
AVRAHAM SE LETTERTEKENS VAN REDDING 
 

Die plek wat Avraham beklee in die geloof van miljoene mense in die wêreld (ongeveer 4 biljoen van 
die 7.6 biljoen mense op aarde), kan nie maklik oorskat word nie.  Vir die Jode is hy die vader en die 
voorloper in die Skepper se verbond met sy volk.  Vir die gelowiges in Y’shua van Nasaret is hy die 
verpersoonliking van wat geloof beteken en die sleutel wat vir ons die deur na die Elohiem van Israel 
oopsluit (omdat Yahweh aan Avraham belowe het dat al die geslagte van die aarde in hom geseën sal 
word).  Vir die Moslems is hy een van die belangrikste skakels in die ketting van profete wat begin by 
Adam en eindig by Mohammed.   
 

Een van die groot raaisels van die Skrif is dat daar so min van die vroeëre lewe van hierdie “voorloper in die 
geloof” (Rom 4:12) bekend is.  Ons weet sy pa se naam was Terag en dat hy getroud was met Sarai en dat 
hy twee broers gehad het – Haran en Nagor.  Van Nagor weet ons nie juis veel nie en van Haran word net 
gesê dat hy gesterf het terwyl die familie nog in Ur gebly het en toe hulle pa, Terag, nog gelewe het.  Haran 
se seun se naam was Lot en Lot het uiteindelik saam met Terag en Avraham (wat toe nog Avram was) en 
Sarai uit Ur van die Kasdiem weggetrek.  Ur van die Kasdiem staan ook bekend as Ur van die Chaldeërs of 
Ur van Babilonië of Ur van Mesopotamië (sien kaart).  Van Ur af het hierdie handjievol Chaldeërs getrek tot 
by Garan, ongeveer 1000 km Noordwes van Ur. Daar het hulle vir ŉ tyd lank gewoon en toe het Yahweh 
weer met Avram gepraat en hom beveel om met sy familie en sy slawe verder te trek na die land wat Hy 
hom sou wys.  Hierdie keer het sy vader Terag (weens ŉ onbekende rede) nie saamgegaan nie. So het 
Avram dan verder getrek en by plekke soos Shegem en Bet-El in die destydse Kanaan gekom en uiteindelik 
in die omgewing van Beërsheva gaan vestig.   
 

Meer as dit word daar nie juis oor die vroeëre lewe van 
Avraham in die Skrif gesê nie. Daar is egter ander 
bronne buite die Skrif wat ook oor Avraham praat en 
wat dinge oor hom sê wat ŉ mens maklik sou kon 
versoen met die wat in die Skrif staan. Daar is geen 
manier om vas te stel of die gegewens in hierdie buite-
Skriftuurlike bronne op feite gebaseer is nie.  Maar dit 
bevestig vir ons die boodskap van die Skrif – veral die 
boodskap dat Avraham onwrikbaar in Yahweh geglo 
het en dat dit ŉ soort geloof is wat ons behoort na te 
volg.  Soos die een verhaal wat vertel word van 
Nimrod, koning van Shinar en ywerige afgodsdienaar, 
wat op ŉ keer, toe Avram teenwoordig was, voorgestel 
het dat die aanwesiges die vuur moes aanbid.  Met sy 
skynbaar bekende humorsin sê Avram toe vir Nimrod 
dat hulle liewers die water moes aanbid, want met 
water kan jy ŉ vuur doodmaak. Nimrod stem toe in dat 

hulle die water aanbid.  Maar Avram was nog nie klaar nie.  “Kom ons aanbid liewer die wolke, want wolke 
is die bron waar ons ons water vandaan kry”, stel hy voor.  Nimrod stem toe in dat hulle die wolke aanbid.  
Maar toe sê Avram dat hulle liewer die wind moet aanbid, want die wind kan die wolke wegwaai en verdryf. 
Nimrod stem toe in dat hulle die wind aanbid. Waarop Avram toe sê:  “Kom ons aanbid liewer mense, want 
mense kan die wind weerstaan en vir hulleself skuilings maak teen die wind.” Op hierdie punt was Nimrod 
nie langer geamuseerd nie en hy beveel dat hulle niks anders as die vuur moes aanbid nie en dat Avram in 
ŉ vuuroond gegooi moes word.  “Kom ons kyk of jou Elohiem jou uit die vuur sal red”, het hy gesê.  Avram 
kom ongedeerd uit die vuur en hierdie voorval, so glo sommiges, is die agtergrond van verse soos Gen 
15:7 en Neh 9:7: Ek is Yahweh wat jou uitgelei het uit Ur – letterlik: “die vuur” – van die Kasdiem.   
 

Avram se lewe is ŉ lewende demonstrasie van die feit dat dit moontlik is om in ŉ persoonlike 
verhouding te staan met Een wat in staat is om ŉ mens uit die haglikste situasie moontlik uit te lei en te 
red.  “Ek is Yahweh wat jou uitgelei het uit Ur van die Kasdiem, oftewel, DIE VUUR VAN BABILON.”  
Daar word baie verklarings gegee vir die verandering van die name van Avram en Sarai na Avraham 
en Sarah, maar die een wat vir my die meeste sin maak is dat Yahweh ŉ letter van sy eie naam, die 
letter “H”, by elkeen van hulle name bygevoeg het, om hulle elke dag letterlik daaraan te herinner – 
ook in die fisiese letters waaruit hulle name bestaan – dat Hy hulle altyd vashou en hulle altyd sal uitlei 
en sal red.  Is dit vergesog om te sê dat Yahweh letters van name en van woorde gebruik om ŉ sekere 
boodskap, veral ŉ boodskap van troos en van redding, oor te dra?  Ek dink nie so nie.   
 

Kom ons kyk na die letters van die woord-kombinasie waarmee hierdie week se voorgestelde Torah-lesing 
begin:  “Lech-lecha” (wat letterlik beteken: “Gaan uit – vir jouself”).  As mens hierdie interessante kombinasie 



van woorde uitspreek, kan jy nie anders  as om die effek van die dubbele “g” klank (soos in die Afrikaanse 
kombinasie “gras-groen”) te hoor nie.  Uit ander gedeeltes in die Skrif blyk dit dat sulke kombinasies dikwels 
gebruik word om die een of ander aspek van Yahweh se redding na vore te bring.  In hierdie gedeelte kan 
mens natuurlik sonder enige twyfel die reddende hand van Yahweh raaksien.  “Gaan jy uit jou land en uit jou 
familie en uit jou vader se huis, na die land wat Ek jou sal wys.”  Doen dit vir jouself (onthou die werkwoord 
beteken eintlik:  Gaan uit – vir jouself).  Doen dit ter wille van jou eie redding en die redding van jou nageslag 
en die volk wat uit jou na vore sal kom.  Doen dit in die geloof.  Moenie dink aan wat jy verloor nie.  Dink aan 
wat Ek vir jou kan gee en kan doen.  Die Boek van Jubilees, wat 200 jaar voor Messias geskryf is, en wat tot 
ŉ groot mate met die Skrif versoenbaar is, meld dat Avraham deur 10 beproewinge gegaan het, waarvan die 
eerste die feit is dat hy sy vaderland moes verlaat.  So ŉ los-skeur van dit waarin jy ingeplant is en waarin jy 
gegroei het en waaraan jy geheg geraak het, is nie maklik nie.  Maar om dit te doen met jou oog op Hom wat 
kan red en kan lei en kan voorsien soos niemand anders nie, is iets wat jy vir niks anders sal wil verruil nie. 
 

In Hebreeus is daar 5 spesiale letters (k,m,n,p en z) wat op twee verskillende maniere geskryf word, 
afhangende daarvan of die letter aan die einde van die woord staan, of nie.  Die letter “k” wat soms as 
ŉ “g” uitgespreek word (soos in “lech-lecha” hierbo) is een van hierdie 5 letters en ons het nou reeds 
gesien dat hierdie letter in Avraham se geval in ŉ woord-kombinasie herhaal word om klem te lê op ŉ 
aspek van Yahweh se redding.  Kom ons kyk na die ander vier spesiale letters.  Die letter “m” is ook so 
ŉ letter.  In Gen 26:16 lees ons hierdie woorde:  “Toe sê Avimeleg vir Yietsgak: Trek weg van ons, 
want jy het vir ons veels te magtig geword.”  Die Hebreeuse uitdrukking vir “veels te magtig” is 
“mimenu me’od”.  Hier vind ons weer ŉ woordspeling, waarin die letter “m” baie prominent is – en 
hierdie keer is Avraham se seun, Yietsgak, die betrokke party.  En weer eens sien ons die reddende 
hand van Yahweh baie duidelik:  Kort tevore in hierdie hoofstuk het Yietsgak (Isak) verklaar dat hy 
bang was dat hy sy lewe kon verloor as gevolg van sy baie aantreklike vrou Rievkah (Rebekka) en nou 
gryp Yahweh in deur die idee in die hart van die koning van die Filistyne te plant om die gesin weg te 
stuur omdat hy bedreig voel deur die voorspoed van Yietsgak. 
 

In Gen 32:11 hoor ons die gebed van Yaákov, die seun van Yietsgak:  “Red my tog uit die hand van my 
broer, uit die hand van Esau, want ek is bang vir hom, dat hy sal kom en my doodmaak”.  Die Hebreeuse 
uitdrukking wat hier gebruik word vir die kombinasie “Red my tog” is “gatsileini na” waarin die letter “n” baie 
prominent is en die patroon hierbo word nog steeds gehandhaaf.  Weer eens het ons ŉ woordspeling met 
een van die spesiale letters wat sterk na vore kom, weer eens het ons een van die direkte afstammelinge 
van Avraham en weer eens is die fokuspunt die reddende hand van Yahweh.  Uiteindelik het Yahweh nie 
net vir Yaákov uit die hand van Esau gered nie, maar hom en sy nasate, die volk van Israel, letterlik uit elke 
ander situasie in die geskiedenis gered – selfs toe die nasate van Esau, die Edomiete en die Herodiane, 
hulle oor ŉ periode van langer as 1000 jaar, keer op keer bedreig het.   
 

Direk nadat Yahweh in die brandende doringbos sy Naam aan Mosheh bekend gemaak het en 
beklemtoon het dat Hy oor al die geslagte heen, by hierdie Naam aangeroep wil word, sê Hy vir 
Mosheh: “Ek het terdeë ag geslaan op julle en op wat julle in Mietsrayiem aangedoen is” (Ex 3:16). Die 
Hebreeuse uitdrukking “Ek het terdeë ag geslaan” klink so: “pakod pakadeti” – ŉ kombinaise waarin 
die letter “p” (die 4de spesiale letter) baie prominent is en wat opnuut die begeerte van die Skepper 
beklemtoon om sy mense uit alle vorms van nood te red.  Kan daar by ons nog enige twyfel bestaan 
dat Hy sy hand na ons toe ook wil uitsteek en ons ook wil red? 
 

Die laaste spesiale letter is die letter “z” wat uitgespreek word as ŉ “ts” soos in Tsotsi.  In Sag 6:12 
lees ons hierdie woorde: “So sê Yahweh van die leërskare: Kyk, 'n Man wie se Naam is Spruit, en Hy 
sal uit sy plek uitspruit, en Hy sal die tempel van Yahweh bou.”  Die kern kombinasie hier is:  ŉ Spruit 
sal uitspruit (in Hebreeus: “Tsemag yietsmach”).  Hier het ons ongetwyfeld een van die sterkste 
uitsprake oor die redding wat Yahweh vir hierdie wêreld bestem het.  Die Spruit dui ongetwyfeld op die 
koms van Y’shua die Messias en in Sagaria 3 waar daar oor hierdie selfde Spruit geprofeteer word, 
word gesê dat Yahweh met die koms van hierdie Spruit die skuld van die land op een dag sal uitwis!  
Selfs in hierdie boek, een van die laastes in die hele Tanag (of Ou Verbond), gebruik die Skrif 
taalkundige lettertekens van redding om te bevestig dat Hy sy hand van redding nooit van hierdie 
wêreld sal onttrek nie, dat Hy kan lei en kan help en kan seën, selfs in die grootste beproewing wat oor 
ons mag kom en dat Hy deur sy Seun Y’shua, mense se skuld op een dag uitgewis het en vir ons 
boonop die belofte gee dat Hy sy redding tot reg aan die einde sal laat uit-SPRUIT! 


