
DIE RAAKPUNT TUSSEN SY NAAM EN ONS GELOOF 
 
Die naam van hierdie week se Torah leesstuk is “Shemot” wat “name” beteken, na aanleiding van 
die eerste vers van die boek, Exodus, wat begin met die woorde:  “En dit is die name van die seuns 
van Yiesraél wat in Mietsrayiem (Egipte) gekom het ...”.  Shemot is nie net die naam van die 
Parashah (Exodus 1-5) nie, maar ook die Hebreeuse naam van die boek wat ons ken as Exodus.  Dit 
is interessant dat die Hebreeuse name en die meer bekende Griekse name van die vyf boeke van die 
Torah nie dieselfde betekenis het nie, behalwe Bereshiet en Genesis wat beide iets soos “Begin” 
beteken.  Die tweede boek word “Name” in Hebreeuse genoem (Shemot) en “Uittog” in Grieks 
(Exodus). Die vyfde boek word “Woorde” in Hebreeus genoem (Devariem) en “Tweede Wet” in 
Grieks (Deuteronomium).  Ensovoorts.  Waarom is dit so?  Die Griekse name van hierdie boeke het 
natuurlik eers later gekom en is beïnvloed deur die feit dat daar tydens die bloei-tydperk van die 
Griekse beskawing ‘n behoefte was om die Tanak (of die Hebreeuse Bybel) in Grieks te vertaal. In 
hierdie vertaling (bekend as die LXX of die Septuagint) is baie name in die Skrif verander om 
daaraan ‘n meer Griekse kleur te gee. Die gebruik by meeste moderne vertalings van die Bybel om 
die Vader se Naam as “Lord” of “Here” weer te gee, het by die LXX begin waarin die Hebreeuse 
“Yahweh” doodeenvoudig na “Kyrios” verander is – ‘n doodgewone Griekse woord wat “meester”, 
“eienaar” of “owerste” beteken, en wat myns insiens een van die grootste tragedies in die 
geskiedenis van die vertaling van die Woord is! 
 
Om terug te keer na die eerste vyf hoofstukke van die boek Shemot, wat ook as Parashah “Shemot” 
bekendstaan:  Hierdie Parashah is vir my om twee redes baie belangrik: (1) Dit is die Parashah 
waarin die Skepper sy afgesonderde Naam, Yahweh, aan Mosheh bekendmaak en (in Ex 3:15) 
onomwonde verklaar: “Dit is my Naam vir ewig, en dit is die Naam waarmee (waaraan) julle My moet 
onthou van geslag tot geslag” en (2) Dit is ook die enigste Parashah waarin daar onomwonde 
verklaar word dat die volk geglo het – Ex 4:31 “En die volk het geglo.  En toe hulle hoor dat Yahweh 
op die kinders van Yiesraél ag geslaan en hulle ellende aangesien het, het hulle in aanbidding 
neergebuig.”  Die woord vir glo – “aman” – word meer as 100 keer in die Voor-Messiaanse Skrifte 
gebruik, en dit kom 6 keer in hierdie Parashah voor – by verre die meeste kere dat hierdie woord in 
enige Parashah aangetref word.   
 
Die kombinasie van hierdie twee temas is besonders betekenisvol:  Die Skepper wat sy Naam 
verklaar en die volk wat hulle geloof verklaar.  En boonop word dit vir ons opgeteken in die Boek en 
die Parashah wat “Name” (“Shemot”)  genoem word! Dis asof hierdie gedeelte van die Torah ons 
oproep om opnuut na te dink oor wat die Vader se Naam nou eintlik met ons geloof te make het.  
Wanneer daar vanuit ‘n Hebreeuse perspektief nagedink word oor die verhouding tussen Skepper en 
Skepsel, is dit veral die Skepper se Naam en die Skepsel se geloof wat nie net belangrik is nie, 
maar ook meer en meer bymekaar uitkom. Hoe kan ‘n groot en onvergelyklike en onaantasbare 
Elohiem Homself “toeganklik” en “bereikbaar” maak vir eenvoudige en verganklike mense wat 
begeer om met Hom in ‘n verhouding te staan? Deur sy Naam aan hulle te openbaar en hulle aan te 
moedig om sy Naam aan te roep.  Ons kan nie die grootheid en die omvang van so ‘n magtige wese 
met ons beperkte verstand begryp en met ons menslike tekortkominge omhels nie.  Maar ons kan sy 
Naam op ons lippe neem en dit deel van ons lewens maak.  Dit is die “handvatsel” wat Hy self vir 
ons gee het en waarmee ons met Hom in aanraking kan kom. Ons steek ons hand in die geloof na 
Hom toe uit deur Hom by sy Naam, Yahweh, aan te roep.  Ons hou in die geloof aan Hom vas 
wanneer ons deur ‘n krisis gaan, deur terug te val op die talle dinge wat die Woord vir ons oor sy 
Naam sê:  Sy Naam is een van die min dinge in hierdie lewe wat groot sal bly tot in ewigheid (2 Sam 
7:26); Na sy Naam toe kan ‘n mens terugdraai as jy die pad byster geraak het (1 Kon 8:33); Sy Naam 
is voortreflik oor die hele aarde (Ps 8:1); In sy Naam kan ons ons verwagting stel (Ps 52:9); Deur sy 
Naam word ons verlos (Ps 54:1); Tot eer van sy Naam kan ‘n mens sing (Ps 61:8); Sy Naam is naby 
aan ons, maak nie saak waar ons ons bevind nie (Ps 75:1); Sy Naam kan ‘n mens soek en vind (Ps 
83:16); Sy Naam laat goedheid en goedertierenheid na ons toe terugkeer (Ps 109:21); Sy Naam 
behoort ons lief te hê (Ps 119:132); Deur sy Naam maak Hy ons weer lewend as ons deur 
benoudheid gegaan het (Ps 143:11); In sy Naam behoort ons voortdurend te wandel (Sag 10:12); Sy 
Naam is oor ons uitgeroep (Jer 15:16); Op sy Naam kan ‘n mens hoop (Mat 12:21); Sy Naam is dit 
wat Y’shua aan hierdie wêreld kom openbaar het (Joh 17:26) en sy Naam sal uiteindelik deur alle 
nasies erken word (Opb 15:4).  



 
Hoe dankbaar ‘n mens ook al mag wees vir ons voorlopers in die geloof soos Avraham, Yietsgak en 
Yaakov, en die feit dat Yahweh sy volk, Israel, as ‘n voertuig en ‘n platform gebruik het om vir ons 
by Hom uit te bring, is dit ‘n groot jammerte dat Judaïsme self van die patroon van die Skrif 
weggedraai het en deur hulle hardnekkige weerstand teen die uitspreek van die Vader se Naam, die 
onbeskryflike betekenis daarvan tot ‘n groot mate geneutraliseer het. Ons almal weet dat Deur 6:4 
(ook bekend as die “Shema”) tot vandag toe die ruggraat van die Joodse geloof uitmaak. As ons 
Deut 6:4 moet lees, sal dit só klink: “Hoor Israel, Yahweh is ons Elohiem; Yahweh is één”.  As die 
Jode dit vandag lees, klink dit só: “Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad.”  Let daarop dat 

die Hebreeuse naam  “”wat ons as “Yahweh” uitspreek, deur hulle as “Adonai” weergegee word. 

Dis nie ‘n ander uitspraak nie, dis ‘n ander woord!  Twee keer kom die Naam in hierdie kragtige 
belydenis voor, en twee keer word dit misken, vanweë die ongegronde vrees dat die Naam te 
“onaantasbaar” is om uit te spreek. “Adonai” beteken basies dieselfde as wat “Kyrios” in die LXX 
beteken het: Meester, eienaar of owerste.   
 
In die antieke Masoretiese teks van die Tanak, word Deut 6:4 op ‘n buitengewone manier geskryf:  
 
 

Let op die twee letters,  en, aan die einde van die eerste woord en aan die einde van die laaste 

woord, wat opvallend groter as die ander letters geskryf is. Baie Joodse kommentators het al hieroor 

gewonder. Party sê dis om te beklemtoon dat die eerste woord is en nie is nie, want 

anders kon dit verstaan word as: “Miskien, Israel ...” in plaas van “Hoor, Israel ...”. Ook om te 

beklemtoon dat die laaste woord  is, en nie  nie, anders kon dit verstaan word as “Yahweh 

is een van die ander magtiges” in plaas van “Yahweh is een”.  Baie ander moontlike verklarings 
word ook gegee vir hierdie besonderse manier waarop die Shema in die antieke tekste geskryf is.  

Een van die voorgestelde verklarings is dat die twee letters,  en, ‘n addisionele woord vorm wat 

die belangrikheid van hierdie teks beklemtoon – die woord “ed” wat “getuienis” beteken. Hierdie sin 
verteenwoordig dus die mees basiese en mees fundamentele aspek van Israel se “getuienis” in 
hierdie wêreld:  (1) Ons Elohiem is Yahweh en (2) Yahweh is een, dit wil sê:  Ons dien net een 
Elohiem, wie se Naam Yahweh is. 
 
As mens jou enigsins aan hierdie verklaring moet steur, is dit des te meer tragies dat die Naam, 
Yahweh, nie eens gehoor kan word wanneer hierdie getuienis in die sinagoges hardop uitgespreek 
word nie.  Ons sou hierdie verklaring oor die “getuienis” selfs nog verder kon voer en byvoeg dat die 

eerste woord ‘n kombinasie is van “shem” wat “naam” beteken en (ayin) wat “oog” beteken. 

Waarby staan en val ons getuienis in hierdie wêreld, as gelowiges wat deur guns van Bo af in 
aanraking met die lewende Elohiem gebring is? Dit staan of val daarby dat ons te alle tye ons oog op 
die Naam sal hou wat Hy aan ons geopenbaar het – die Naam “Yahweh”, wat soos ons vroeër 
gesien het, absoluut onontbeerlik vir ons geloof is. 
 
Wat van die laaste woord van die Shema wat ook ‘n buitengewoon groot letter bevat? Hierdie woord 

is ‘n kombinasie van “ach” wat “broer” beteken en  (dalet) wat “deur” beteken. As ons aanvaar dat 

hierdie woord ook deel van ons getuienis in die wêreld moet wees, dan is die vraag wie of wat is 
hierdie broer van Israel wat as ‘n “deur” aan hulle voorgestel is? Is dit nie daardie Een wat gesê het 
Hy is ‘n Deur vir die skape en die aangewese Weg vir ons om by die Vader uit te kom nie?  Is sy 
koms dan nie aangekondig nie met ‘n hemelse stem wat gesê het, “Dit is my Seun wat Ek uitverkies 
het; luister (Shema) na Hom!” (Luk 9:35)?  En het Hy nie vir sy volgelinge opdrag gegee om EEN 
(Echad) te wees in hart en in werke en in strewe, net soos wat Hy en sy Vader in die hemele EEN 
(Echad) is in hart en in werk en in strewe? Dis baie jammer dat nie net Jode nie, maar ook talle ander 
nie die OOG (ayin) het om die waarde van sy Naam raak te sien nie en ook nie die DEUR (dalet) ken 
wat vir jou by daardie plek uitbring waar jy vir Y’shua (saam met ander broers en susters) jóú broer 
kan noem en, deur Hom, vir Yahweh jóú Vader.  Daar is ‘n raakpunt tussen die Naam van Yahweh, 
en die pad van geloof wat Hy vir ons uitgelê het, wat ons nooit uit die oog moet verloor nie! 


