderness. Another theory is that
Shaddai comes from the Hebrew word  שדshad
meaning “breast” – a reference to God as a nurturing
mother figure.

De God van de woestijn
In Genesis openbaart God zich aan de aartsvaders Abraham
en Jakob door de raadselachtige titel  אֵ ל ַשׁ ַדּיEl Shaddai te
gebruiken. Deze naam is samengesteld uit twee
Hebreeuwse woorden: El betekent "God" en Shaddai wat
misschien verbonden is met het woord  שדהsadeh wat
"veld" betekent - een verwijzing naar God die zich in de
wildernis aan zijn volk openbaarde. Een andere theorie is dat
Shaddai komt van het Hebreeuwse woord  שדshad wat
"borst" betekent - een verwijzing naar God als een voedende
moederfiguur.

Unlock the Mysteries of Scripture
God is also referred to as Adonai Tzevaot יְהוָה צְ בָ אוֹת
over 200 times in the Hebrew Bible. This means the
“Lord of the Armies.” The ancient Israelites conceived
of God as the commander of various brigades of
celestial soldiers: angels, stars, and the forces of
nature that make up the universe. When you can read
the Bible in Hebrew, you possess a powerful key to
unlock the mysteries of Scripture. Enroll in our live,
online Biblical Hebrew course and get to the core of
Scripture’s message.

Ontsluit de Mysteries van de Schrift
God wordt meer dan 200 keer in de Hebreeuwse Bijbel ook
aangeduid met Adonai Tzevaot יְהוָה צְ בָ אוֹת. Dit betekent de
"Heer van de legers." De oude Israëlieten zagen God als de
aanvoerder van verschillende brigades van hemelse
soldaten: engelen, sterren, en de natuurkrachten die het
universum vormen. Wanneer je de Bijbel in het Hebreeuws
kunt lezen, bezit je een krachtige sleutel om de mysteries
van de Schrift te ontsluiten. Schrijf je in voor onze live, online
cursus Bijbels Hebreeuws en kom tot de kern van de
boodschap van de Schrift.
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