Parashat Hashavuah
Va'era -  וארא: "En Ik verscheen"
Torah : Exodus 6:2-9:35
Haftarah : Ezekiel 28:25-29:21
Gospel : Mark 3

What's His Name?

Wat is Zijn Naam?

Thought for the Week
Is it conceivable that God could break His
promises or forsake His people? Could He
ever reject His people and take another
people in their stead? If so, there is no
confidence in our faith and hope. "Can a
woman forget her nursing child and have
no compassion on the son of her womb?
Even these may forget, but I will not forget
you." (Isaiah 49:15) Surely God is faithful
to Israel.

Gedachte voor de Week
Is het denkbaar dat God Zijn beloften zou
breken of Zijn volk verlaten? Zou hij ooit Zijn
volk verwerpen en een ander volk in hun
plaats nemen? Zo ja, dan is er geen zekerheid
in ons geloof en hoop. "Kan een vrouw haar
borstvoedend kind vergeten en geen
medelijden hebben met de zoon van haar
schoot? Zo dezen zouden vergeten, maar Ik
zal u niet vergeten." (Jesaja 49:15) Voorzeker
is God trouw aan Israël.

Commentary
In Exodus 6:2-3, God tells Moses that He
previously appeared to Abraham, Isaac and
Jacob under the name of El Shaddai (God
Almighty). Now He is describing His name
to Moses as YHVH (Adonai, LORD), a
name, He says, which He did not make
known to the patriarchs. He said, "I am the
YHVH; and I appeared to Abraham, Isaac,
and Jacob, as El Shaddai, but by My name,
YHVH, I did not make Myself known to
them." (Exodus 6:2-3)
However, there is a problem. If we
examine Genesis 15:7 and 28:13, we see
that God introduced Himself as YHVH to
Abraham and Jacob respectively. So, how
can God tell Moses that the forefathers did
not know Him by the name YHVH?
If we remember that in the Torah, a name
signifies an attribute or attributes, then this
passage becomes a little easier to
understand. Thinking along those lines, it
appears that what God is telling Moses is
that He appeared to his forefathers as El
(God), El Shaddai (God Almighty), or
Elohim (God), thereby revealing those
particular aspects of His nature to them.
However, the attribute of His nature
signified by the Name YHVH had not, until
then, been revealed. What was that
particular attribute?

Commentaar
In Exodus 6:2-3, vertelt God aan Mozes dat
Hij eerder aan Abraham, Isaak en Jakob
verscheen onder de naam El Shaddai (God
de Almachtige). Nu beschrijft Hij Zijn naam
voor Mozes als JHVH (Adonai, HERE), een
naam, zegt Hij, die Hij niet bekend maakte
aan de aartsvaders. Hij zei: "Ik ben de JHVH
en Ik verscheen aan Abraham, Isaak en
Jakob, als El Shaddai, maar door Mijn naam,
JHVH, heb Ik Mezelf niet aan hen bekend
gemaakt." (Exodus 6:2-3)
Er is echter een probleem. Als we Genesis
15:7 en 28:13 onderzoeken, zien we dat God
Zichzelf respectievelijk aan Abraham en
Jacob voorstelde als YHVH. Dus, hoe kan God
Mozes vertellen dat de voorvaderen Hem niet
via de naam YHVH kenden?
Als we ons herinneren dat in de Thora een
naam een attribuut of attributen betekent, dan
wordt deze passage een beetje makkelijker
om te begrijpen. Denkend in die richting,
lijkt het erop dat wat God tot Mozes zegt is
dat Hij bij zijn voorvaderen als El (God), El
Shaddai (de Almachtige God), of Elohim
(God) optrad, daardoor die bepaalde aspecten
van Zijn natuur voor hen onthullend. Echter,
het kenmerk van Zijn natuur door de Naam
JHVH aangeduidt was tot dan toe niet
geopenbaard. Welk was dat bijzondere
kenmerk?

The patriarchs knew Him as a great,
mighty, and powerful God. They knew
Him as a God who made promises, but He
never related to them as a God who
fulfilled those same promises! God gave
some far reaching promises to the
patriarchs, but they were never brought to
complete fulfillment before them. As it
says of the patriarchs in the book of
Hebrews, "All these died in faith, without
receiving the promises." (Hebrews 11:13)
Now, as God sends Moses and Aaron to
confront Pharaoh, He is about to begin to
bring the fulfillment of some of those
promises to pass. Hence, He will now
reveal the meaning of His Name, YHVH,
so that all can see that He is a God who
keeps His covenant promises. He was
revealing the true meaning of His Name!
He is the promise keeping God.
Therefore, the Holy Name of God (YHVH),
is understood to imply His unchanging,
covenant keeping, promise fulfilling
nature. It is the meaning of who He is. That
is why we must never suppose that He has
abolished His covenant, changed His mind,
or forsaken His people. To do so would be
a violation of His own Name.

De aartsvaders kenden Hem als een grote,
machtige en krachtige God. Zij kenden Hem
als een God die beloftes gemaakt, maar Hij
maakte voor hen nooit een binding naar een
God die dezelfde beloften vervult! God gaf
een aantal verregaande beloften aan de
aartsvaders, maar ze waren vóór hen nooit
volledig vervuld geworden. Zoals in het boek
Hebreeën van de patriarchen gezegd wordt:
"Al dezen stierven in het geloof, zonder de
beloften te ontvangen." (Hebreeën 11:13)
Nu, als God Mozes en Aäron stuurt om aan
Farao het hoofd te bieden, gaat Hij een
aantal van die beloften beginnen vervullen.
Daarom zal Hij nu de betekenis van Zijn
Naam, JHVH, onthullen zodat iedereen kan
zien dat Hij een God is die Zijn
verbondsbeloften houdt. Hij onthulde de
ware betekenis van Zijn Naam! Hij is de
belofte houdende God.
Daarom wordt met de Heilige Naam van God
(YHVH) Zijn onveranderlijke, verbondhoudende,
belofte vervullende natuur begrepen. Het is de
betekenis van wie Hij is. Dat is de reden waarom
wij nooit mogen veronderstellen dat Hij Zijn
verbond afgeschaft heeft, van gedachten
veranderd is, of Zijn volk verlaten heeft. Dat zou
een schending van Zijn eigen Naam zijn.

