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❑ 7x lezen we (in de Schrift) dat God iemand, reeds 
vóór de geboorte, een naam geeft.



situatie:
de zwangere Hagar vlucht voor Sara maar 

wordt door Gods boodschapper 
teruggestuurd...



Genesis 16

11 Voorts zei de Engel van JAHWEH tegen haar: 
zie, je bent zwanger 

en je zult een zoon baren 
en zijn naam Ismaël noemen, 

omdat JAHWEH 
in jouw vernedering gehoord heeft.

1

= God hoort
> sjema = horen



situatie:
God belooft aan Abram en Sara samen 

een zoon...



Genesis 17

19 En God zei: nee, maar Sarah, 
jouw vrouw zal aan jou een zoon baren 

en je zult hem Izaäk noemen...

2

Hebr. 'jitschak'
= lachen

GOD doet het onmogelijke
leven uit de dood



situatie: 
niet David maar zijn zoon 
zou de tempel bouwen...



1Kronieken 22

9 Zie, aan jou (=David)
zal een zoon geboren worden 

en hij zal een man van rust zijn 
en Ik zal hem rust geven 

van al zijn vijanden rondom. 
Want zijn naam zal Salomo zijn, 

vrede en rust zal Ik over Israël geven 
in zijn dagen.

3

> sjaloom 



situatie: 
na de scheuring van het rijk, bouwt koning 

Jerobeam een altaar naar eigen goeddunken...



1Koningen 13

2 En hij riep op het altaar 
door het woord van JAHWEH en zei: 

altaar, altaar, zó zegt JAHWEH, 
zie een zoon zal worden geboren 

aan het huis van David, 
zijn naam zal Josia zijn, 

en hij zal op jou 
de priesters van de hoge plaatsen offeren, 

die op jou roken 
en men zal mensenbeenderen 

op jou verbranden. 
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ruim drie eeuwen later exact vervuld!
2Koningen 23:15,16



Jesaja voorzegt ruim een eeuw vóór de 
verwoesting van Jeruzalem, reeds de herbouw 

van stad en tempel...



Jesaja 45

1 Zo zegt JAHWEH 
tot zijn gezalfde, tot Kores, 

wiens rechterhand ik vasthoud, 
om voor zijn aangezicht 

natiën neer te werpen (...)
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reeds anderhalve eeuw voor zijn geboorte 
was zijn naam en taak al vastgelegd!



Jesaja 45

3 En Ik zal je duistere schatten geven 
en begraven rijkdommen 
van verborgen plaatsen, 

opdat je zult weten 
dat Ik JAHWEH ben 

die je bij je naam roept, 
Israëls God.

5



Jesaja 45

3 En Ik zal je duistere schatten geven 
en begraven rijkdommen 
van verborgen plaatsen, 

opdat je zult weten 
dat Ik JAHWEH ben 

die je bij je naam roept, 
Israëls God.

4 Ter wille van mijn dienaar Jakob 
en Israël mijn uitverkorene, 

riep Ik jou bij je naam
en geef Ik je een erenaam, 

hoewel je Mij niet kent.
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aan het oude en kinderloze echtpaar 
Zacharia en Elisabet wordt een zoon beloofd...



Lucas 1

13 Maar de boodschapper zei tegen hem: 
vrees niet Zacharia, 

want verhoord wordt jouw smeekbede 
en je vrouw Elisabeth 

zal een zoon voor je baren 
en je zult hem noemen 
bij de naam Johannes. 

6

= JAHWEH is genadig!



aan de jonge maagd Maria 
wordt een zoon beloofd...



Lucas 1

31 En neem waar: 
je zult zwanger worden 

en een zoon voortbrengen 
en je zult hem noemen 

bij de naam Jezus.
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= Johoshua = Jozua
= JAHWEH is Redder!
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Filippi 2

9 Daarom ook 
verhoogde God hem uitermate 

en schonk hem in genade 
de naam boven alle naam,

10 opdat in de naam van Jezus
alle knie zou buigen, 

van hemelsen, 
aardsen en onderaardsen,

11 en alle tong zal instemmen 
dat Jezus Christus Heer is, 

tot heerlijkheid van God, de Vader!


