De namen van Mosheh

Deze week beginnen we aan de Torah lezing Shemot wat
namen betekend.
In het Hebreeuws is vaak de naam verbonden met een
geschiedenis. Een midrash verteld ons een aantal namen
die gebruikt werden in plaats van Mosheh.
1) Yered ()ירד, wat "afstamming" impliceert. Volgens een mening gaf
Miriam hem deze naam, want vanwege hem ging ze naar de Nijl
(yarad) om te zien wat er van hem zou worden.
2) Avigdor ()אבי גדור, "meester van het hek." Volgens Me'am Loez
werd hij zo genoemd (door zijn grootvader Kehat), omdat "sinds de
geboorte van Moshe, G'd de farao heeft omheind en hem niet heeft
toegestaan zijn besluit om Joodse baby's te verdrinken voort te
zetten."
3) Chever ()חבר, "metgezel" of "verbinder". Ofwel omdat Moshe het
Joodse volk met hun hemelse Vader verbond, of omdat hij (העביר,
fonetisch gelijk aan  )חברhemelse vergelding voor hun zonden
verhinderde. Sommigen zeggen dat Amram, zijn vader, Moshe
deze naam heeft gegeven, omdat Moshe werd geboren nadat zijn
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vader zich weer bij zijn vrouw had gevoegd nadat hij van haar was
gescheiden.
Avi Socho ()אבי סוכו, "Vader van zieners." Hij kreeg deze naam van
zijn grootvader Kehat (of door de verpleegster die Moshe's moeder
hielp hem op te voeden), omdat Moshe zou uitgroeien tot de
"meester" (avi) van de zieners (sochim) en profeten.
Yekutiel (ל-)יקותיא, van de wortel kavei ()קוה, wat 'hoop' betekent.
Zijn moeder, Jochebed, noemde hem deze naam omdat ze hoop
en vertrouwen had in God dat Hij Mozes aan haar zou teruggeven.
Als alternatief, omdat ze voorzag dat Mosje de grote hoop van de
Joodse natie zou zijn.
Avi Zanoach ()אבי זנוח, letterlijk, "meester van afwijzing." Aaron, de
broer van Moshe, gaf hem deze naam en zei: "Mijn vader verwierp
mijn moeder, maar nam haar terug vanwege dit kind." Als
alternatief, omdat Mozes ervoor zou zorgen dat Israël afgoden zou
afwijzen.
Toviah (ה-)טובי, wat “goedheid” impliceert Het Joodse volk noemde
hem “Shemayah (ה- )שמעיben [de zoon van] Nethanel.” Ze
voorspelden dat God in zijn dagen ( )שמעhun gebeden zou
verhoren.
Ben Evyatar ()בן אביתר, "zoon van vergeving", aangezien Mosje de
Joodse zoon was die G'ds vergiffenis ( )ויתרzou vragen voor de
zonde van het Gouden Kalf door het Joodse volk.
Levi ()לוי, zo genoemd naar de stam waartoe Moshe behoorde.
Ondanks al deze namen wordt hij in de hele Thora Moshe
genoemd. Bovendien spreekt God Zelf Moshe alleen met deze
naam aan. Onze wijzen vertellen ons dat dit ons leert hoe
belangrijk het is om een kind op te voeden, vooral wanneer dat
speciale zelfopoffering vereist.
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