
De naam van God 

 

Ik heb twee notities samengesteld om het onderwerp "de naam van God" in een 

huiskring / gespreksgroep te bespreken. Elke notitie uit deze serie kan afzonderlijk 

worden besproken. Deze notitie is onderdeel van deze serie en gaat over de naam van 

God.  

 

Hoe maakt God Zich aan Mozes bekend in Exodus 3:13-14? 

Hoe wordt: ’Ik ben die Ik ben’ vertaald in de NBV – NBG - Statenvertaling? 

Wat zegt dat over God? 

Wat zegt God over Zichzelf in Openbaring 1:8? 

 

Dan vertelt God ook Zijn naam tegen Mozes in Exodus 3:15 en Exodus 6:1. 

Hoe luidt die naam in de Nederlandse vertalingen? 

Weet je ook wat die naam in het Hebreeuws is? 

 

Het Oude Testament is geschreven in het Hebreeuws. Daarin werden alleen de 

medeklinkers weergegeven. De naam van God komt vele malen voor in de Bijbel en 

bestaat uit vier letters YHWH. Hoe dit precies moet worden uitgesproken is niet helemaal 

zeker. Dat komt omdat de Joden deze naam niet uitspreken op grond van Exodus 20:7.  

Wat geeft Exodus 20:7 aan? 

 

Wil God dat wij Zijn naam gebruiken – Exodus 3:15? 

Waartoe roept Psalm 105:1 op? 

En hoe zit dat met de namen van afgoden – Exodus 23:13? 

 

In de meeste Nederlandse vertalingen is de naam van God weergegeven met HEER. In 

de Hebreeuwse tekst stond er eerst het Hebreeuws voor YHWH. De Joden spraken dit in 

de meest gevallen uit als ADONAI. Later zijn in het Hebreeuws ook klinkers toegevoegd. 

De naam van God is daarmee uit de Bijbel verdwenen. 

Zou het begin van het Onze Vader daarmee te maken hebben – Lucas 11:2? 

 

Verwijst Ezechiël 39:7-8 naar de tijd dat dit werkelijkheid wordt? 

 

Hoe mogen wij God noemen volgens Lucas 11:1? 

 

De bij deze notitie behorende Bijbelstudie kun je lezen via de onderstaande link 

http://www.klaaswebsites.nl\bijbelcursus\studies\naam-van-God.pdf 


