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Nom(n eJr om(n. Dat geldt zeker voor bij-
belse figuren. Hun namen bevarten vaak

een boodschap of een voorspelling.

Vooral de namen vande proferen

vertellen vaak meer dan op her cerste

gezicht. En ookde naam van Goden de

geteidelij ke openbaringvan die naam

zijnzeker niet zonder betckenis. Ecn

araikcl van Klaas Spronk. Pag.4

ln de vijfde eeuw na Christus werd er

rond het Kerstfeesr nog geen nadruk
gelegd op hetkind-zijn van de kleine

fezus in de kribbc. MaarAugustinus
(352-430)had voor het kind-zijn rond

Kersrjuistwel aandacht. Paul van

Geest kijkt naar het kind inde kerst-

prekcn van deze kerkvader. Pag ro
Van Mariekc den Braber een artikcl

over moeders, zonenen profeten. Ze

laat zien hoe de wouwcn het heft in

handen nemen als het lcven van hun

zoons op hetspel staat, cn hoeze

vcrtrouwen op de mannen Gods, ze[6

als dieGod hcn vreem d is. Pag. 17

AarnoudJobscn kijkt naar het vcrhaal

van Mozes vanuirhet gczichtspunt

van deoude Egyptischc verhalcn en komt tor nieuwc inzichtcn. Kenden de

schrijvers van de bijbelde Eglptische mythologie? Pag. ro
De NBV is uiteraard bcdoeld als cen meer eigenrijdsc vcrraling dan de NBG.

Maardepositie van de vrouw is cr inde nicuwe bijbclvcrtaling nietop
vooruit gegaan: in plaats van leer-

linge van lezus is zij zijn verzorgster

geworden. Een artikel van Estherde

Boeroverde vertaling van het woord

diakonein. Pag z5

In de vierde eeuw na Chrisrus begon

de christelijke Romeinsc keizer

ConsantUn samen metzijn rnoeder

St Helena aan de bouw van vier

grote kerken inPalestina. Karel

Vriezen gaat opzock naar afbeel-

dingen van de Kerstgeschiedenis in
die woegste kerkgebouwen. Pag. zt
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Klaas Spronk

In debijbelhoudr de rr.am
vaak een boodrchcp in.

Daarcm wordt hij met zorg

gekozen oJwn gaagheb-
bendezijde gegeven.

l) eelzeggend is denaom
van God, enhoeHij diezelf
invulr. De noam von profe-

ten is yaak een o.an d.e

naam van God gekoppeld.e,

kemochtige proJetie en dot
geldtzeker ookvoor de

naom die boodschappers
yorl God oqfl ki[d€ren
qeven.

Dr. K. Spronk i5 hoogl€r(dr
Oud.eT estsment aon de

Protesron tse Theo log ische

Uniyersitcit.

Zie voor een goed overzicht
van dc discussie L ven der
Toom in: Dictionary of
Deiri.J and Demoru, Brill,
kidcn,'1Dy, 9to 9r9.

En we noeme tt hrett:. f haan..'
P r ofetis che naamg ev ing

ucas verteltdat Elisabet en Zacharias en later
ook Maria enJozefniet hoeven na te denken
bver de naam die zij aan hun zoons zullen

geven. Een engel had het hun al voorgezegd:

Johannes,'de Heer is genadig', cn fczus,'de Hecr
redt', moeten zij heten. Hun naam gaatdaarmeede
boodschap vooruirdiez, larer in woord en daad zul-
len brengen. Hun naam verwUst niet naar het voor-
geshchr. Dat gaat regen her verwachringsparroon in.
Zacharias krijgt er zijn tongvoor tcrug, om dar dui-
delijk re maken. Als een ware profeer geruigr
Zacharias in zijn lied dar deze naam sraat voor het
nieuwe dat God nugaat beginnen. Ook nadat fezus
zijn naam heeft gekregen klinkrer een proferie; in
ditgeval van Simeon die de redding bezingt die in de
naam Jezus wordt aangekondigd.

Deze naamgevingsraat in een oude traditie dic
geworreld is in de naamgevingvan God zelf.

De naam van God
Over de herkomst en bctekenis van de naam van de
Cod van IsraEl is het laatste woord door de geleerden
nog niet gezegd. r We concentreren ons hier in dc cer-
ste plaats op war Hij er volgens het boek Exodus zclf
overzegr. De naamJHWH is als een geheim dar
steeds verder onwouwd wordt. WanneerGod zich
openbaart aan Mozes, bij de doornstruikdie nier
door hetvuur verteerd wordr,laar Hij zich kenncn
als de God die niet in een naam is re vamen:'lk bcn
die Ik ben'(Ex. 3:r4). Mcn kan dar als een belofrc
opvatten, maar het wordt niet nadcr i[gevuld.

Dat gebeurr later wel. Nadat God zijn wil rot
bevrijding van zijn volk krachtdadig in praktijk
heeftgebracht en vervolgens ook toont datHij wil
volhouden metdit volk, ook nadat het Hem is afge-
vallen voor eengouden kalf, openbaart Hij zich
opnieuw aan Mozes. Nu laat Hij nog mcer van zich-
zelfzien, ook al is her slechrs in her voorbijgaan.
Daarbij zegt Hij ook iers meer over wat zijn naam
inhoudr'lk zal mijn Iuistcr aanjc voorbij laten gaan
en de naam van,HWH voorje uirroepen: Ik ben
genadig voor wie Ikgenadig ben en Ik ben barrnhar
tig voor wie Ik barmhartig ben'(Ex. 33:r9). Dir laatste
is duidelijkeen nadere aanduiding van de naam,
want het volgt hetzelfde patroon als hcreerdere'lk
ben die Ik ben'.

Even later wordt het nog verder ingevuld, wanneer

Cod opnieuw verschijnt aan Mozes en daarbij zijn
cigen naam twee maal uitroepren deeerder
genoemde kwalificaties verder uirwerkr:'JHWH
gingaan hem voorbij en riep: ]HWH, ]HWH, barm-
hartigen genadig God,langzaam van toorn, groot
van goedertierenheid en trouw' (Ex. 34:6).

Een veelzeggcnd woordspel mec deGodsnaam vin-
den we in het boek Richteren.lndat boek wordr
voortdurend gespeeld met namcn. Denk bijvoor-
beeld aan de naam van een vijandelijkc koning:
Kusan-Risaaaim (Ri. l:8), waarvan het rweede deel
'dubbeleslechthcid' berekeIr;ofaanSimson,'man
van dezon', die ondergaat door roedoen van Delila,
'zij van de nacht' [Ri. 16]. Ook de associaties die men
kan hebben met naam f HWH worden gebruikt en
wel in het verhaal ovcr hoc God zich openbaart aan
Gideon om hem op te roepen om nct als Mozes voor
re gaan in de bevrijding van zijn volk. Gideon aar-
zelr maakr God zijn beloften wel waar? Het ant-
woord volgt in drie srappen. Eersr klinkt degebrui-
kelijke en daardoor mogelijk weinig zeggende groet
door de boodschapper van IHWH:'JHWH is merje'
(Ri. 6:r2). Gidcon uit zijn twijfels: 'ls f HWH mer
ons?' (6:r3J. Dan spreekt God zelf mct woorden die
doen denken aan hoe Hij zich openbaarde aan Mozes
en waadn de naam wordt verbonden met het vcr-
wante werkwoord'zijn': 'En JHWH zei ror hem: Ja, ik
zal metjou zijn' (6:16).

De namen van profeten
In deze naam van God sprekenMozes en de profctcn
dic na Mozes komen. Vaak is dat al afte lezen uir
hun eigen naam. Die zegt iets over hun funcrie, zoals
de naam van de laatste profeer Maleachi,'mijn
boodschappcr' {zie ook Mal. l: I ). Her zegr iets over
hun boodschap, zoals de naamvan die anderegrore
profeet: Elia,'fHWH is God'- ln zekere zin schalt die
naam vanafde berg Karmel wanneer het yolk onder
dc indruk van het vuur uit de hemel kiest tegen Bael
en voor de God van [sraet: ')HWH, Hij is God! JHWH,
Hij is God!'(r Kon. 18:39).

Een subticlcr namenspel is te vinden in her hart
van het boek van de TwaalfProfeten. De naam van de
zesde profeer, Micha, is een eerbiedige vraag aan
God:'wie is als U?'Aan het slot van het boek wordt
dat uitgewerkt met een verwijzing naarde manier
waarop Cod zich als JHWH openbaarde in Exodus 34:
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'Wie is een God als U, die de ongerechtigheid ver
geeft en de overtredingvan het overblijfsel van zijn
erfdeel voorbijgart, die zijn toorn nicr voor eeuwig

behoudt, maar een welbehagen heeft in goedertieren-

heid'(Mi.7:r8). Deze beschrijving van God is duide-

lijk ge€nrop Exodus 34:6-7. Alleen benadrukr Micha

de posirieve kanr en gaar hij voorbij aan wrt in
Exodus gezegd wordt over God dic de schuldige niet
ongestraft [aar. Dat aspect was overigens in het voot-

afgaande van de profetie van Micha al ruim aan bod
gekomen. Daarbij komt dat in het volgende hoofd-

stuk in her boek van de TwaalfProfeten, namelijk in
Nahum r, Exodus 34:6-z opnieuw geciteerd wordren
dit maal met de nadruk op de strenge kant van

JHWH.
Het bijzondere is dat dit opnieuw gepaard gaat

met de vermelding van een profeet wiens naam zelf

al een boodschap inhoudt. Nahum betekcnt
'rrooster'. Zijn boodschap is ktaarblijketijk bedoeld

als troost voor een volk dat zucht onder de wrede

overheersing door deAssyriers. De inhoud van die

troost is het harde oordeelover deAssyriirs: wan-

ncer hun hoofdstad Ninev€ gevallen is, zullen er

voor hen geen rroosters te vinden zijn (Nah. 3:7). Die

rroost is dus de boodschap van een Goddie als het

nodig is streng optreedt. Dat vinden we ook terugin
de naam van de plaats waarmeede profeet wordt

vcrbonden: Elkos (Nah. 1:1). Men zoekt die plaats

revergeefs op de landkaarr, maar de naam laat zich

wel verrassend passend vertalen:'God is streng'. Dat

wordt vervolgens onderstreept door opnieuw een

rcksr die verwant is aan Exodus 14:5-2, maar die deze

keer de srrenge kant van)HWH benadrukr:'|HWH
is langzaam van toorn, maat groot van kracht en

JHWH laat voorzekcr niet ongestraft' (Nah. r:3).

Zo zijn dus de naam van de profeet en zelfs zijn
zogenaamde plaats van herkomst verweven met de

betijdenis van fHWH. [n het begin van hetboek
Nahum wordt dat nog versterkt door dc grotc

nadruk op de naam fHWH. Vijf maal wordt de naam

genoemd in de verzen z en 3. Eenzesde keer geb€urt

dat als mcn de slotlerters van de versregels in de ver-

zen r-3a na elkaar lcest: f-H-W-H. De zevende kcer

dat dc naam voorkomt is in vers 7, in een na allc

woorden over wraak verrassend mooie belijdenis:
'JHWH is goed, een sterkte op de dag van de

benauwdheid'.

De profeet die een naam geeft
Alrergensgeldt nom(neJt om(n.'dc naam is een voor

teken', dan wel hier. We vinden die gevoeligheid

voor namen nog steeds in her rabbijnscjodendom.
Orthodoxe rabbijnen houden een lijst bij van

namen die zij niet geschikt achten voorjoodse kin-
deren en adviseren ouders die op zock zijn naar een

mooie maar ook verantwoorde naam.r Onder de

'foute'namen vallen namen die duidelijk niet-joods

zijn en namen die zowel voorjongens als voor meis-
jes gebruikt kunnen worden. Ook namen die door de

geschiedenis negarieve associaries oproepen zijn niet
Zie d€ Hebreeuwse wcbsirc

www.moriya.org.il-

tr\<

i*'



I NTE RP R ETATTE I detember zooT

In het verlcdcn is dit woord
vaak verteald met'maagd'-
Dathad voor te makcn
met de aanhali ng vrn dit
vers inMer.l:zl els voor-
spelling van dc maagdelijke
geboorte van Jezus; zie hier-
over K Spronk, in: D.Brb.l
y.ndald, Meincma,
Zo€terme€r, 2oo7, r29- Der ir
inJes.Techrcr niet aen de
orde- Hetgaet hier nietom
ccn wonderbaarlijke
geboofte, maarom de naam
van het kind en om dargene
wat dat kind binncn aEi€n-
brre tijd mec zal meken. We
volgen hier de evenwichrige
uitlegbij WI.M. Beukcrl

J.rajo l-lz(Hcrdcrs
Theologischcr Kommentar
zumAlaen Tcsramend,
Herder, Frciburg, ,ool, 2ol-
zo5.

rocgestaan; bijvoorbeeld Omri, omdat een koning
die inde Bijbel veroordeeld wordtom zrn afgoderij
zo heet. Ook een vaak gebruikte naam als Aridl (denk
aan SharonJachten de rabbijnen niet passcnd, want
dat is de naam van een van de aartsengelen. Die
gebruikje niet zomaar.

De proferen waren bij het geven van namen min-
dergeremd. Vanuit hun rocping om in naam van
Cod hun volk bij deThora te houden maken zij
rcgelmatig gebruik van hct aansprekende middel
van de naam als een kernachtige boodschap. Dat
gebeurrdirect al bij een van dc oudste proferen van
wie de woorden op schrift zijn gesteld: Hosea. Het
naar hem genocmde boek begint met een vrccmde
opdracht. Hij moet rrouwcn mereen hoer. Dir
opmerkelijke huwelijk moet de Isra€lieten de ogen
openen voor de slechte staat waarin hun relatie tot
Cod verkecrt. Als dit al niet duidclijkgcnoeg is, dan
moetende namen van dc kinderen uit dit huwelijk
dan maar te denken geven. De eerste krijgr de naam

fizre€l, om de herinnering op re roepen aan het
bloedbad dat koninglehu bij de plaats met dic naam
had aangericht. Deze naam kwam wel vaker voor en
zal waarschijnlijk weinig opzien gebaard hebben. Bij
het rweede kind, eendochterdeze keer, zal mcn meer
vefiast zijn geweest. Wie noemt zijn kind nu to-
Ruchama? De naam Ruchama kende men wel. Hij
bctekent 'ontferming'. Dir mcisje moet cchrer met
de ontkenning daarvan door het leven. Het zal een
schrale troost yoor haar zijn gcweest dat haarjon-
gere broenje eveneens getekend wordt door de roe-
ping van zijn vad€rdie hem de naam Lo-Ammi,'nier
mijn volk', oplevert.

Dezoons van de latere profcetresaja rrcffcn het rrog
slechter. Over de moeder wordt ons aanvankelijk
niets verteld, maar men kan zich voorstellen dat zij
mogelijk enige bedenkingcn had toen Jesaja hun
zoon Sear-Jasub noemde (Jes. z:3). Er was ongetwij-
feld niemand die zo heette en dus vroegdie naam om
een uitleg. En daar was hct de profeet natuurlijk ook
om te doen. Hetcersre decl van de naam, Sear, heeft
tegen de achrergrond van de polirieke siruatic van
toen iets omineus. Het betekent 'rest' en zou wcl
eens kunnen verwijzen naar de schamele rest die van
het volkzal overblijven wanneer het verslagen en
onderworpen is doordc niets ontziende Assyriers.
Het tweede deel van de naam,lasub, daarentegen
houdtook iers van een belofte in. Er zit het werk-
woord'terugkeren' in en duidt op een mogelijk her-
stel. Zo preludeert deze naam op de profetie in
hoofdstuk ro:zo-27 over de uiteindelijke ondergang
van deAssyriars en het behoud yan Isra€l.

Bij degeboorte van de tweede zoon vanJesaja
wordt verteld dat zijn moeder een profetes was, het-
geen wellichr verklaart waarom zij haar man nier
tcgenhield toen hij hun zoon Maher-Salal Chas-Baz
noemdeflcs.8:3). Dat was precies de boodschap die
hij ecrder in opdrachtyan God had moeten opschrij-

ven: 'haastige roof, spoedige buit'(Jes. 8:r) als een

onheilspellende aankondiging van de komst van de
vijand met zijn plunderende soldatcn.

ImmanuEl
Men kan zich voorstellen dat men aan het hofin
)eruzalcm nicr blij was dar deze profeerop bczoek
kwam bij koning Achaz en zich ging bemoeien mer
de naam van zijn nogongeboren kind. Dit verhaal
wordt verreld in hoofdstuk 7. fesaja was mer zijn
zoon Sear-Jasub aan zijn zijde de koning komen ver-
manen dat hij bij de dreiging van de buursraren zijn
heil niet moest zoeken bij machrige bondgenoten,
maar moest vertrouwen op God. De koning voelt er
wcinigvoor om zich in het ingewikkelde politieke
machtsspcl dc wet voor te laren schrijven door deze
profeet. Hij wildegodsdiensr er liever buiten laten
en gaat ook niet in op hcraanbod om een teken ter
ondersteuning van de profetische boodschap te krij-
gen.

De profeet laat zich, hoewcl hij geirdreerd is, niet
uit het veld slaan. Wil de koninggeen overruigend
bewijs uit hcmelse sferen, dan mag hij ookdichrer
bij huis btijven. Dc profeet sluit aan bij de huiselijke
situatie van de koninklijke familic'de jonge vrouwl
zaI zwanger worden en zij zal een zoon baren'(]es.
7:!41. Dar is op zich aleen uispraakdieeen gewone

sterveling nier mer zoveel stelligheid zou durven
wagen. fesaja voegt er nog wat aan roe: 'Je zal hem
noemen...'. Men kan zich voorstellen dat wie de pro-
feet kcnt hierdc adem inhoudr: wat voor vreselijke
naam staat hct kind te wachten? De naam die nu
klinkt is echter he lemaal nier ongewoon.lmmanuEl,
'Cod is metons', zo zou iedere vromeludeeer zurr of
haar kind wel kunnen noemen. Her zijn woorden die
mcn regelmatig in de mond ncemt wanneer men
met de Psalmen mee bidr. Juisr dic gedachre lijkt de
profeer hierook re willen oproepen. Mogelijk hecft
de koning het onlangs nog aangehoord in de tempel
ofmeegezongen met Psalm 45: een Iied van vertrou-
wen over Cod dic zich verbonden heeft met
feruzalem.'God is in haar midden, ze zal nier wanke-
len', want'IHWH van de hemelsc machten is met
on5'.

Zo gebruikt de profeeropnieuw een kindernaam
om door te dringen tot zijn hoorders. Hij raakr hen
op eengevoelig punt. Vaak wordr de keuze yan de
naam ingegeven door traditie. Doorervan afre wij-
ken, zoals bij zijn eigen zoons, maakr hij net als
Hosea iets los waardoor de moeilijk re accepteren
boodschap toch doordringt. Wanneer dar niet (meer]
werkt, komt hij nog dichterbij en noemt een naam
die liefdevolle ouders zelfhadden kunnen bedenken.
Het houdt niet op bij het vinden van een passende

naam, zo luidt nu de boodschap van de profeet. Hier
beginr herjuisr. Bedenk waar die naam vandaan
komt. Het zou best weleens kunnen zijn datje hier
dicht bij hetgeheim van de naam van God zelf komt.


