De naam van Jezus

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. De eerste notitie gaat over de naam van God. Deze notitie gaat over
de naam van Jezus.

Wie heeft de naam Jezus bepaald voor de Messias? Mattheüs 1:21 – 25

Wat betekent de naam Jezus?

In de tijd dat Jezus op aarde leefde werd Zijn naam uitgesproken zoals die in het
Hebreeuws klonk. Ook na de opstanding en hemelvaart noemden de christenen Jezus
nog steeds bij zijn Hebreeuwse naam. Het Nieuwe Testament is in het Grieks geschreven
en dat is een ander type schrift dan het Hebreeuwse schrift. In de vroegste handschriften
werden Hebreeuwse namen daarom aangegeven met enkele Griekse letters met een
streep erboven. De lezer wist dan dat de naam als de Hebreeuwse naam moest worden
uitgesproken. Zie dit voorbeeld met Marcus 1:1 waarin vier maal twee letters met een
streep erboven voorkomen.

Welke vier namen / titels worden in dit vers genoemd in de NBV vertaling?

Vanaf de 4e eeuw werd in het Grieks het gebruik van de letters met een streep erboven
verlaten. De naam van de Messias werd vanaf die periode weergegeven als Ἰησοῦς
(Iesous). In het Latijn werd dat Iesu en in het Engels Jesus. De verwijzingen naar de
Hebreeuwse namen en titels van de Messias zijn uit onze Bijbel verdwenen.

Zou daarnaar worden verwezen in Openbaring 2:13?

De naam boven alle namen

In Filippenzen 2: 8 – 9 lezen we dat God de Heer Jezus uitermate heeft verhoogd en hem
de naam boven alle naam heeft gegeven.

Wat houdt dat in?
Welke naam is de naam boven alle naam?
Zouden Hebreeën 1:4 en Openbaring 3:12 hier mee te maken hebben?
In welke naam is er behoudenis volgens Joël 2:32?
En volgens Handelingen 4:12?
Wordt in Joël 2:32 en Handelingen 4:12 dezelfde naam bedoeld?

De naam van de Messias in het Oude Testament

Er zijn drie woorden / namen in het Oude Testament die de naam van de Messias zouden
kunnen weergeven.

1. Yahushua, wat betekent Yah is redder. Yah is de verkorte naam van God die onder
andere wordt gebruikt in Psalm 68:5.
2. Yeshua wat een verkorte vorm is van 1 en ‘hij is gered’ betekent.
3. Yeshuah, wat redding betekent en ook kan verwijzen naar de naam van de Messias of
in ieder geval nauw verwant is daarmee.

Hoe zijn deze namen / woorden vertaald in de volgende teksten?

1. Jozua 1:1
2. Nehemia 12:1 - 8
3. Jesaja 12:2 en Genesis 49:18.

De naam van God is in het Hebreeuws YHWH of met klinkers Yahweh.

Jesaja 12:2 zou ook als volgt kunnen worden gelezen:
God is Yeshuah. Ik vertrouw en vrees niet.
YAH YHWH is mijn sterkte en lied, Yeshuah.

Genesis 49:18 zou als volgt kunnen worden gelezen:
Ik heb gewacht op Yeshuah YHWH of Ik verwacht Yeshuah YHWH.

Denk je dat in deze twee teksten een profetie over Jezus is opgenomen? Zo ja -welke?

In sommige teksten wordt een relatie gelegd tussen YHWH en de derde naam Yeshuah –
zie de volgende voorbeelden.

Genesis 49:18 dat hierboven al is genoemd.

NBV Psalm 35:9 Dan zal ik juichen om de H E E R , mij verheugen over de redding die hij
brengt.
Dan zal ik juichen om YHWH, mij verheugen over Yeshuah.
NBG Jona 2:9 Maar ik, met lofzegging wil ik aan U offeren; wat ik beloofd heb, wil ik
betalen; de redding is des HEREN (= Yeshuah YHWH).

Zou dit te maken kunnen hebben met de naam boven alle naam die Yeshuah heeft
ontvangen?

In deze teksten uit het Oude Testament wordt Yeshuah in verband gebracht met YHWH.
Dat kunnen profetieën zijn die aangeven dat de Messias ook de naam YHWH heeft
ontvangen. Dat is dan ook een aanwijzing van de naam van de Messias in het
Hebreeuws.

Wat is de naam van de Messias dan namelijk?

Als je over het voorgaande nadenkt, vind je dan dat wij in onze tijd de naam Jezus of
Yeshuah moeten gebruiken? Waarom?

De bij deze vragen behorende Bijbelstudie kun je lezen via de onderstaande link
http://www.klaaswebsites.nl\bijbelcursus\studies\naam-van-God.pdf

