
Deuteronomium 6:4 
Hoor Israël, YHVH onze God is EEN (echad) 

  

 
 
 
Hoor Israël: De Here is onze God; de Here is één! (echad) 
Gij zult de Here uw God, liefhebben met geheel uw hart en met 
geheel uw ziel en met geheel uw kracht. Deut.6:4. 
  
De relatie tussen Vader, Zoon en Heilige Geest is al bijna 2000 jaar een 
punt van discussie.  
 
In Maleachi 3:6 lezen we dat YHVH niet veranderd. Daarom kan de 
sleutel tot het begrijpen van de relatie tussen de Vader, de Zoon en de 
Heilige Geest worden gevonden in het bovenstaande vers van Deut.6:4.  
 
Om die sleutel te gebruiken, moeten we kijken naar de oorspronkelijke 
taal van de tekst waarin YHVH wordt beschreven als Eén. Het vers is de 
basis van het Shema, de fundamentele geloofsverklaring voor het 
Joodse volk. De meeste niet-Messiaanse Joden hebben een groot 
probleem met het christelijke concept van een drie-enige God. De sleutel 
voor zowel joden als christenen om het juiste concept van onze God te 
leren, is het woord echad. Echad is het Hebreeuwse woord voor één, 
maar meer precies betekent het niet een enkele entiteit maar bestaat uit 
meer dan één deel.  
 



Er is nog een Hebreeuws woord met dezelfde stam: Yachid, wat 
enkelvoudig betekent. De betekenis van Echad (meer dan één deel) is 
een bevestiging van het Hebreeuwse woord Elohim dat vertaald wordt 
als God. Elohim is een meervoudswoord - meer dan één wordt God 
genoemd.  
 
In Genesis 1:26, zien we zelfs een meervoudsvorm: En God zeide: Laat 
ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis. 
 
 
 
 
Ons lichaam bestaat uit drie belangrijke delen die samen echad zijn. 
Deze drie delen worden in het Hebreeuws nefesj, roeach en nesjama 

genoemd.  

Het woord nesjama is verwant aan het woord nesjiema dat letterlijk 

„adem” betekent en beide woorden komen van de stam  nasjam 

hetgeen „ademen” betekent.  

Roeach betekent „wind” en nefesj  komt van het stamwoord nafasj 

hetgeen „rusten” betekent, zoals in het vers Exodus 31:17: „Op de 

zevende dag hield (G-d) op met werken en rustte (nafasj).”  

De ziel komt van G-d. G-d blaast de ziel in de mens, zoals er geschreven 

staat in Genesis 2:7: „En G-d blies in zijn (Adams) neus nisjmat 

chajiem (de ziel van het leven).” 

Van deze drie niveaus van de ziel is daarom de nesjama de hoogste en 
het dichtst bij G-d, terwijl de nefesj dat aspect van de ziel is, dat in het 
lichaam woont. Roeach staat tussen deze twee in, en bindt de mens met 
zijn spirituele Oorsprong. Het is om deze reden dat de G-ddelijke inspiratie 
in het Hebreeuws Roeach HaKodesj genoemd wordt. 

 

De nesjama wordt alleen beïnvloed door de gedachten, 
de roeach door de spraak en de nefesj door de daden. 

 
 
Er is nog een duidelijke tekst van de ware aard van de God van Israël.  
 
Jesaja 48:16 En nu hebben YHVH en Zijn Ruach (Geest) Mij gezonden 
(een eeuwig persoon die spreekt in vers 12 en 16 - Yeshua) Drie 
entiteiten kunnen duidelijk worden gezien in dit vers.  



Een mooi voorbeeld vinden we in Theress.5:23,  
 
En Hij, de God des vredes, heilige u geheel en al, en geheel uw geest, 
ziel en lichaam moge bij de komst van onze Here Yeshua Hamashiach 
blijken in allen dele onberispelijk bewaard te blijven.  
 
Geest ziel en lichaam, het één kan niet zonder het ander maar samen 
zijn ze Echad. 

Yeshua sprak dan : Joh.17:21, 

Opdat zij allen één zijn, gelijk Gij, Vader, in Mij en Ik in U, dat ook zij 
in Ons zijn; opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt. 
 
Dit is Shema, dit is wat Yeshua bedoelde ! 
 

 
De aard van God is een mysterie, maar we kunnen duidelijk zien dat 
hoewel God Echad is, Hij veel meer is dan dat - Hij is Echad en Hij is 
Elohim - Hallelu YAH. 
 
Shalom 


