
DIE IMPLIKASIES VAN DIE DRIE WOORDE, “EK IS YAHWEH” 
 
Die Naam van die Skepper kom letterlik 6966 keer voor in die Hebreeuse teks wat normaalweg vir 
die vertaling van die Tanag of die Voor-Messiaanse Geskrifte gebruik word.  Hierdie Naam word met 
vier Hebreeuse letters geskryf (יהוה) en word normaalweg as “Yahweh” uitgespreek.  Al hoe meer 
gelowiges word deesdae bewus van hierdie feit en besef dat dit ‘n groot probleem is dat meeste 
Bybelvertalings die belangrikheid van die Vader se Naam ontken en onderskat, deur die Naam byna 
deurgaans met “die Here”, of iets soortgelyks, te vertaal.   
 
Allerlei redes word uit verskeie oorde aangegee waarom dit nie nodig of wenslik is om die Vader se 
Naam in die vertalings weer te gee, soos wat dit in die oorspronklike vertalings voorkom, en soos wat 
met ander name gemaak word wat ook in Hebreeus in die oorspronklike teks voorkom nie.  Ons gaan 
nie vandag probeer om op hierdie redes in te gaan nie.  Persoonlik meen ek dat dit ‘n groot onreg is 
en dat daar ‘n uiters belangrike komponent van ons geloof verlore gaan, as ons nie die Vader se 
geopenbaarde Naam in die blaaie van die Skrif kan lees nie.  Hoe kan mens die Skrif ná-praat en ná-
doen as mens nie die Naam soos dit oorspronklik geskryf staan, kan hoor nie?  Hoe kan mens die 
boodskap reg verstaan dat jy die Naam van Yahweh behoort aan te roep (soos Avraham, Yietsgak 
en Yaakov), as sy Naam nie aan jou bekend is nie?  Hoe kan mens die derde gebod eerbiedig (wat 

sê dat jy die Naam van Yahweh nie inhoudloos moet maak nie – dit is wat “ydellik gebruik” letterlik 
beteken) as die Skrif vertaling wat jy lees, nie eers sy Naam bevat nie?  Hoe kan mens verstaan wat 
Mosheh beleef het in Exodus 33 waar Yahweh vir hom gesê het Hy sal voor hom (voor Mosheh) sy 
eie Naam uitroep, as daar in die teks “die Here” in plaas van “Yahweh” staan?  So kan mens 
aangaan en die een voorbeeld na die ander uitlig wat bevestig dat dit net nie bevredigend is om ‘n 
vertaling te lees waaruit die Vader se Naam, byna op gewelddadige wyse, verwyder is nie. 
 
Hierdie week se parashah bring ons uit by drie woorde, wat deur Yahweh self uitgespreek word, wat 
drie keer in Shemot (Exodus) 6, en nie minder nie as 82 keer1 in die hele Tanag, oftewel die Voor-
Messiaanse Geskrifte, voorkom.  “EK IS YAHWEH” is die drie woorde waarvan ons hier praat.  Dis 
nie so maklik om vas te stel nie, maar hierdie drie woorde kan bes moontlik die uitdrukking of woord-
groep in die Skrif wees wat die meeste deur die Skepper self geuiter word.  Hierdie drie woorde is die 
woorde waarmee die Almagtige Homself identifiseer, die woorde waarmee Hy die onderskeid tussen 
Hom en sy volk onderstreep, die woorde waarmee Hy sy volgelinge aanmoedig om hulle beste vir 
Hom te gee:  “EK IS YAHWEH”.  Kom ons kyk na ‘n paar plekke in die Skrif waar hierdie uitdrukking 
deur Yahweh gebruik word en na die implikasies hiervan vir ons. 
 

Ex 6:2-3 Verder het Elohiem met Mosheh gepraat en vir hom gesê: Ek is Yahweh. En Ek het 
aan Avraham, aan Yietsgak en aan Yaákov verskyn as El, die Almagtige, maar met my Naam 
Yahweh, het Ek My nie aan hulle bekend gemaak nie? 

 
... wat ons daaraan herinner dat Hy dieselfde Een is wat van die vroegste tye 
af aan gelowiges verskyn het en sy Naam aan hulle bekend gemaak het. 
 

 

Ex 20:2  Ek is Yahweh jou Elohiem wat jou uit Mietsrayiem, uit die slawehuis, uitgelei het ... 

 
... wat die inleiding van die “Tien Woorde” is en wat vir ons die sterkste 
motivering bied om Yahweh se leringe ten volle te gehoorsaam. 
 

 

Lev 11:44  Want Ek is Yahweh julle Elohiem; toon dan dat julle afgesonder is en wees 
afgesonder, want Ek is afgesonder; daarom, verontreinig julle self nie deur enige ongedierte 
wat op die aarde kruip nie. 

 
...  wat die fondament vorm van die oproep om afgesonderd te lewe en nie 
bloot die leefstyl en gewoontes van hierdie wêreld oor te neem nie. 
 



Lev 19:3  Elkeen moet sy moeder en sy vader vrees, en my Shabbatte hou.  Ek is Yahweh 
julle Elohiem. 

 
...  wat ons aanspoor om iets van onsself (ons ouers) en iets van Yahweh (sy 
Shabbatte) altyd te eerbiedig en nóóit te vergeet nie. 
 

 

Num 10:10  Op die dag as julle vrolik is, sowel as op julle feestye en by die begin van julle 
maande moet julle by jul brandoffers en by jul dankoffers op die trompette blaas: hulle sal dien 
om julle in herinnering te bring voor die aangesig van julle Elohiem.  Ek is Yahweh julle Elohiem. 

...  wat vir ons die motivering is om op allerlei maniere (onder meer deur die 
blaas van die Shofar) erkenning te gee daaraan dat Yahweh in beheer van die 
dae en tye en seisoene van ons lewe is. 

 
 

Ps 81:9-10 Daar mag by jou geen vreemde Elohiem wees nie, en voor 'n uitlandse El mag jy 
jou nie neerbuig nie. Ek is Yahweh jou Elohiem wat jou laat optrek het uit Mietsrayiem; maak 
jou mond wyd oop, dat Ek dit kan vul. 

 
...  wat die begeerte by ons aanwakker om ons monde en harte met Yahweh 
se woorde te vul en elke vorm van afgodediens te verwerp. 

 
 

Jes 43:3-4  Want Ek is Yahweh, jou Elohiem, die Afgesonderde van Yiesraél, jou Verlosser; 
Ek het Mietsrayiem gegee as losprys vir jou, Kush en Seva in jou plek. Omdat jy kostelik is in 
my oë, hooggeag is, en Ek jou liefhet, daarom gee Ek mense in jou plek en volke vir jou lewe. 

 
...  wat vir ons sê dat Hy ons Verlosser is, dat ons kostelik in sy oë is, dat Hy 
ons hoog ag en dat Hy ons lief het. 
 

 

Jes 44:24-25  So sê Yahweh, jou Verlosser, en Hy wat jou geformeer het van die moederskoot af: 
Ek is Yahweh wat alles vervul, wat die hemel uitspan, Ek alleen, en wat die aarde uitsprei - 
wie was met My?  -  wat die tekens van die leuenprofete vernietig en die waarsêers tot dwase 
maak; wat die wyse agteruit laat wyk en hulle kennis domheid maak. 

...  wat by ons geen twyfel laat nie dat Hy alleen die Skepper van hemel en 
aarde is en dat Hy alleen die Bron en die Beoordelaar van elke vorm van 
waarheid is. 

 
 

 Jes 45:19  Ek het nie in die geheim gepraat - in 'n donker plek van die land nie; Ek het aan 
die geslag van Yaákov nie gesê: Soek My tevergeefs nie.  Ek is Yahweh wat geregtigheid 
praat, wat regte dinge verkondig. 

 
...  wat dit onomwonde stel dat geregtigheid en reg by Hom te vinde is en dat 
‘n mens se soeke na Hom nooit tevergeefs sal wees nie. 

 
 

Jes 48:17  So sê Yahweh, jou Verlosser, die Afgesonderde van Yiesraél: Ek is Yahweh jou 
Elohiem, wat jou leer wat waardevol is, wat jou lei op die weg wat jy moet gaan. 

 
...  wat vir elke mens wat bereid is om te luister, leer wat waardevol in die 
lewe is en die enigste weg aandui wat die moeite werd is om op te loop. 
 

                                            
1
 Hierdie syfer van 82 geld net vir die Afrikaanse vertaling – in die Hebreeuse teks kom die woorde “ani Yahweh” – “Ek is 

Yahweh” of “Ek, Yahweh” – byna twee keer so dikwels voor – ‘n verstommende 157 keer! 


