“Dit document is een direct script van een studie die is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante
tekst, dia’s, media en afbeeldingen getoond ter ondersteuning van de presentatie. Daarom kan het gebeuren dat deze tekst soms
niet vlot leest of dat bepaalde teksten eigenaardig klinken. Ook kunnen er grammaticale fouten voorkomen die niet acceptabel
zijn in literair werk. We moedigen u aan om het video-onderwijs te bekijken omdat het een aanvulling is op onderstaand
schriftelijke onderwijs.”

HaSjem Veelgestelde Vragen: Waarom we gewoon “God” kunnen zeggen
Er is een groeiende beweging van gelovigen die op zoek gaat naar de wortels van hun geloof. Ze zien de
waarde van Gods geboden die in de Torah zijn beschreven, zoals de Sjabbat, feesten en voedselwetten.
Ze willen de Messias leren kennen vanuit Zijn historische context. Ze laten de interpretaties, die latere
denominaties vanuit de Schrift menen te lezen, achter zich. Ze gebruiken zelfs de oorspronkelijke
Hebreeuwse namen voor Jezus en de God van Israël—namelijk Jesjoea en Jahweh.
Dat is allemaal heel mooi en we moedigen gelovigen natuurlijk aan om die dingen te doen. Maar in de
marges van deze groeiende beweging bestaat een aantal vreemde ideeën die duidelijk on-Bijbels zijn.
Een van deze ideeën is dat het niet goed is om “God” te zeggen.
De logica daarachter is gelijk aan die van de bewering dat we geen “Heer” mogen zeggen. We gaan daar
dieper op in, in onze studie “Waarom we gewoon Heer kunnen zeggen”. Er wordt gesuggereerd dat het
woord “God” is verbonden met de Kanaänitische godheid Gad. Als we dus “God” zeggen, spreken we
JHWH eigenlijk aan met een “heidense naam”.
Een website waarop wordt verdedigd dat we het woord “God” niet mogen gebruiken, wordt zelfs beweerd
dat gebeden waarin de naam God wordt gebruikt, “nutteloos” zijn en dat JHWH ze niet beantwoordt. Ze
veronderstellen ook dat je de naam van JHWH ontheiligt als je “God” zegt. [1]
Dat zijn ernstige beschuldigingen. Maar net zoals de bewering dat we geen “Heer” mogen zeggen onderuit
wordt gehaald als we de logica van deze bewering onderzoeken aan de hand van de Bijbel, heeft ook deze
bewering geen grond.
Voordat we beginnen raden we je aan om te kijken naar onze studie “HaSjem Deel 1 – Wat heeft een
Naam te zeggen?” Daarin leggen we uit wat de betekenis is achter het gebod om de naam van JHWH niet
ijdel te gebruiken.

Allereerst moeten we beseffen dat, hoewel JHWH inderdaad de naam is van onze hemelse Vader, Hij in
de Bijbel ook met veel andere namen en titels wordt genoemd. In de TENACH—dat is het Oude
Testament—is een van de meest gebruikte titels voor JHWH de naam Elohim. Dat is een woord dat het
idee van kracht of macht vertegenwoordigd. Het is de naam die in het eerste vers van de Bijbel wordt
gebruikt:
Genesis 1:1
In het begin schiep God [Elohiem] de hemel en de aarde.
Soms wordt Elohiem afgekort naar El en gebruikt als onderdeel van een langere naam, bijvoorbeeld El
Sjaddai. In beide gevallen worden Elohiem en El vertaald met “God.”
Volgens Merriam-Webster, is de definitie van God als volgt: “Het Wezen dat perfect is in kracht, wijsheid
en goedheid, die wordt aanbeden als schepper en heerser van het heelal”. Op basis van deze definitie is
“God” een passend Nederlands woord voor Elohiem als we spreken over JHWH en misschien zelfs het
enige woord dat we zouden moeten gebruiken.
Wat is dan het probleem? Het bezwaar van de tegenstanders van het woord “God” is dat het teveel klinkt
als het woord “Gad”, de naam van de Kanaänitische godheid. Deze heidense god wordt genoemd in Jesaja:
Jesaja 65:11
Maar u die de HEERE (JHWH) verlaat, u die Mijn heilige berg vergeet, u die de tafel gereedmaakt
voor de god Gad, u die voor de god Meni de bekers vult met gemengde drank,
Er wordt gesteld dat het Engelse woord “God” net zo klinkt als het Hebreeuwse “Gad”. Als we het woord
“God” gebruiken voor JHWH, dan roepen we JHWH eigenlijk aan met de naam van een heidense godheid!
In zijn artikel Linguistic Superstition and the Sacred Name Movement (Linguïstisch bijgeloof en de Sacred
Name Movement) legt Daniel Botkin uit waarom deze redenering niet deugt:
“SN [Sacred Name] gelovigen zien een linguïstische verbinding tussen het Engelse God en het
Hebreeuwse Gad (“geluk, god van fortuin”). Omdat de uitspraak van deze twee woorden op elkaar
lijkt, beweren SN gelovigen dat “God” de god is van het geluk. Maar het feit dat twee woorden in
twee verschillende talen hetzelfde klinken is geen bewijs dat de twee woorden verwant zijn. In
tegendeel, meestal is dat niet het geval. Bijvoorbeeld het Spaanse con (“met”) heeft geen
verbinding met het Engelse cone (kegel); Het Duitse nein (“nee”) heeft geen verbinding met het
Engelse nine (negen); Het Hebreeuwse ki (“want”) heeft geen verbinding met het Engelse key
(sleutel); Het Jiddische teler (“bord”) heeft geen connectie met het Engelse teller (kassière); Het
Russische tut (“hier”) is niet verwant aan het Engelse toot (toeteren), etc., etc.
Bovendien, als JHWH beledigd zou zijn door woorden die klinken als “God”, waarom is er dan een
Israëlitische stam met de naam Gad?
Als we de logica van mensen die tegen het woord “God” zijn in het extreme doortrekken, dan kunnen we
niets meer zeggen. Als je dat echt wilt, dan vindt je bij elk woord in elke taal wel iets waar je bezwaar
tegen kunt hebben.
We hebben het al gezegd aan het begin van deze studie: De meeste voorstanders van deze ideeën zijn
dezelfde mensen die de oorspronkelijke Hebreeuwse naam van onze Messias promoten. Dat is prima.
Maar wij reageren op de extremiteit van hun logica; dan kunnen we namelijk ook die naam niet gebruiken.

Het midden van de naam Jesjoea klinkt als het Engelse “shoe” (schoen). Als je de naam Jesjoea gebruikt,
dan noem je onze Messias een schoen! Wat respectloos!
Zoals je ziet kan een dergelijke manier van redeneren hele rare vormen aannemen.
Het Engelse woord “God” is gewoon het woord dat wordt gebruikt voor het Hebreeuwse Elohiem als
verwijzing naar JHWH in de Bijbel. De vertalers hebben voor dat woord gekozen omdat het de beste
weergave is van de oorspronkelijk betekenis van het Hebreeuwse woord. Het feit dat sommige woorden
hetzelfde klinken in andere talen betekent niet dat die woorden met elkaar zijn verbonden. Er zijn mensen
die het woord God in de Bijbel vervangen door het oorspronkelijke Hebreeuwse El of Elohiem. Dat is ook
prima. Wij doen dat ook in een aantal van onze studies. We doen dat vooral als we weten dat het publiek
dat de studie bekijkt al bekend is met een aantal Hebreeuwse concepten. Het punt dat we willen maken is
dat je geen Elohiem hoeft te zeggen in plaats van God, en je hoeft je daar ook niet toe verplicht te voelen.
Je kunt gewoon “God” zeggen.
We hopen dat deze studie je tot zegen is geweest. Vergeet niet om alles te blijven onderzoeken.
Sjalom
Voor meer informatie over dit onderwerp of ander onderwijs, bezoek ons op
www.testeverything.net (Engelstalig onderwijs)
Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God.
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