1

SCHATGRAVEN IN DE HEBREEUWSE TAAL
Deze studie maakt deel uit van "Schatgraven in de Hebreeuwse taal". En wordt
regelmatig aangevuld. Dit is een vervolg van de studie over lofprijs. We bestudeerde
vorige keer het Hebreeuwse woord “HALEL”.

LOVEN – YADAH

 = יָדָ הYADAH (H3034)
Als we dit Hebreeuwse woord bekijken, dan is het eigenlijk de afgekorte naam YAH
van YEHOVAH, met in het midden de toevoeging van de letter Daleth
Deze letter wordt afgebeeld als een deur. Wat vertelt ons dit:

ָָד.

HET OPENBAART ONS DAT YAH LOVEN EEN DEUR (Daleth ָָ )דIS!
YAH LOVEN BRENGT ONS IN CONTACT MET HEM!
Jezus openbaarde Zich als de Deur der behoudenis:
Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden (sozo)
worden; en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. (Johannes 10:9 NBG)
U kunt YAH loven, omdat Hij in Zijn Zoon Jezus, naar de aarde kwam, om de zonde
en de straf, die elk mens verdiende, op Zich te nemen. Hij gaf Zijn Zoon, om vele
zonen te oogsten. Een relatie en communicatie is weer mogelijk gemaakt door de
levende Weg. Het is door Jezus offer aan het kruis, dat u toegang hebt verkregen tot
uw hemelse Vader, de Bron van alle leven.
Door Jezus Heer te maken van uw leven, wordt u behouden. Het woord
“behouden”- (Grieks 4985: “sozo”) - dat Jezus hier gebruikt, betekent veel meer
dan gered zijn, het kan evenzeer vertaald worden als:
“ongeschonden bewaren, redden van gevaar of vernieling, iemand die aan een
ziekte lijdt gezond maken, genezen, iemand die in gevaar van vernietiging is
beschermen”.
Jezus bewaart, redt, geneest en beschermt u niet alleen, door Hem komt u het
Koninkrijk van God binnen en wordt u een hemelburger (Filippenzen 3:20). Door
Hem zult u weide en voedsel vinden, het “zal het u niet ontbreken aan de
noodzakelijke voorzieningen van het ware leven” (Strongs G3542). U gaat God
de Vader “vinden, beter leren kennen en waarnemen” (Strongs G2147).
Jezus zei tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven ; niemand komt
tot de Vader dan door Mij. (Johannes 14:6 NBG)
Wilt u op het juiste Adres aankomen in de geestelijke wereld, dan is dit alleen maar
mogelijk via Jezus Christus.
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De eerste keer dat we het woord yadah (loven) in het Hebreeuwse Oude Testament
tegenkomen is in Genesis.
En zij (Lea) werd wederom zwanger, baarde een zoon, en zei: Nu zal ik de HERE
(YHWH) loven (yadah H3034 ); daarom gaf zij hem de naam Juda (Yĕhuwdah
(H3063). Toen hield zij op met baren. (Genesis 29:35 NBG)
De Bijbel verklaart de naam Juda: “ik zal de HERE loven”

יְ הּודָ ה
יְ הֹ וָה

YĔHUWDAH

(H3063)

YEHOVAH

(H3068)

Net zoals bij de afgekorte naam van God -YAH, merken we ook hier, in het
Hebreeuws, bij Gods volledige naam YEHOVAH en YĔHUWDA, één letter verschil

ָד

en dat is de letter “Daleth - ”, een deur. Alweer een bevestiging dat YEHOVAH
loven een deur is.
Loven heeft iets te maken met uw handen
Yadah is een werkwoord (denominatief) dat afgeleid is van het zelfstandige
naamwoord

 = יָדYad, wat “hand” betekent.

Het geeft ons reeds een hint: loven heeft iets te maken met onze handen.
God wil dat u Hem looft met opgeheven handen. Als een expressie, een uitdrukking
in het natuurlijke, om uit te drukken wat er binnen in u gebeurd. U strekt uw handen
uit naar Hem, net zoals twee geliefden zouden doen, om uw adoratie aan Hem te
tonen. Of als uitdrukking van iemand die zijn hand opsteekt voor hulp of om iets te
ontvangen.
Net zoals we in het natuurlijke neerknielen om onze eerbied en nederigheid aan God
te tonen, leert de Bijbel ons de ware bedoeling van het opheffen van onze handen.
Hem loven betekent dat u in geloof uw handen (YAD) uitstrekt naar YEHOVAH.
Dit wetende, kunt u uw handen opheffen, niet zomaar, maar in geloof. U voegt geloof
toe aan uw handeling (Romeinen 14:23) en geeft een krachtig uitdrukking van uw
geloof. Wanneer u uw handen (yad) opheft in geloof en YAH begint te prijzen, zal het
een bovennatuurlijke deur openen en toegang verlenen tot Zijn Koninkrijk en Zijn
gerechtigheid (Mattheus 6:33).
YEHOVAH LOVEN OPENT DE DEUR TOT ZIJN TEGENWOORDIGHEID
EN GEEFT ONS TOEGANG TOT ZIJN HEIL EN ZIJN VOORZIENING.
Enkele voorbeelden uit het Oude Testament van gelovigen die hun handen
opheffen:
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 Iedere keer Mozes zijn handen ophief met de staf, kwam er een nieuwe plaag
over Egypte.
 Mozes hief de staf op en strekte zijn hand uit over de zee en ze splitste,
waardoor de kinderen van Israël doorheen muren van water, veilig en wel
konden oversteken (Exodus 14:16).
 Toen Mozes zijn hand ophief, had het leger van Israël de overhand tegen
Amalek’s leger, als hij zijn handen liet zakken, overwon Amalek (Exodus
17:11).
 Leviticus 9:22 Toen hief Aaron zijn handen op over het volk en zegende
het…
 Ezra 9:5 CAN Maar toen het avondoffer werd opgedragen, stond ik uit mijn
vernedering op, kleed en mantel gescheurd; ik viel op de knieën, strekte de
handen uit naar Jahweh, mijn God.
Toen Mozes zijn handen ophief, toonde hij zijn gehoorzaamheid en afhankelijkheid
en vertrouwen in God. Hij erkende dat de strijd een geestelijke strijd was en van een
hogere geestelijke orde en hij wist hoe Gods kracht vrij te zetten, om de vijand te
overwinnen. Hier nog enkele teksten met betrekking tot het opheffen van handen:
 Psalm 28:2 Hoor naar mijn luide smekingen, als ik tot U roep om hulp,
en mijn handen ophef naar Uw binnenste heiligdom.
 Psalm 63:5 Zo wil ik U prijzen mijn leven lang, in Uw Naam mijn handen
opheffen.
 Psalm 88:10 CAN Mijn oog versmacht van ellende. De ganse dag,
Jahweh, roep ik U aan, En strek mijn handen naar U uit:
 Psalm 134:2 Heft uw handen op naar het heiligdom en prijst de HERE.
 Psalm 143:6 Ik strek mijn handen tot U uit, mijn ziel smacht naar U als
een dorstig land. Sela
 Klaagliederen 2:19…. , hef tot Hem uw handen omhoog ter wille van het
leven uwer kinderen…..
 Klaagliederen 3:41 Laten wij met de handen ons hart opheffen tot God in
de hemel.
Ook in het Nieuwe Testament zien we dit principe van opheffing van handen:
 Het advies van Paulus aan Timotheüs was: “Ik wil dan, dat de mannen op
iedere plaats bidden met opheffing van heilige handen, zonder toorn en
twist”. (1 Timotheüs 2:8 NBG).
 Heft dan de slappe handen op en strekt de knikkende knieën,…
(Hebreeën 12:12 NBG).
 En Hij leidde hen naar buiten tot bij Bethanië en Hij hief de handen
omhoog en zegende hen. (Lukas 24:50 NBG)
YAH heeft u Zijn stem gegeven in de geestelijke wereld:
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Wanneer u YAH prijst (halal or yadah) met uw mond, wetende dat Hij u een stem
heeft gegeven in de geestelijke wereld, hef dan ook in geloof uw handen (yad) op.
God heeft u Zijn gezag, Zijn Woord, Zijn stem gegeven, maar als u die niet gebruikt,
verandert er niets. Wanneer u uw handen opheft in geloof en Hem prijst, wordt de
vijand verstrooid en verslagen. Jezus heeft de strijd al gewonnen, u verkondigt en
proclameert dit door Hem groot te maken.
God zij gedankt, die ons te allen tijde in Christus doet zegevieren en de reuk
van zijn kennis allerwegen door ons verspreidt (2 Korintiërs 2:14).
Laat mijn gebed als reukoffer voor uw aangezicht staan, ‘het opheffen van mijn
handen als avondoffer’. (Psalm 141:2)
Grijp de noodzakelijke voorzieningen van het ware goddelijke leven!
Hef uw handen in geloof op en ontvang “de noodzakelijke voorzieningen van het
ware leven” waarin God, in Zijn genade en gunst, reeds heeft voorzien. Zodat wat
Hij voor u heeft in de geestelijke wereld, zich manifesteert in de natuurlijke wereld.
Het zijn de gunstbewijzen des HEREN (YHWH), dat wij niet omgekomen zijn,
want Zijn barmhartigheden houden niet op, elke morgen zijn zij nieuw, groot is
Uw trouw ! (Klaagliederen 3:22-23 NBG)
Elke morgen zijn Zijn gunstbewijzen en barmhartigheden nieuw, vers en fris
(Chadash H 2319). Loof Hem daarom elke morgen en neem ze in ontvangst. Iedere
dag heeft God iets nieuws voor u. Laat het niet op de tafel liggen! Strek in geloof uw
handen uit, loof en prijs Zijn Naam (halal and yadah) en neem uw erfenis in bezit.
U kunt Hem prijzen met uw verstand, maar ook met uw geest in tongen. God heeft u
ruimte gegeven om geestelijk te ademen!
Ezra loofde (barak) de HERE (YHWH), de grote God (ELOHIYM), en het gehele volk
antwoordde, terwijl het de handen omhoog hief: Amen, Amen. En zij knielden en
bogen zich voor de HERE (YHWH) neder met het gelaat ter aarde. (Nehemia 8:6)
Loof YHWH - de grote Schepper (ELOHIYM) - met opgeheven handen en zeg:
“Amen, Amen”. Laat het zo zijn! Laat het zo zijn!
Leer YHWH op de juiste manier kennen, opmerken en ontdekken
Een ander Hebreeuws woord met dezelfde “roots” als yadah is het woord:

 = יָדַ עyada’ (H3045)
Het betekent: “Op de juiste correcte manier kennen, vaststellen door te zien,
opmerken en zien, ontdekken en onderscheiden”.
Wow, dat is wat er gebeurd, wanneer u YAH gaat loven, als de bovennatuurlijke deur
opengaat en u in contact treedt met uw Schepper. Uw geestelijke ogen zullen
opengaan, u gaat Zijn grootsheid ontdekken, vaststellen en Hem op de juiste manier
leren kennen. U ontvangt geestelijk onderscheidingsvermogen.
Ik zal u de sleutels van het Koninkrijk der hemelen geven, al wat gij bindt
(onjuist en onwettig verklaard) op aarde, moet al reeds gebonden zijn in de
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hemel; en al wat gij losmaakt (wettig verklaard) op aarde, moet reeds in de
hemel losgemaakt zijn. (Mattheus 16:19 AMP)
U stelt eerst vast in de geest wat YHWH reeds gebonden of losgemaakt heeft in Zijn
Koninkrijk en u bindt of maakt het dan los hier op aarde, in de natuurlijke wereld. Wij
zijn Gods wettige vertegenwoordigers op aarde. Zijn Koninkrijk kome nu, Zijn wil
geschiede nu op aarde als in de hemel !

Wordt vervolgd!
Jezus is Heer !
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