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The Power of God's name 
Study Biblical Hebrew online 
 
God in a name 
Many modern names in Western civilization have 
Biblical roots. Elizabeth, for example, in the original 
Hebrew was Elisheva (אלישבע), meaning "my God swore 
an oath". Elijah, from Eliyahu (אליהו) means "my God is 
the Lord". Both names begin with “El” (אל), which is 
God’s most common name in the Bible. This same 
combination appears at the end of names like Michael 
("who is like God?"), Daniel ("God is my judge") and 
Gabriel ("God is my strength"). 
 
The Secret of the Divine  
Other biblical names contain a different divine Hebrew 
root Yah (יה), from the Lord’s most sacred title, the 
unspeakable four letters YHWH (יהוה). Ancient Israelites 
considered it a blessing to add these sacred letters to 
the end of someone’s name. For example, Jeremiah 
 (זכריה) means "the Lord exalts" and Zechariah (ירמיה)
means "the Lord remembers." These same letters Yah 
also appear at the beginning of names: Joshua (יהושע) 
meaning "the Lord saves" and Jonathan (יהונתן) meaning 
"the Lord gives". 
Although the pronunciation of these names has 
changed slightly, they are all Hebrew originally, 
testifying to the central role God played in the lives of 
the people of Israel. Today, millions of people 
worldwide have biblical names. But names are just the 
beginning.  
 

(lp.israelbiblicalstudies.com) 
 
. 

De kracht van Gods naam 
Bestudeer bijbels Hebreeuws online 
 
God in een naam 
Veel hedendaagse namen in de westerse beschaving 
hebben Bijbelse wortels. Elizabeth, bijvoorbeeld, was in het 
originele Hebreeuws Elisheva (אלישבע), wat "mijn God zwoer 
een eed" betekent. Elia, van Eliyahu (אליהו) betekent "mijn 
God is de Heer". Beide namen beginnen met "El" (אל), wat 
Gods meest voorkomende naam in de Bijbel is. Deze 
combinatie kom je tegen aan het einde van namen als 
Michael ("wie is als God?"), Daniël ("God is mijn rechter") en 
Gabriël ("God is mijn kracht"). 
 
Het geheim van het goddelijke 
Andere Bijbelse namen bevatten een andere goddelijke 
Hebreeuwse wortel Yah (יה), van de allerheiligste titel van de 
Heer, de onuitsprekelijke vier letters YHWH (יהוה). Israëlieten 
van eertijds vonden het een zegen om deze heilige letters 
aan het einde van iemands naam te voegen. Bijvoorbeeld, 
Jeremia (ירמיה) betekent "de Heer verheft" en Zacharias 
 betekent "de Heer onthoudt". Deze zelfde letters Yah (זכריה)
komen ook voor aan het begin van namen: Jozua (יהושע) 
betekent "de Heer redt" en Jonathan (יהונתן) betekent "de 
Heer geeft". 
Hoewel de uitspraak van deze namen enigszins is veranderd, 
zijn ze oorspronkelijk allemaal Hebreeuws, wat getuigt van 
de centrale rol die God in de levens van het volk van Israël 
speelde. Tegenwoordig hebben miljoenen mensen 
wereldwijd Bijbelse namen. Maar namen zijn slechts het 
begin.  
 
 

 


