
 
 
“Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante tekst, 

dia’s, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vergemakkelijken. Daarom is het mogelijk dat deze tekst soms niet 

vlot leest of dat bepaalde teksten eigenaardig klinken. Daarnaast kunnen er grammaticale fouten voorkomen die niet acceptabel 

zouden zijn in literair werk. We moedigen u aan om het video-onderwijs te bekijken omdat het een aanvulling is op het 

schriftelijke onderwijs.” 

 

De Hebreeuwse herkomst van Hebreeër 

Wie is een Hebreeër? 

 

Wat betekent het om een Hebreeër te zijn? 

 

De eerste keer dat Hebreeër wordt gebruikt in de TENACH is in het verhaal van Abraham. 

 

Genesis 14:13 

Toen kwam er iemand die ontkomen was, en vertelde het aan Abram, de Hebreeër… 

 

Vanuit genetisch oogpunt is een "Hebreeër" een afstammeling van Eber (Eber). Strongs erkent deze 

linguïstische connectie die teruggaat tot Eber. 

 

Eber betekent zoiets als “het gebied aan de overzijde, gelegen aan de andere kant van een stroom, of de 

zee” - Gesenius’ Hebreeuws-Chaldees Lexicon. 

 

Eber, de voorouder van Abraham, was de achter-achter-kleinzoon van Noach. 

 

Maar, dan hebben we het alleen over de fysieke uitleg van de herkomst van het woord Hebreeër.  

 

Het volk van de Hebreeërs is niet alleen een genetisch feit, er is ook een geestelijke factor bij betrokken.  

 

Elke Bijbelstudent komt tot de conclusie dat er vaak een diepere praktische betekenis moet worden 

overwogen naast de gewone fysieke uitleg. Het fysieke onderwijst het geestelijke. 

 

Noach, die de opdracht kreeg om een ark te bouwen, kreeg hij een zoon die hij Sem noemde (Ab-ray). 

Eber was een nakomeling van Sem. 

 

Volgens een aantal Joodse tradities die in antieke geschriften kunnen worden gevonden (Abu Isa), 

luisterde Eber niet naar de opdracht van Nimrod om de Toren van Babel te bouwen. 

 

Eber “stak over” vanuit Babylon naar het land aan de overzijde van de rivier, buiten het bereik van 

Nimrod. 

 



In de wildernis behielden Eber en zijn volk de Hebreeuwse taal, terwijl de talen van alle anderen door 

JHWH werden verward als gevolg van de toren van Babel. 

 

Zoals we al hebben aangegeven, wordt de term 'Hebreeër' voor het eerst in verband gebracht met 

Abraham, en zijn naam blijkt te kunnen worden herleid tot zijn over-overgrootvader (Eber.) 

 

Abraham en zijn zonen Izaäk en Jacob onderscheidden zich door mensen te zijn die afstand namen van 

Babylon, door een rivier “over te steken”.  

 

Abraham, Izaäk en Jacob maakten allemaal een “oversteek” vanuit hun thuisland naar een nieuw gebied. 

 

In de Midrasj staan drie meningen vermeld inzake de herkomst van de benaming Hebreeër: 

 

 Rabbi Yehuda onderwees dat het woord "Eber" "overzijde" betekent. Abraham geloofde in een 

God, en de rest van de wereld aanbad door mensen gemaakte goden. Dus "Abraham stond aan de 

overzijde, en de hele wereld stond aan de andere kant." 

 

 Rabbi Nechemiah lanceerde de theorie dat het woord Hebreeër een verwijzing is naar Eber.  

 

 De rabbijnen waren overtuigd dat het woord Hebreeër een verwijzing is naar het feit dat 

Abraham afkomstig was van de overzijde van de rivier en niet van oorsprong uit Kanaän kwam.  

 

Dus over het algemeen wordt uitgelegd dat Hebreeër zoiets betekent als “iemand die tegenover staat” 

en/of iemand die is “overgestoken”. 

 

Een aantal overeenkomsten komen meteen in gedachten. 

 

Denk bijvoorbeeld aan de geschiedenis waarin de Hebreeërs de Rode Zee “overstaken” en zich 

tegenover of afgescheiden van de Egyptenaren bevonden. 

 

Exodus 14:21-22 

Toen strekte Mozes zijn hand uit over de zee, en de HEERE liet de zee die hele nacht wegvloeien 

door een krachtige oostenwind. Hij maakte de zee droog, en het water werd doormidden gespleten. 

Zo gingen de Israëlieten midden in de zee op het droge. Het water was voor hen aan hun rechter- 

en linkerhand een muur. 

  

Of in een toekomstig perspectief 

 

Openbaring 18:4  

En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Ga uit haar weg, Mijn volk, opdat u geen 

deelhebt aan haar zonden, en opdat u niet van haar plagen zult ontvangen.  

 

Maar, hoe is het woord Hebreeër van toepassing op ons? 

 

In geloof “steken wij over” vanuit de duisternis naar het licht: 

 

Johannes 12:46  

Ik ben een licht, in de wereld gekomen opdat ieder die in Mij gelooft, niet in de duisternis blijft.  

 



2 Corinthiërs 6:14 

…want wat heeft gerechtigheid gemeenschappelijk met wetteloosheid, en welke gemeenschap is 

er tussen licht en duisternis? 

 

Efeziërs 5:8  

Want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Heere; wandel als kinderen van het 

licht  

 

We moeten ons afzonderen van de slechte wegen van de wereld: 

 

Romeinen 12:2 

En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word innerlijk veranderd door de vernieuwing 

van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil 

van God is.  

 

Johannes 15:19  

Als u van de wereld zou zijn, zou de wereld het hare liefhebben, maar omdat u niet van de 

wereld bent, maar Ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat de wereld u. 

 

Op die manier zijn alle gelovigen Hebreeërs. We zijn overgestoken van de wegen van de wereld naar de 

wegen van JHWH. 

 

Maar er is nog meer... 

 

Als je de betekenis van de pictogrammen in het paleo-Hebreeuws bestudeert, waarbij elke Hebreeuwse 

letter een betekenis heeft, dan ziet het woord Hebreeër er ongeveer zo uit: 

 

(in een juiste Hebreeuwse weergave moet het van rechts naar links worden gelezen, maar wij hebben het 

geordend van links naar rechts voor het gemak van ons overwegend Westerse publiek) 

 

“Zie (ayien ע), in (beet ּב), mens (reesj ר), hand (jod י), teken (tav ת)” 
 

...en als in het Nederlands geordende zin ziet het er ongeveer zo uit: 

 

Zie in een mens en hand het teken. 

 

Een Hebreeër kan misschien wel het beste worden omschreven als iemand die een teken op zijn hand 

heeft. Natuurlijk niet zoals het teken van het beest dat we tegenkomen in Openbaring 13:17, maar 

precies het tegenovergestelde teken, het teken van JHWH. 

 

Dus, waar in de Bijbel lezen we nog meer over een teken op de hand? 

 

Het staat in een selectie verzen die vaak het Sjema wordt genoemd… en dat betekent hoor en doe. 

 

Deuteronomium 6:4-9 

Luister, Israël! JHWH, onze God, JHWH is één! Daarom zult u JHWH, uw God, liefhebben met 

heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht. Deze woorden, die ik u heden gebied, moeten 

in uw hart zijn. U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken, als u in uw huis zit en als u 

over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat. U moet ze als een teken op uw hand binden en ze 



moeten als een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn. U moet ze op de deurposten van uw huis en 

op uw poorten schrijven. 

 

Wat betekent het dat de geboden als een teken op het voorhoofd worden geplaatst? 

 

Het betekent dat het Woord van JHWH in ons hart en in onze gedachten moet zijn, en daarvoor geld het 

gebied tussen onze ogen als metafoor. 

 

Daar wordt ons geloof ingeprent. Ons geloof blijkt uit wat we doen. 

 

Ons geloof is zichtbaar door daden, het wordt bewezen door wat we doen: 

 

Hebreeën 11:1 

Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die 

men niet ziet. 

  

Wat betekent het dat de geboden als een teken op de hand moeten worden gedragen? 

 

Ook als is ons geloof niet zichtbaar, omdat het in ons innerlijk begint, in ons hart en in onze gedachten, 

wat we doen komt voort uit de regels die in onze gedachten worden gevormd. 

 

Dat wordt weergegeven door het feit dat het Woord van JHWH als teken op onze hand is. 

 

Als het Woord van JHWH op ons hart en in onze gedachten is geprent, wordt het zichtbaar in onze 

daden. 

 

In het “sjema” wordt dit metaforisch weergegeven doordat het Woord van JHWH als teken op onze 

hand moet zijn. 

 

Denk ook aan 1 Johannes 5, waarin wordt aangetoond dat ons geloof moet worden gevolgd door onze 

daden. 

 

1 Johannes 5:2-3 

Hieraan weten wij dat wij de kinderen van God liefhebben, wanneer wij God liefhebben en Zijn 

geboden bewaren. Want dit is de liefde tot God, dat wij Zijn geboden in acht nemen; en Zijn 

geboden zijn geen zware last. 

 

Dus ons geloof in het Woord van God begint in ons hart en in onze gedachten, maar wordt bewezen 

door wat we doen...en een Hebreeuwse metafoor om dat te laten zien, is een hand. 

 

“Zie (ayien ע), in (beet ּב), mens (reesj ר), hand (jod י), teken (tav ת)” 
 

Zie in de mens en de hand, het teken. 

 

Dus, als Hebreeër, moeten we het Woord van JHWH in ons binnenste en op onze handen, als mens, 

bewaren… dat betekent dat het Woord eerst zichtbaar wordt in onze gedachten en in ons verstand 

waardoor onze daden en onze manier van leven worden aangestuurd en geleid. 

 

 



Zoals Jacobus terecht zegt: 

 

Jacobus 2:18 

Maar nu zal iemand zeggen: U hebt geloof en ik heb werken. Laat mij dan uw geloof zien uit uw 

werken en ik zal u uit mijn werken mijn geloof laten zien. 

 

Dat...is een Hebreeër. 

 

Sjalom.  

 

Het is ons gebed dat je door dit onderwijs bent gezegend. Vergeet niet, om alles te blijven onderzoeken.  

 

Wil je hier meer over weten, of andere studies bekijken, bezoek dan onze website. 

 

Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God.  

 

EMAIL: Info@119ministries.com (USA); info@119ministries.nl 

FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries; www.facebook.com/119ministriesnederland 

WEBSITE: www.TestEverything.net & www.119ministries.nl 

TWITTER: www.twitter.com/119Ministries# (USA) 
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