
 
 

 

 

טובהשנה |  ש חדשרו  
/rosj chodesj | sjana tova/ 
Woensdag 25 maart 2020, na 
zonsondergang, is het Bijbelse 
nieuwjaar begonnen: 
 

לכם ראש חדשים    החדש הזה
_   א לכם לחדשי השנההו ראשון

ב ב:שמות י  
Deze maand zal voor jullie het 
hoofd der maanden zijn; hij zal 
voor jullie het eerste maand van 
het jaar zijn. _Exodus 12:2 [JPS] 
 
Het einde van het Bijbelse oude 
jaar maakte een start van een 
gebeurtenis, wat geheel de 
aarde in z’n grip houdt: COVID-
19. Het begon ‘in de maanden 
der duisternis’, wat het 
noordelijk halfrond betreft. 
Behalve Australië & Antarctica; 
Zuid-Azië; Zuid-Afrika & Zuid-
Amerika, liggen alle continenten 
in het noordelijk halfrond. 
De meeste grenzen zijn 
gesloten; veel landen hanteren 
een lock-down en wereldwijd 
geldt “social distancy”. Family- 
& vriendenbezoek zijn zeer 
beperkt en het bezoeken van 
ouderen is verboden. De 

komende Pesach zal – mijns 
inziens – dan ook de tweede 
Pesach ooit zijn die wij in onze 
eigen huizen beleven, in zekere 
zin opgesloten, zonder 
vrienden/gemeenteleden erbij. 
Ieder gezin, groot of klein, 
gedenkt dit jaar Pesach, zoals 
men ook de eerste keer Pesach 
hielden. 
 
Niemand van ons vindt het 
prettig geïsoleerd en 
opgesloten te leven. Om hieruit 
te ontsnappen, gaan wij nog 
meer op internet en sociaal 
media zitten, dan wij voorheen 
al deden. Ideaal dat die 
mogelijkheid er is, want zo kun 
je toch nog contact 
onderhouden. Informatie over 
van alles wat er gebeurt in de 
wereld is op internet te vinden 
en kan heel snel via sociaal 
media worden gedeeld. Echter, 
kan dit ook een nadeel zijn. Er 
komt zoveel informatie binnen, 
inclusief complottheorieën, dat 
wij niet alleen door de 
spreekwoordelijke bomen het 

bos niet meer zien, maar er ook 
angstig van kunnen worden. 
 
De aantrekkingskracht van ‘de 
wereld’ is sterk, zeer sterk. Wij 
leven er immers in en het is ons 
op het hart gedrukt er niet van 
te leven. ‘De wereld’ wenst 
vrij/ongeremd/wetteloos te 
leven en in de huidige situatie is 
dat niet mogelijk. Angst wordt 
dan diens leidinggevende. Als 
wij onze aandacht niet op 1יהוה, 
onze God, gericht houden, 
b’shem 2יהוש ע, krijgen ook wij 
de angst als leidraad, met een 
(zeer) kort lontje als gevolg. En 
ongemerkt kan dit ook weer 
invloed hebben op onze 
omgeving. Wij zijn dragers (en 
daardoor verspreiders) van het 
Licht. Als dat plots verzwakt, 
wordt men bang. Door de Bijbel 
te lezen, kunnen we weten wat 
er beloofd is en wat er 
eventueel komen gaat, maar 
niet exact wat er (nog) 
gebeuren gaat en exact 
wanneer!

De Naam יהוה en de naam יהושע 
Asterisk 1 en 2 
De Naam יהוה is van het Hebreeuwse werkwoord “zijn”: ִלְהיֹות /liehjot/. De Naam is een samentrekking van: 
 

Verledentijd Hij was /haja/ וא ה היה עבר ן מז    

Tegenwoordig(e tijd)      /hovè/  הווהזמן   

Toekomende tijd Hij zal zijn /jiehjè/ עתיד   הוא  יהיה 
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Toen Moshe naar Gods Naam vroeg, antwoordde onze God hem in de 1ste persoon, toekomende tijd, van het 
werkwoord /liehjot/: היהא  /èhjè/ 
 

Toekomende tijd Ik zal zijn /èhjè/ היהא ניא   עתיד  

 
De naam יהושע is – eveneens als de naam  הושע – afkomstig van het Hebreeuwse werkwoord 
“redden/verlossen”. Echter, niet van de actieve stamformatie eenvoudige actie [kal קל], maar van de actieve 
stamformatie oorzakelijke actie, wat /hiefiel/ wordt genoemd. Dit woord ִהְפִעיל betekent o.a.: Ten val brengen 
(de regering). Het werkwoord is:   ְלהֹוְשיע /lehosjie’a/: 
 

Verledentijd Hij redde/verloste /hosjie’a/ ושיע ה וא ה  עבר ן מז   

Tegenwoordige tijd Hij redt/verlost /mosjie’a/  הווהזמן  הוא  מושיע   

Toekomende tijd Hij zal redden/verlossen /josjie’a/  עתיד  הוא  יושיע 

Gebiedende wijs Jij (mnl. e.v.) red!/verlos! /hosjé’a/  יווי צ אתה הושע  

 
Het woord  מושיע /mosjie’a/ betekent ook “redder/verlosser”. 
Het Hebreeuwse woord ְישּוָעה /jesjoe’ah/ betekent “redding/verlossing”. 
 
Hosea – in het Hebreeuws /hosjé’a/ (red!/verlos!) – zoon van Noen, werd later /jehosjoe’a/   יְ הֹוש  ע genoemd. 
Naar het Aramees is dit vertaald: /jesjoe’a/   ְישּוע. Zowel /hosjé’a/ als /jehosjoe’a/ zijn naar het Nederlands 
vertaald: Jozua. 
 
Via Zijn bode heeft onze God aan Josef gezegd: “U zult hem de naam   ְישּוע geven, want ֹוִשיע  י  (hij zal 
redden/verlossen) zijn volk.” Of: “U zult hem de naam   ע  .brengen.” _ Mt ְישּוָעה geven, want hij zal zijn volk ְיהֹוש 
1:21 (Zach. 6:11-12). 
 
De actieve stamformatie eenvoudige actie [kal קל] van het werkwoord “redden/verlossen” is /liekh’ol/ ִלְגאֹול: 
 

Verledentijd Hij redde/verloste /kha’al/  וא ה גאל עבר ן מז   

Tegenwoordige tijd Hij redt/verlost /kho’él/  הווהזמן  הוא  גואל   

Toekomende tijd Hij zal redden/verlossen /jiekh’ol/ ול א יג  עתיד  הוא  

Gebiedende wijs Jij (mnl. e.v.) red!/verlos! /khè’ol/  יווי צ אתה גאל  

 
Het Hebreeuwse woord ְגא  ָלה /kheoela/ betekent “redding/verlossing”. 

De plagen te tijden van Exodus uit Egypte, en de ‘plagen’ van nu 
“Exodus”  is Latijns voor “uittocht”  
Volgens de Bijbel hebben de 
Hebreeërs, de Israëlieten, 
ongeveer 400 jaar in Egypte 
geleefd. Hoe lang ze onder 
drukking/slavernij hebben 
geleed, is niet bekend. Maar dat 
het zo niet begon, is wel 
bekend. Door bemiddeling van 
Josef, zoon van Ya’akov (Jakob) 
kwam Israël met zijn gezin en 
dienaren met hun gezinnen 
naar de streek Gooshen in 
Egypte. Die streek was uiterst 

geschikt voor landbouw en het 
houden van dieren (veeteelt), 
en sinds de Egyptenaren daar 
niet van hielden, was er plaats 
genoeg voor de Israëlieten. Het 
was door voedselschaarste en 
daardoor hongersnood dat ze in 
Egypte terecht kwamen. Via 
Josef had onze God ervoor 
gezorgd dat in Egypte voedsel 
genoeg was. De generatie 
farao’s in die tijd wisten van het 
verbond af wat met de 

Israëlieten gesloten was. Toen 
de generaties van beide kanten 
al een tijd overleden waren, en 
de nieuwe generatie opstond, 
wist de farao niets van het 
verbond af en wilde hij van de 
Israëlieten af, want ze waren te 
talrijk. Hij was bang dat als 
Egyptes vijand zou komen, dat 
de Israëlieten de zijde van de 
vijand zou kiezen en dat zou het 
einde van het Egyptische Rijk 
wezen. Daarom werd hen o.a. 



opgelegd: Geboortebeperking. 
Jongens moesten worden 
omgebracht (Abortus?) 
Beperkte/andere rechten. 
Geen bewegingsvrijheid. Men 
mocht niet reizen, bijvoorbeeld 
naar andere landen. 
Wat ze wel mochten, is wat ze 
eigenlijk moesten: Werk 
verrichten. Dat was vaak zwaar 
werk, in dienst van het 
Egyptische Rijk.  Hun ‘loon’ was 
voedsel en onderdak. Dat was 
een compleet ander leven dan 
ze de jaren/eeuwenlang 
daarvoor hadden. Toen werden 
ze gewaardeerd, en, hoewel 
niet altijd begrepen, 
gerespecteerd. De roep naar 
ADONAI יהוה om ָלה  /kheoela/ גְ א 
werd groter en luider, en 
uiteindelijk door Moshe [ ֶשהמ   ] 
ingewilligd. 
 
Dit alles is te lezen in het boek 
Exodus [/sjemot/], hoofdstuk 1 
t/m 11. Hierin staan ook de 
plagen die over Egypte kwamen 
en waarvoor ze via Moshe & 
Aharon gewaarschuwd waren. 
We lazen ook dat bij bepaalde 
plagen vermeld staat dat de 
Israëlieten bespaard zijn 
gebleven. Hoofdstuk 12 gaat 
over de laatste plaag die over 
Egypte kwam, voordat de 
Israëlieten uit Egypte trok, en 
die wij anno 2020/5780 in 
april/aviv gedenken tijdens 
Pesach & Chag HaMatsot. Deze 
plaag was de sterfte van de 

eerstgeborenen – jong en oud – 
van mens en dier, woonachtig 
in Egypte. Alleen door het 
aanbrengen van een merkteken 
op de bovendorpel & 
deurposten van je huis, en in dit 
huis je ‘offer/geslachte lam’, 
midden in de nacht, eten, kon je 
hiervan gered worden. Echter, 
diende je dit alles wel volgens 
een instructie te verrichten. 
 
De plagen vermeld in het boek 
Exodus, overkwam alle 
inwoners van het land Egypte 
en tussen de ene plaag en de 
andere zat – mijns inziens – 
geen jaar/jaren tussen. 
Als we de TeNaCH/Bijbel in z’n 
geheel lezen, dan zien we dat 
over de Hebreeërs/Israëlieten 
ook ‘plagen’ zijn overgekomen. 
Denk bijvoorbeeld eens aan 
bezetting door een volk/rijk, of, 
aangevallen worden door een 
volk/rijk. Maar ook zweren of 
andere huidkwalen en andere 
ziektes overkwam hen, zij het 
niet in groten getale zoals te 
tijden van Exodus over geheel 
het volk. 
 
Als we het boek 
Openbaring/Hitkaloet erbij 
pakken, zien wij deze plagen, en 
andere plagen, terugkomen. 
Volgens Yehoshua /Jehosjoe’a/ 
staan er dingen te gebeuren, 
die Zijn tijdsgenoten/generatie 
zullen meemaken. [Matthéüs 
24:7-44] En als wij de 

geschiedenis erbij pakken, zien 
wij dat er al heel veel is 
gebeurd. De Tempel is in het 
jaar 70GT vernietigd door de 
Romeinen; de Judeeërs 
mochten op straffe des doods 
de Naam van onze God niet 
meer uitspreken; de Judeeërs 
mochten Yerushalayim 
/Jeroesjalajiem/ niet meer 
inkomen en mochten ze hun 
geloof niet meer praktiseren; 
door de Romeinse 
(hoog?)priester & keizer kwam 
een heidense geloof & traditie 
Yehoshua’s leer 
binnengeslopen, wat tegen יהוה 
Zijn Instructie [Torah] ingaat, en 
wat vandaag de dag nog 
gepraktiseerd wordt; is 
wereldwijd “de zwarte dood 
(pest)” over ons gekomen; is 
wereldwijd “de Spaanse griep” 
over ons gekomen; is 
wereldwijd “de Corona griep” 
over ons gekomen; hebben wij 
2 wereldoorlogen gehad & te 
veel ‘kleine’ oorlogen, en dan 
heb ik het over ziektes & 
kwalen niet gehad; hebben wij 
aardbevingen gehad; 
overstromingen; hongersnoden 
en economische crisissen 
gehad. Het enige wat wij nog 
niet hebben gezien, is het uur 
van de komst van HaMashiach, 
wat niemand weet dan ABBA 
 .alleen יהוה
Laten wij daarom waakzaam 
zijn, en blijven! 
 

 

Updates 
Wat is nieuw geplaatst  
Door privéomstandigheden zijn 
er sinds het laatste bulletin in 

2019 geen nieuwe artikelen 
geplaats.
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Geen bulletin meer per mail ontvangen? 

Ontvangt u van ons per e-mail een bulletin en wilt u dit niet 

meer? 

Stuur ons een mail met onderwerp: Geen bulletin meer van 

ouryeshua.com. 
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