Jezus is Dezelfde Godheid als JaHWeH
Kenmerken van JahWeh vinden we in het NT
van toepassing op Jezus Christus
Met gebruikmaking van Strong’s Exhaustive Concordance of the Bible. M.V. 4-1-2017
Alle Schriftplaatsen komen uit de Herziene Statenvertaling (HSV)

NAAM

JEZUS

JAHWEH/JEHOVAH

REDDER

En het zal zo zijn dat ieder die de
Naam1 van de Heere2 zal aanroepen,
zalig3 zal worden. (Hd 2:21).
En de zaligheid4 is in geen ander,
want er is onder de hemel geen andere Naam5 onder de mensen gegeven
waardoor wij zalig6 moeten worden.
(Hd 4:12).
Als u met uw mond de Heere7 Jezus8
belijdt en met uw hart gelooft dat
God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig9 worden. (Rm
10:9).
Want ieder die de Naam10 van de
Heere11 zal aanroepen, zal zalig12
worden. (Rm 10:13).
De alleenwijze God, onze Zaligmaker13, zij heerlijkheid en majesteit,
kracht en macht, nu en in alle eeuwigheid. Amen. (Jd 25)

Zij vergaten God, hun Heiland14, Die grote dingen gedaan had in Egypte. (Ps
106:21).
Maar Ik ben de HEERE15, uw God, sinds
het land Egypte. Een God behalve Mij
mag u daarom niet erkennen, en buiten
Mij is er geen Heiland16. (Hs 13:4).
Maak bekend en breng naar voren, ja,
beraadslaag samen: Wie heeft dit van
oudsher doen horen? Wie heeft dat van
toen af bekendgemaakt? Ben Ik het niet,
de HEERE17? Buiten Mij is er geen andere God, een rechtvaardig God, een Heiland18; er is niemand behalve Ik. (Js
45:21).
Want Ik ben de HEERE19, uw God, de
Heilige van Israël, uw Heiland20. (Js
43:3).
Ik, Ik ben de HEERE21, buiten Mij is er
geen Heiland22. (Jesaja 43:11).

1

Grieks anoma.
Grieks Kurios.
3
Zalig = gered; Grieks sozo.
4
Grieks soteria = zaligheid.
5
Grieks anoma.
6
Zalig = gered; Grieks sozo.
7
Grieks Kurios.
8
Grieks Iesous.
9
Zalig = gered; Grieks sozo.
10
Grieks anoma.
11
Grieks Kurios.
12
Zalig = gered; Grieks sozo.
13
Grieks soter = redder. Vergelijk voetnoot 4: Jezus is God!
14
Hebr. jasha = redder. KJV: saviour.
15
Hebr. JHWH = Jahweh of Jehovah. Zie het slotwoord van deze studie.
16
Hebr. jasha = redder. KJV: saviour.
17
Hebr. JHWH = Jahweh of Jehovah. Zie het slotwoord van deze studie.
18
Hebr. jasha = redder. KJV: saviour.
19
Hebr. JHWH = Jahweh of Jehovah. Zie het slotwoord van deze studie.
20
Hebr. jasha = redder. KJV: saviour.
21
Hebr. JHWH = Jahweh of Jehovah. Zie het slotwoord van deze studie.
22
Hebr. jasha = redder. KJV: saviour.
2

1

ROTS

STEEN DES
AANSTOOTS
EN
HOEKSTEEN

En allen dezelfde geestelijke drank
gedronken hebben. Zij dronken namelijk uit een geestelijke rots23, die
hen volgde; en die rots24 was Christus25. (1Ko 10:4).

Zie, Ik zal daar vóór u op de rots26 bij de
Horeb staan. Dan moet u op de rots27
slaan, en er zal water uitkomen, zodat het
volk kan drinken. (Ex 17:6).
Want u bent de God van uw heil28 vergeten, aan uw sterke Rots29 hebt u niet gedacht. (Js 17:10).
32 Want wie is God, behalve de HEERE30? Wie is een rots31 dan alleen onze
God? (2Sm 22:32).
Want ik zal de Naam van de HEERE32
uitroepen; geef grootheid aan onze God!
4 Hij is de rots33, Wiens werk volmaakt
is. (Dt 32:4).

Daarom staat er in de Schrift: Zie, Ik
leg in Sion een hoeksteen34 die uitverkoren en kostbaar is; en: Wie in
Hem35 gelooft, zal niet beschaamd
worden. (1Pt 2:6).
Waarom niet? Omdat zij die niet uit
geloof zochten, maar als uit werken
van de wet. Want zij hebben zich
gestoten aan de steen36 des aanstoots,
33 zoals geschreven staat: Zie, Ik leg
in Sion een steen37 des aanstoots en
een struikelblok38. En: Ieder die in
Hem gelooft, zal niet beschaamd
worden. (Rm 9:32-33).
Wij echter prediken Christus, de Gekruisigde, voor de Joden een struikelblok39 en voor de Grieken een
dwaasheid. (1Ko 1:23).

Daarom, zo zegt de Heere HEERE40: Zie,
Ik leg41 in Sion een steen42 ten grondslag,
een beproefde steen43, een kostbare hoeksteen44, die vast gegrondvest is. Wie gelooft, zal zich niet weghaasten. (Js 28:16).
De HEERE45 van de legermachten, Hem
moet u heilig achten; Hij is uw vrees en
Hij is uw verschrikking. 14 Hij zal tot een
heiligdom voor u zijn, tot een steen46 des
aanstoots, en tot een rots47 waarover men
struikelt voor de beide huizen van Israël,
tot een strik en een val voor de inwoners
van Jeruzalem. (Js 8:13-14).

23

Grieks petra.
Grieks petra.
25
Grieks Christos.
26
Hebr. tsuwr = rots.
27
Hebr. tsuwr = rots.
28
Hebr. jesha  jasha; = redding. KJV: salvation.
29
Hebr. tsuwr = rots.
30
Hebr. JHWH = Jahweh of Jehovah. Zie het slotwoord van deze studie.
31
Hebr. tsuwr = rots.
32
Hebr. JHWH = Jahweh of Jehovah. Zie het slotwoord van deze studie.
33
Hebr. tsuwr = rots.
34
Grieks lithos = steen.
35
“Hem” slaat hier op Christus (Rm 10:9, 13; Hd 4:10-12).
36
Grieks proskomma = steen waarover men struikelt.
37
Grieks proskomma = steen waarover men struikelt.
38
Grieks petra.
39
Grieks skandalon = iets waaraan men zich ergert; struikelblok. KJV: stumblingblock. De steen des aanstoots, het
struikelblok, is Christus.
40
Hebr. JHWH = Jahweh of Jehovah. Zie het slotwoord van deze studie.
41
Toen nog een toekomstige zaak (Christus).
42
Hebr. eben = steen.
43
Hebr. eben = steen.
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DE EERSTE
EN DE
LAATSTE;
DE ALFA
EN DE
OMEGA

En toen ik Hem zag, viel ik als dood
aan Zijn voeten, en Hij legde Zijn
rechterhand op mij en zei tegen mij:
Wees niet bevreesd, Ik ben de Eerste
en de Laatste, 18 en de Levende, en
Ik ben dood geweest en zie, Ik ben
levend tot in alle eeuwigheid. Amen.
(Op 1:17-18).
En schrijf aan de engel van de gemeente in Smyrna: Dit zegt de Eerste
en de Laatste, Die dood is geweest
en weer levend is geworden. (Op
2:8).
Ik ben de Alfa, en de Omega, het
Begin en het Einde, de Eerste en de
Laatste. (Op 22:13).48

Zo zegt de HEERE49, de Koning van Israel, zijn Verlosser, de HEERE50 van de
legermachten: Ik ben de Eerste en Ik ben
de Laatste, en buiten Mij is er geen God.
(Js 44:6).
Luister naar Mij, Jakob, Israël, Mijn geroepene: Ik ben Dezelfde, Ik ben de Eerste, ook ben Ik de Laatste. (Js 48:12).
Wie heeft dit bewerkt en gedaan? Hij Die
de generaties riep vanaf het begin! Ik, de
HEERE51, Die de Eerste ben, en bij de
laatsten ben Ik Dezelfde. (Js 41:4).

IK BEN

Ik heb u dan gezegd dat u in uw zonden zult sterven, want als u niet gelooft dat Ik ben52, zult u in uw zonden sterven. (Jh 8:24).
Jezus zei tegen hen: Voorwaar,
voorwaar, Ik zeg u: Vóór Abraham
geboren was, ben Ik53. (Jh 8:58).
Nu al zeg Ik het u voordat het gebeurt, opdat wanneer het gebeurt, u
zult geloven dat Ik ben54. (Jh 13:19).
Zij antwoordden Hem: Jezus de Nazarener. Jezus zei tegen hen: Ik
ben55. En Judas, die Hem verraadde,
stond ook bij hen. (Jh 18:5).

 JHWH betekent Ik Ben, ego eimi in de
(Griekse) LXX (Septuaginta)!
U bent Mijn getuigen, spreekt de HEERE56, en Mijn dienaar die Ik verkozen
heb, opdat u het weet en Mij gelooft, en
begrijpt dat Ik Dezelfde ben57: vóór Mij is
er geen God geformeerd en na Mij zal er
geen zijn. (Js 43:10).
Zie nu in dat Ik, Ik Die ben58, er is geen
God naast Mij. (Dt 32:39).
En Mozes zei tegen God: Zie, wanneer ik
bij de Israëlieten kom en tegen hen zeg:
De God van uw vaderen heeft mij naar u
toe gezonden, en zij mij zeggen: Wat is
Zijn Naam? Wat moet ik dan tegen hen
zeggen? 14 En God zei tegen Mozes: IK
BEN DIE IK BEN59. Ook zei Hij: Dit
moet u tegen de Israëlieten zeggen: IK
BEN60 heeft mij naar u toe gezonden. (Ex
3:13-14).

44

Hebr. pinnah = hoofd- of hoeksteen.
Hebr. JHWH = Jahweh of Jehovah. Hier is Jahweh de steen des aanstoots en het struikelblok.
46
Hebr. eben = steen.
47
Hebr. tsuwr = rots.
48
Alfa en Omega, Begin en het Einde, Eerste en de Laatste zijn synoniemen.
49
Hebr. JHWH = Jahweh of Jehovah. Zie het slotwoord van deze studie.
50
Hebr. JHWH = Jahweh of Jehovah. Zie het slotwoord van deze studie.
51
Hebr. JHWH = Jahweh of Jehovah. Zie het slotwoord van deze studie.
52
Grieks ego eimi = Ik Ben. Zonder lidwoord “het”.
53
Grieks ego eimi = Ik Ben. Zonder lidwoord “het”.
54
Grieks ego eimi = Ik Ben. Zonder lidwoord “het”.
55
Grieks ego eimi = Ik Ben. Zonder lidwoord “het”.
56
Hebr. JHWH = Jahweh of Jehovah. Zie het slotwoord van deze studie.
57
LXX:  - ego eimi.
58
LXX:  - ego eimi.
59
LXX:  - ego eimi ho ohn = Ik Ben de Zijnde. “Ben” in het Hebr. is hayah = ww. zijn, bestaan.
60
LXX:  - ho ohn = de Zijnde. “Ben” in het Hebr. is hayah = ww. zijn, bestaan.
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GOD

In het begin was het Woord en het
Woord was bij God61 en het Woord
was God62. (Jh 1:1).
Thomas antwoordde en zei tegen
Hem: Mijn Heere en mijn God63! (Jh
20:28).
Simeon Petrus, een dienstknecht en
apostel van Jezus Christus, aan hen
die een even kostbaar geloof ontvangen hebben als wij, door de gerechtigheid van onze God64 en Zaligmaker65, Jezus Christus. (2Pt 1:1).
Terwijl wij verwachten de zalige
hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God66 en onze
Zaligmaker67, Jezus Christus. (Tt
2:13).
Maar tegen de Zoon zegt Hij: Uw
troon, o God68, bestaat in alle eeuwigheid. De scepter van Uw koninkrijk is een scepter van het recht. (Hb
1:8).
Maar wij weten dat de Zoon van God
gekomen is en ons het verstand heeft
gegeven om de Waarachtige te mogen kennen; en wij zijn in de Waarachtige, namelijk in Zijn Zoon, Jezus
Christus. Die is de waarachtige
God69 en het eeuwige leven. (1Jh
5:20).
Opdat in de naam70 van Jezus71 zich
zou buigen elke knie van hen die in
de hemel, en die op de aarde, en die

Want een Kind is ons geboren, een Zoon
is ons gegeven, en de heerschappij rust op
Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam
Wonderlijk, Raadsman, Sterke God72,
Eeuwige Vader, Vredevorst. (Js 9:5).
Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE73, dat Ik voor David een rechtvaardige
SPRUIT zal doen opstaan. … Hij zal als
Koning74 regeren en verstandig handelen
Dit zal Zijn Naam zijn waarmee men
Hem noemen zal: de HEERE75 ONZE
GERECHTIGHEID. (Jr 23:5-6).
U, grote, machtige God76 – HEERE77 van
de legermachten is Zijn Naam. (Jr 32:18).
U bent Mijn getuigen, spreekt de HEERE78, en Mijn dienaar die Ik verkozen
heb, opdat u het weet en Mij gelooft, en
begrijpt dat Ik Dezelfde ben: vóór Mij is
er geen God geformeerd en na Mij zal er
geen zijn. (Js 43:10).
Wend u tot Mij, word behouden, alle einden der aarde, want Ik ben God79 en
niemand anders. 23 Ik heb gezworen bij
Mijzelf – uit Mijn mond is in gerechtigheid een woord uitgegaan en het zal niet
terugkeren – dat voor Mij elke knie zich
zal buigen, elke tong bij Mij zal zweren.
(Js 45:22-23; aangehaald in Fp 2:10).
Zo zegt de HEERE80, uw Verlosser81, Uw
Formeerder van de moederschoot af: Ik
ben de HEERE82, Die alles doet: Die de
hemel uitspant, Ik alleen, Die de aarde
uitspreidt door Mijzelf. (Js 44:24).

61

Grieks theos.
Grieks theos.
63
Grieks ho theos.
64
Grieks theos.
65
Grieks soter = redder.
66
Grieks theos.
67
Grieks soter = redder.
68
Grieks ho theos.
69
Grieks theos.
70
Grieks onoma.
71
Grieks Iesous.
72
Hebr. el.
73
Hebr. JHWH = Jahweh of Jehovah. Zie het slotwoord van deze studie.
74
Hebr. melek. Deze Koning is in het NT Jezus Christus: Op 19:16.
75
Hebr. JHWH = Jahweh of Jehovah. Zie het slotwoord van deze studie.
76
Hebr. el.
77
Hebr. JHWH = Jahweh of Jehovah. Zie het slotwoord van deze studie.
78
Hebr. JHWH = Jahweh of Jehovah. Zie het slotwoord van deze studie.
79
Hebr. el.
80
Hebr. JHWH = Jahweh of Jehovah. Zie het slotwoord van deze studie.
81
Hebr. ga’al = verlosser. Vgl. 65 en 67.
82
Hebr. JHWH = Jahweh of Jehovah. Zie het slotwoord van deze studie.
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onder de aarde zijn. (Fp 2:10).

HEER DER
HEREN
EN
KONING
DER
KONINGEN

Zij zullen oorlog voeren tegen het
Lam, maar het Lam – want Heere der
heren83 is Hij en Koning der koningen84 – zal hen overwinnen, en zij
die samen met Hem zijn, geroepenen, uitverkorenen en gelovigen. (Op
17:14).
Er stond op Zijn bovenkleed en op
Zijn dij deze naam geschreven: Koning der koningen85 en Heere der
heren86. (Op 19:16).
Dit gebod onbevlekt en onberispelijk
in acht te nemen, tot de verschijning
van onze Heere Jezus Christus. 15
De zalige en alleen machtige Heere87, de Koning der koningen88 en
Heere der heren89, zal Hem90 op Zijn
tijd laten zien. (1Tm 6:14-15).

Loof de HEERE91, want Hij is goed, want
Zijn goedertierenheid is voor eeuwig. 2
Loof de God der goden, want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig. 3 Loof de
Heere der heren92, want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig. (Ps 136:1-3).
Want de HEERE93, uw God, is de God
der goden en de Heere der heren94; die
grote, machtige en ontzagwekkende God,
Die niet partijdig is en geen geschenk in
ontvangst neemt. (Dt 10:17).
De koning antwoordde Daniël en zei:
Waarlijk, uw God95 is de God der goden
en de Heere der koningen96. Hij openbaart
verborgenheden, zodat u déze verborgenheid kon openbaren. (Dn 2:47).
 Deze Schriftplaatsen verwijzen naar
Op 17:14; 19:16.

SCHEPPER

Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, en zonder dit Woord is geen
ding gemaakt dat gemaakt is. (Jh
1:3).
Hij97 is het Beeld van de onzichtbare
God, de Eerstgeborene98 van heel de
schepping. 16 Want door Hem99 zijn
alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die
zichtbaar en die onzichtbaar zijn:
tronen, heerschappijen, overheden of
machten; alle dingen zijn door
Hem100 en voor Hem101 geschapen.

De Geest van God heeft mij113 gemaakt,
en de adem van de Almachtige heeft mij
levend gemaakt. (Jb 33:4).
De eeuwige God, de HEERE114, de
Schepper van de einden der aarde. (Js
40:28).
In het begin schiep God115 de hemel en de
aarde. (Gn 1:1).
 De Geest, JHWH en God worden alle
drie genoemd met betrekking tot de
schepping: de Drie-eenheid.

83

Grieks kurous kureon.
Grieks basileous basileon.
85
Grieks basileous basileon. “Koning der koningen” is synoniem met “God der goden”.
86
Grieks kurous kureon.
87
Grieks monos dunastes = de enige potentaat. Dit slaat op de Vader.
88
Grieks basileous basileon. Dit slaat op de Vader.
89
Grieks kurous kureon. Dit slaat op de Vader.
90
Dit slaat op Jezus Christus (vers 14). Zowel Jezus als JHWH zijn Koning der koningen en Heer der heren.
91
Hebr. JHWH = Jahweh of Jehovah. Zie het slotwoord van deze studie.
92
Hebr. 2x adon.
93
Hebr. JHWH = Jahweh of Jehovah. Zie het slotwoord van deze studie.
94
Hebr. 2x adon.
95
Hebr. elah.
96
Hebr. mare en melek. Dit is eigenlijk hetzelfde als “Koning der koningen”, zoals in 1Tm 6:15.
97
Dit verwijst naar de Zoon; zie de context in de verzen 13-14.
98
Grieks prototokos: (fysisch) eerstgeborene of (figuurlijk) voornaamste. Hier betekent het dat in Christus (de Schepper) de schepping is begonnen. Hij is in alles de Alfa (Eerste), en Hij is de Voornaamste: “Alle dingen bestaan tezamen
door Hem” (vs. 17).
99
Dit verwijst naar de Zoon, zie de context in de verzen 13-14.
100
Dit verwijst naar de Zoon, zie de context in de verzen 13-14.
101
Dit verwijst naar de Zoon, zie de context in de verzen 13-14.
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17 En Hij102 is vóór alle dingen, en
alle dingen bestaan tezamen door
Hem103. (Ko 1:15-17).
Maar tegen de Zoon zegt Hij104: Uw
troon, o God105, bestaat in alle eeuwigheid. De scepter van Uw106 koninkrijk is een scepter van het recht.
9 U107 hebt gerechtigheid lief en haat
ongerechtigheid. Daarom heeft
Uw108 God109 U gezalfd, o God110,
met vreugdeolie, boven Uw metgezellen. 10 En: In het begin hebt U,
Heere111, de aarde gegrondvest, en de
hemelen zijn de werken van Uw112
handen. (Hb 1:8-10).

LICHT

Jezus dan sprak opnieuw tot hen en
zei: Ik ben het Licht der wereld; wie
Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht
van het leven hebben. (Jh 8:12).
Dit was het waarachtige licht, dat in
de wereld komt en ieder mens verlicht. (Jh 1:9).116
Zolang Ik in de wereld ben, ben Ik
het Licht der wereld. (Jh 9:5).
Een licht om de heidenen te verlichten en om Uw volk Israël te verheerlijken. (Lk 2:32).117

Verblijd u niet over mij, mijn vijandin,
want als ik gevallen ben, zal ik weer opstaan, als ik in duisternis zit, is de HEERE118 mij een licht. (Micha 7:8).
Uw zon zal niet meer ondergaan en uw
maan zal zijn licht niet intrekken, want de
HEERE119 zal voor u tot een eeuwig licht
zijn en aan de dagen van uw rouw zal een
einde komen. (Js 60:20).
De HEERE120 is mijn licht en mijn heil,
voor wie zou ik vrezen? (Ps 27:1).

RECHTER

Ik bezweer u, ten overstaan van God
en de Heere Jezus Christus, Die levenden en doden121 zal oordelen bij
Zijn verschijning en in Zijn Koninkrijk. (2 Tm 4:1).122

Er kan toch geen sprake van zijn dat U127
zoiets doet, dat U de rechtvaardige samen
met de goddeloze doodt? Dan zal het zijn:
zo de rechtvaardige, zo de goddeloze.
Daar kan bij U128 toch geen sprake van

113

Dit is Job.
Hebr. JHWH = Jahweh of Jehovah. Zie het slotwoord van deze studie.
115
Hebr. elohim.
102
Dit verwijst naar de Zoon, zie de context in de verzen 13-14.
103
Dit verwijst naar de Zoon, zie de context in de verzen 13-14.
104
Dit is de Vader.
105
Grieks ho theos. Dit is de Zoon.
106
Dit is de Zoon.
107
Dit is de Zoon.
108
Dit is de Zoon.
109
Grieks ho theos. Dit is de Vader.
110
Grieks ho theos. Dit is de Zoon.
111
Grieks kurios. Dit is de Zoon.
112
Dit is de Zoon.
116
Dit is het Woord.
117
Dit slaat op Jezus. Zie vs. 27.
118
Hebr. JHWH = Jahweh of Jehovah. Zie het slotwoord van deze studie.
119
Hebr. JHWH = Jahweh of Jehovah. Zie het slotwoord van deze studie.
120
Hebr. JHWH = Jahweh of Jehovah. Zie het slotwoord van deze studie.
121
Denk hier aan het oordeel van de doden in Op 20:11-15. Hier oodeelt ook Jezus, zie Jh 5:22, 27.
122
Zie Hd 10:42; Rm 14:9; 1Pt 4:5.
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Want wij123 moeten allen voor de
rechterstoel van Christus openbaar
worden, opdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van
zijn lichaam gedaan heeft, hetzij
goed, hetzij kwaad. (2Ko 5:10).124
U echter, wat oordeelt u uw broeder?
Of ook u, wat minacht u uw broeder?
Wij125 zullen toch allen voor de rechterstoel van Christus gesteld worden.
(Rm 14:10).126

zijn! Zou de Rechter129 van de hele aarde
geen recht doen? (Gn 18:25).
Laten de heidenvolken opgewekt worden
en oprukken naar het dal van Josafat,
want daar zal Ik130 zitten om te berechten
alle heidenvolken van rondom! (Jl 3:12).
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Js 43:3
Js 43:11

REDDER

Oude Testament

127

Dit slaat op JHWH. Zie context.
Dit slaat op JHWH. Zie context.
123
Dit zijn de gelovigen.
124
Dit slaat op het oordeel over gelovigen.
125
Dit zijn de gelovigen.
126
Dit slaat op het oordeel over gelovigen.
129
Dit slaat op JHWH. Zie context.
130
Dit slaat op JHWH. Zie context.
128

7

Tot slot: over Jahweh en Jehovah
De naam JeHoVaH is vooral bij Engelssprekende christenen in gebruik (zie b.v. Exodus 6:3 in de KJV) en is
de aloude transcriptie (met toegevoegde klinkers) van het in de grondtekst voorkomende Tetragrammaton.
Het Tetragrammaton (= wetenschappelijke naam, uit het Griekse tetra = vier; zie de afbeelding onderaan)
is de uit vier medeklinkers bestaande Oudtestamentische Godsnaam.
In het Nederlands komt de transcriptie overeen met JHWH. De vocale uitspraak (met klinkers) ervan werd
niet overgeleverd; toch menen veel hedendaagse onderzoekers dat het tetragram het best gereconstrueerd wordt als JaHWeH.
Voorbeeld, Jesaja 42:8: “Ik ben JaHWeH – dat is Mijn Naam; Mijn eer zal Ik aan geen ander geven”.
Sinds de komst van de Messias, en voor wie Hem aannemen, geldt echter de naam JEZUS: Handelingen
4:10-12. JEZUS is nu de énige naam voor de behoudenis. JEZUS komt van ièsous, het Grieks voor YAHOSHUA en deze naam betekent: “JaHWeH [is] redding”. Hij kwam in de naam van zijn Vader (Johannes 5:43)
en Hij is Dezelfde als JaHWeH: Johannes 12:37-42.
Noot:
JHWH, JHVH, YHVH … JAHWEH, JEHOVAH? De naam JEHOVAH zou een middeleeuwse klinkerinvulling
gekregen hebben van het tetragrammaton, maar in latere tijden is men gaan denken (om redenen die
mij duister zijn) dat het tetragram beter als JaHWeH wordt weergegeven. Hoe dan ook, ik vind dat het
in het O.T. beter is het Tetragram enigszins te vertalen (zoals: Jahweh, Jahveh, Yaveh, Jehovah, Jehova
...) dan weer te geven als HEERE, want de uitdrukking “de Heere HEERE” (zie bv. Js 42:8) in onze Bijbels
is niet de verbondsnaam en is bijzonder gekunsteld!
Afbeelding Tetragrammaton:

: JHWH (te lezen van rechts naar links).

(M.V.)
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