
de Namen



Ik weet niet of het woord ‘God’ jou iets zegt.
Misschien kun je daar allemaal prachtige dingen voor bedenken.
Maar het woord ‘God’ zegt op zich niets.
Volgens Koenens Woordenboek betekent God: ‘de Aangeroepene’.
Nou, daar word ik niet veel wijzer van.
Jij wel?

Het woord ‘God’ heeft in het Grieks en in het Hebreeuws omschrijvingen, die veel duidelijker zijn.
In het Grieks is het woord voor ‘God’,  ‘theos’, wat ‘Plaatser’ betekent.
Dat zegt al iets meer.
Dat betekent dat God alles in ons leven plaatst.
Maar ook dat God het hele wereldgebeuren plaatst.
Dat Hij alles zó plaatst, zoals Hij dat nodig acht.

In het Hebreeuws heb je drie namen voor God: Al, Alue en Aleim.
En deze drie namen worden alle drie in onze Nederlandse Bijbelvertaling vertaald met ‘God’.
Dat is op zich bijzonder.
Hoe zo, bijzonder?
Nou, dat men geen onderscheid heeft gemaakt tussen die drie namen.
Waarom hebben ze dat dan niet gedaan?
Goede vraag.
Dat weet ik ook niet.
Onwetendheid?
Traditie?

Het Hebreeuws kent dus drie vormen: Al, Alue en Aleim.
Maar van dit onderscheid zijn wij niet op de hoogte.
In ons onderwijs wordt ons alleen ‘Aleim’ geleerd.
Dat dit een meervoudsvorm is.
En dat wij dit in het enkelvoud met ‘God’ vertalen.
Zo is de situatie.

Nu moet je even je gezonde verstand gebruiken.
Dat is heel belangrijk wanneer je met theologische onderwerpen bezig bent.
Gods Woord roept ons op (in diverse Schriftplaatsen) om ons gezonde verstand te gebruiken.
Zeker als het om de dingen van God gaat.
Want theologen zeggen, per definitie, allerlei onzin over God.
Je moet dus altijd logisch blijven denken.

Wat is het geval?
Denk even met mij mee.
Er zijn drie verschillende woorden, die alle drie ‘God’ betekenen.
Dat kan dus niet.
Als je drie dieren naast elkaar zet: een paard, een muildier en een zebra, dan kun je er slechts één 
een paard noemen.
Of éen van die drie een muildier.
Of één een zebra.
Als je zegt: ik zie een paard en een muildier en een zebra, en ik noem ze alle drie ‘paard’, dan zal men
je verbaasd aankijken.
Je slaat dan namelijk wartaal uit.
Als je dat lang blijft volhouden, zal men je ergens opbergen.
Want aan zulke mensen heeft de maatschappij geen behoefte.



Nu zie je in de Hebreeuwse Geschriften drie verschillende woorden: Al, Alue, en Aleim.
‘Nou’, zeggen de geleerden, ‘wij noemen deze drie woorden allemaal ‘God’.
Ja, dat kan je wel doen, natuurlijk, maar dan spreek je wel onzin.

Daar blijft het niet bij, want als je tegen de geleerden zegt: ja, maar Aleim is toch meervoud?
Is ‘God’ dan ‘Goden’ ?
In het gunstigste geval zeggen die geleerden dan: ‘dat is een pluralis majestatis’.
Dat betekent: dat je uit eerbied de meervoudsvorm gebruikt.
Zoals de koningin: ‘Wij, koningin der Nederlanden…’
Het kan, maar het blijft vreemd.

Je zegt misschien tegen mij: ‘Je zei net: in het gunstigste geval.’
Wat is dan het ‘óngunstigste geval’?
Nou, dat de geleerden ons met een kluitje in het riet sturen.
Zij zetten dan hun meest geleerde gezicht op.
En dan verklaren ze plechtig: ‘Die meervoudsvorm van God is een mysterie.’
Dan zeg ik er in gedachten bij: ‘… wat in het hiernamaals geopenbaard zal worden.’
Daar kan ik niets aan doen.
Dat is een uitvloeisel van het feit dat ik vroeger Godfried Bomans gelezen heb.

Godfried Bomans schrijft in één van zijn boeken: ‘een kleine catechismus over Sinterklaas’.
Vraag: Hoe kan Sinterklaas op zijn paard over de schuine daken rijden?
Antwoord: Dat is een mysterie dat in het hiernamaals geopenbaard zal worden.
Vraag: Hoe kan het toch, dat rijke kinderen grotere cadeau’s krijgen dan arme kinderen?
Antwoord: Dat is een mysterie, dat in het hiernamaals geopenbaard zal worden.

Je begrijpt, dit antwoord uit de ‘catechismus’ is een parodie van Godfried Bomans op de kerkelijke 
cultuur.
Wanneer er lastige vragen gesteld worden, dan maakt men er zich met een Jantje van Leiden af.
De meervoudsvorm van God is helemaal geen mysterie.
In Gods woord zijn er geen mysteries.
Die mysteries hebben de mensen zelf gemaakt.

Ik stel nu een eenvoudige vraag: stel, dat ‘Aleim’ (meervoud) ‘God’ is, wat is dan ‘Al’?
Een kleine God?
Of een halve uitgave van God?
Misschien vind je dit geen eerbiedige opmerking.
Weet je wat oneerbiedig is?
Zeggen dat het meervoud ‘Aleim’ een mysterie is.
Dat betekent dat God zich niet wil openbaren.
Dat Hij zich achter een rookgordijn verschuilt.
Maar God heeft ons Zijn Woord gegeven om Zich aan ons te openbaren.

Er is helemaal geen mysterie.
We moeten gewoon nuchter nadenken.
Er zijn drie verschillende vormen voor het woord ‘God’. 
Dat is niet voor niets. 
We doen er verstandig aan dit te analyseren. 

Wat betekent ‘Al’ dan?
Het woord ‘Al’ is onderdeel van een Hebreeuwse woordfamilie.



Deze woordfamilie heeft als gemeenschappelijk kenmerk, als ‘standaard’, de betekenis 
‘ONDERWERPEN’.
‘Al’ heeft dus met ‘onderwerpen’ te maken.
Deze vorm: ‘Al’, afgeleid van de standaard ‘ONDERWERPEN’ betekent: ‘ONDERWERPer’.
‘Al’, God, is dus de ‘Onderwerper’.
Overeenkomend met het Griekse woord ‘theos’, ‘Plaatser’.

En nu hebben we een probleem
O, ja?
Ja, het probleem is, dat de Joden, tegenwoordig, zeggen dat het ‘El’ is.
‘El’ is onderdeel van een woordfamilie, met als standaard: ‘STRALEN’.
Leden van die woordfamilie zijn o.a. ‘lofprijzen’, ‘(be)roemen’, etc.
De naam ‘El’ voor ‘God’ betekent dan ook: ‘de Geprezene’.
Zo’n beetje als in het Nederlands: ‘de Aangeroepene’.
Maar dat is niet correct.
Het is niet ‘El’.
Het is ‘Al’.
En ‘Al’ betekent: de ‘Onderwerper’.

Wat betekent ‘Alue’ dan?
Het achtervoegsel ‘-e’ betekent: ‘naartoe-waarts’.
Dat kan elke beginnende student Hebreeuws aan je vertellen.
In duizenden Schriftplaatsen kun je dit achtervoegsel aantreffen.
Steeds heeft het de betekenis van: ‘naartoe-waarts’.
De ‘u’ geeft aan dat het een onvoltooide handeling is.
Alue is dus aan het naartoe-waarts onderwerpen.
‘Alue’, heeft dan als zelfstandige betekenis: ‘ONDERWERPer-naartoe-waarts’
‘Alue’ betekent dan ook: de ‘naar toe-Onderwerper’.
Ja, maar, Alue, wie is dat dan?
Dan moeten we verder zoeken in de Schriften.

Er staat in Gods Woord dat je ‘God’, ‘Al’, niet kunt zien.
God is onzichtbaar.
Nou, dan gaan wij naar Job 19:25-27.
Daar staat:

 ‘maar ik weet: mijn Losser leeft
en ten laatste zal Hij op het stof optreden
nadat mijn huid aldus geschonden is
zal ik uit mijn vlees God aanschouwen
die ik zelf mij ten goede aanschouwen zal
die mijn eigen ogen zullen zien en niet een vreemde
mijn nieren in mijn binnenste versmachten van verlangen’

 ‘Met mijn eigen ogen, uit mijn vlees, zal ik God aanschouwen’.
Is dat zo?
Je kunt God toch niet zien?
Nee, ‘Al’ kun je niet zien.
Maar ‘Alue’ wel.
Want wat staat er nu, in het Hebreeuws, hier in Job 19:26?
Uit mijn vlees zal ik ‘Alue’ aanschouwen.



Er staat niet: ‘Al’ zal ik aanschouwen.
Want ‘Al’ kún je niet aanschouwen.
Maar ‘Alue’ wel.
We komen daar later op terug.
Er staat dus in het Hebreeuws: ‘de naartoe-Onderwerper’ zal ik aanschouwen.

En wat is er nou zo bijzonder aan de naam ‘Aleim’?
Het achtervoegsel –im is het teken van het mannelijk meervoud.
Het meervoud, als er niet duidelijk een telwoord bij staat, is, vanzelfsprekend, minimaal: twee. 
Maar het kan natuurlijk ook meer zijn.
Maar als het meer dan twee is, staat er meestal ook een telwoord bij.
Dus je wilt bijvoorbeeld in het Hebreeuws expliciet zeggen: ‘drie dagen’.
Dan zeg je niet ‘mayim’, ‘dagen’.
Maar je zegt: ‘sh’loshah yamim’ , ‘drie dagen’.

Maar het meervoud –im kan ook een zogeheten ‘dualis-vorm’ zijn.
Dat zijn bijvoorbeeld woorden, die ‘een paar’ aanduiden.
‘Mijn ogen’, dat zijn er twee.
‘Mijn oren’ ook.
Ik hoef dan niet te zeggen: ‘mijn twee oren’.

In Hosea 2 staat: ‘Hij maakt ons levend ‘vanaf dagen’ (miyomayim) en op de derde dag zal Hij ons 
oprichten.’
In dit vers móet ‘dagen’ (‘mayim’), twee dagen zijn.
De Masoreten, Joodse rabbi’s, waar we later wat meer over zullen zeggen, wisten dat ook.
Zij zetten onder één van de letters van het woord ‘miyomayim’ een puntje.
Onder de laatste letter i.
Een zogeheten Nikud (leesteken).
Zodat je móet lezen: twee dagen.

Bijvoorbeeld ook in Amos 1:1.
Daar staat in onze NBG-vertaling: ‘twee jaar vóór de aardbeving.’
Maar in het Hebreeuws staat er gewoon: ‘sh’natayim’: ‘jaren’.
Als je dan goed in de Hebreeuwse tekst kijkt, dan zie je dat de Masoreten een Nikud (leesteken), een 
puntje, onder de laatste i gezet hebben.
Dan móet je dus lezen: ‘twee jaren’.
Dus overal, waar de Masoreten dachten, ‘hé, deze -im moet twee zijn’, hebben ze zo’n puntje 
neergezet.
Even tussen jou en mij: volkomen arbitrair, dus.

Laten we nu terug gaan naar Aleim.
Wat denk je nu: zouden dat er ‘drie’ zijn, zoals de christenen menen?
Een Drieëenheid?
Zeer onwaarschijnlijk.
Als dit de bedoeling was geweest. had er het woordje ‘drie’ bij moeten staan.
Twee, dat zou veel logischer zijn, een dualis-vorm.
Ja, maar er staat geen Nikud bij, geen puntje…
Nee, daar is ook geen beginnen aan.
Het woord ‘Aleim’ komt minstens 2500 keer voor.
Stel je voor, dat je dan een puntje zou vergéten…
Krijg je daar weer interpretaties van...



Dus –im is twee, niet drie.
En dat is precies wat Gods Woord zegt, want Al en Alue zijn samen ‘de Aleim’.
En dat zijn er twee.
En het bijzondere daarvan is, dat het ook nog lógisch is.
Want ‘Al’, God, is geest.
Het Nieuwe Testament bevestigt dit.
In Johannes 4:24.
Waar de Heer Jezus tot de Samaritaanse vrouw zegt: ‘God is geest.’
En in het Hebreeuws is het dus: ‘Al’ is geest.

Misschien zeg je nu: ‘Dat zeg je nou wel, maar waar staat dat in het Hebreeuws, dat God, dat ‘Al’, 
geest is?’
Dan gaan we kijken naar Jesaja 31.
Daar zie je een Hebreeuwse parallel in vers 3.
Een dergelijke parallel komt veel voor in de Hebreeuwse geschriften.
Zo’n parallel kan buitengewoon goed dienst doen om de betekenis van een zin goed te begrijpen.
Want in zo’n parallel wordt twee keer dezelfde gedachte weergegeven in andere woorden.

Dan lezen we dus in Jesaja 31:3 de volgende parallel:
‘de Egyptenaren daarentegen zijn mensen en geen God (Hebreeuws: ‘Al’)
en hun paarden zijn vlees en geen geest’

‘Al’, God, is geest.
En Alue (de naartoe-Onderwerper) heeft de geest van God niet met mate.
Alue is vervúld van Gods geest.
Alue is vól van de geest van Al.

Als de ‘Aleim’ iets doen, bijvoorbeeld in Genesis 1, dan staat het werkwoord in het enkelvoud.
Dan lees je: ‘In het begin schiep God (Aleim) de hemel en de aarde.’
Het werkwoord staat in het enkelvoud: ‘schiep’.
Maar God (Aleim) staat in het meervoud.

Dit is niet zo vreemd, als het lijkt.
O, nee?
Nee, want het is één Geest, die de hemel en de aarde schept.
Het is de geest van ‘Al’, die het in Alue doet.

Want als Alue iets doet, dan doet hij dat in de geest van Al.
Dat zie je ook terug in het Nieuwe Testament.
Daar zegt de Heer Jezus: ‘Ik doe niets zonder de Vader.’
En Hij zegt: ‘Ik spreek de woorden, die Hij Mij gegeven heeft.’
Daarom zegt de Heer ook: ‘Ik en de Vader zijn één.’

Alue is vol van Al.
Al is alles in Alue.
Daarom zijn zij de Aleim.

‘Onderwerping’ zie je ook bij de schepping van de mens.
Wat was de opdracht aan de mens?
‘Onderwerpt de aarde!’
Een gebod.
Een opdracht.



Waarom?
Omdat de mens naar Gods beeld geschapen is.
En God ‘de Onderwerper’ is.

Zie je dat het woord ‘Aleim’ nu een heel andere betekenis gekregen heeft?
Het woord ‘God’ zegt helemaal niets.
Maar als je zegt: ‘God is de Onderwerper’, dan weet je wat Hij aan het doen is.

Ik was nog maar een jaar christen.
En op een zondagochtend werd ik door een Jehova-getuige aangesproken.
Ik was natuurlijk nog zo groen als gras.
Dus een dankbaar slachtoffer voor zo’n deurklopper.
En hij wees mij op Johannes 1.
Waar volgens hem stond: ‘En het Woord was een god’.
En die Jehova-getuige lachte mij uit over de Drieëenheid.
Ik stond met de mond vol tanden.
Ik heb er ook een tijdje veel last van gehad.
Want ik zat in die tijd nog vol van de Drieëenheids-leer.
Die tijd heb ik, tussen twee haakjes, al heel lang en heel ver achter mij gelaten.

Nu ik het er toch over heb, laten we maar meteen naar Johannes 1 gaan.
Als je weet dat God de ‘Onderwerper’ is, is het helemaal niet zo moeilijk.
Kom, we lezen het even…
Laten we even het Grieks bekijken.

en arch hn o logos
kai o logos hn pros ton qeon
kai qeos hn o logos

Voor degenen, die nog nooit iets in het Grieks gelezen hebben, geef ik even een toelichting.
De eerste regel luidt: ‘en archē hēn ho logos’.
Dat betekent: ‘in begin’ (niet: ‘in het begin’) was het Woord.
De tweede regel luidt: ‘kai ho logos hēn pros ton theon’.
Dat betekent: ‘en het Woord was naartoe God.

Dat staat er in het Grieks.
Het Woord was naartoe God.
 ‘Naartoe’ ‘Al’, dus.
Hij was de ‘naartoe-Onderwerper’, de ‘Alue’.
Toch?

De NBG-vertaling vertaalt: ‘bij’ God.
Dat staat er uitdrukkelijk niet.
‘Bij’ God, dat staat er helemaal niet.
‘Bij’, of: ‘naast’, is de Nederlandse vertaling voor het Griekse woord ‘para’ (para).
En  pros (pros) is: ‘naartoe’, ‘tot’.
Bijvoorbeeld in Johannes 1:29 waar Johannes ziet dat Jezus ‘pros’: ‘naartoe’, ‘tot’ hem komt.

Maar dat het Woord pros (‘naartoe’) de God is, dat is natuurlijk wel even lastig lezen.
De NBG-vertalers begrepen deze zin dan ook niet.
En toen hebben ze maar wat gedaan.
‘Bij’ God, dus.
Ja, lekker makkelijk...



Maar ‘naartoe-God’, dat zegt alles.
Het Woord was de ‘naartoe-de Onderwerper’.
Want God is ‘de Onderwerper’.
In het Hebreeuws: ‘Al’ is de Onderwerper.
En ‘Alue’: de ‘naartoe-Onderwerper’.
Het Woord was naartoe God.

Voor de derde regel heb je een beetje grammatica nodig.
In een Griekse zin kan men de betekenis van de zin vaststellen aan de hand van de naamvallen van 
de zelfstandige naamwoorden en de bijvoeglijke naamwoorden.
Bijvoorbeeld: het onderwerp heeft altijd de eerste naamval.
En het lijdend voorwerp altijd de vierde naamval.
In in deze derde regel van Johannes 1:1 moet je even goed kijken.
En dan zie je dat zowel ‘theos’ als ‘logos’ beide ‘eerste naamval’ zijn
Deze zin is, grammaticaal gezien, een naamwoordelijk gezegde.

In het Grieks kun je deze derde regel dan ook op twee manieren uitleggen.
Het kan betekenen: ‘God was het Woord’.
Of het kan betekenen: Het Woord was God.’
Dat sta ik hier niet te verzinnen.
Elke beginnende student oud-Grieks kan je dit uitleggen.

De NBG-vertaling heeft voor de tweede optie gekozen.
En dat is buitengewoon interessant.
Want deze weergave is de sleutel voor dit héle vers.
Wat zeg ik, het is de sleutel voor het hele hoofdstuk.
Wat zeg ik, voor het hele boek van Johannes.
Wat zeg ik, voor het hele Nieuwe Testament.
Wat zeg ik, voor de hele Bijbel.

Misschien lach je nu.
Heel goed, want het wordt nu echt menens.
Iedere beginnende student oud-Grieks kan je ook vertellen dat de constructie ‘was’ in het 
naamwoordelijk gezegde de onderliggende betekenis van ‘representeert’ in zich heeft.
Even twee voorbeelden.
In Openbaring 1:12 ziet Johannes, in een visioen, gouden kandelaren.
En in vers 20 komt dan de uitlegging: ‘de kandelaren zijn de zeven gemeenten’.
Dat wil zeggen: ‘de kandelaren representeren de zeven gemeenten’.

Je weet dat de grote breuklijn tussen de Rooms-Katholieke kerk en de Protestantse kerk, de 
eucharistie, voortkomt uit de ‘mis’-vertaling (een woordspeling…) ‘dit is Mijn lichaam’.
Het stukje brood is natuurlijk niet Zijn lichaam.
Het stukje brood representeert Zijn lichaam.

Wanneer je nu de zinsnede ‘het Woord was God’ omzet in de constructie ‘het Woord representeerde
God’, dan wordt alles kristalhelder:

-het Woord representeerde God
-het Woord representeerde ‘de Onderwerper’
-het Woord representeerde ‘Al’
-het Woord was dus: ‘Alue’.



Ik zal je iets vertellen over het Johannes-evangelie.
Het Johannes-evangelie wordt uitgedeeld aan alle mensen, die niet geloven in de Zoon van God.
Helemaal goed bedoeld.
Maar, vragen wij, voor wie is het evangelie van Johannes eigenlijk bedoeld?
Antwoord: dat is bedoeld voor Joden, die niet in de Messias geloven.
Voor hen is het bedoeld.
Want wij, gelovigen uit de heidenen, hebben de Paulinische geschriften.

Het is mijn vaste overtuiging dat het Johannes-evangelie voor de eindtijd bestemd is.
Wanneer de Joden de B’rit Hadasha, de geschriften van het Nieuwe Verbond, gaan ontdekken.
En dan lezen ze hoofdstuk 1 van het evangelie van Johannes.
‘In den beginne was het Woord, en het Woord was naartoe God…
Hé, denken ze dan, wat een vreemde uitdrukking.
‘Naartoe’ God…
En dan lezen ze verder.
‘Het Woord representeerde God’.
Zijn we dat in de Tora ook tegengekomen?
En dan lezen ze in vers 3: ‘Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding 
geworden dat geworden is.’

Dan zeggen zij: natuurlijk.
Het klopt precies.
Want God, ‘Al’, is geest.
God is de kapitein.
En de kapitein zegt: ‘Die koers gaan we varen.’

En wie vaart er dan?
De stuurman.
De kapitein doet het niet zelf.
Hij delegeert het varen aan de stuurman.
En zo is het met God ook.
God, ‘Al’, delegeert het aan Alue.
Alue is degene die het moet doen.

O, ja, is dat zo?
Ja, want het woord ‘Alue’ geeft ons informatie over zijn positie.
Het achtervoegsel –e betekent de richting ‘tot’, ‘naartoe’
En de ‘u’ betekent: ‘degene die het doet’, de’ handelende’.
Dus: de Alue onderwerpt, Hij handelt.
Hij onderwerpt alles aan ‘Al’.

‘Zonder het Woord is er geen ding geworden, dat geworden is’.
Dat is lógisch.
Want ‘Al’ zegt tegen ‘Alue’: ‘jij moet het doen’.
En zonder het Woord is er geen ding geworden, dat geworden is.
En dat klopt precies met zijn titel: Alue.

En weet je nou wat het punt is?
Als Joden dit écht gaan lezen.
En ze begrijpen het.
En hun ogen worden geopend.
Dan komen ze er achter dat Al, Alue, en Aleim met ‘onderwerpen’ te maken heeft.



En dat de Alue de ‘naartoe-Onderwerper’ is.
En dat de Alue dezelfde is als het Woord in het Johannes–evangelie.

En dan zien ze in het Johannes-evangelie staan: ‘Ze hebben Hem niet aangenomen’.
Dat niet alleen, ze hebben Hem gedood…
En dan zal er een groot gejammer in Israël opgaan.
Wij hebben de Alue gedood…
De Alue van onze heilige geschriften…

Maar op dit moment hebben de Joden een ander probleem.
Dat is het woord ‘Elohim’.
Ik ga even vertellen hoe dat zit.
Kijk, er ligt een bedekking voor Israël over het woord van God.
Dat vertelt Paulus ons in 2 Corinthiërs 3.
Zodat zij het woord van God niet kúnnen begrijpen.
Wat is die bedekking?
De naam van God.

Kijk, het woord ‘Al’ begint met een aleph.
In de Hebreeuwse tekst staat er duidelijk een aleph.
Maar wat hebben de Masoreten, Joodse rabbi’s, nu gedaan?
Ze hebben met een Nikud (leesteken) aangegeven dat er wel een aleph (een ‘a’) staat, maar dat je 
een ‘e’ moet substitueren.
Met andere woorden: er stáát ‘Al’.
Maar je léést: ‘El’.
Begrijp je?

‘El’ betekent: ‘De Geprezene.’
Dat betekent net zoveel als ‘de Aangeroepene’.
Wat ook een nietszeggende uitdrukking is.
Dat noem je nou een bedekking.

Je vraagt misschien: hoe kon dit, in ‘s hemelsnaam, gebeuren?
Kijk, in diepste wezen heeft God dit natuurlijk zo beschikt.
Maar hoe is het gegaan?
Toen de Joden, na de ballingschap in Babel, terugkeerden, hebben zij het Aramees meegenomen.
De Hebreeuwse tekst werd in Aramese letters overgeschreven.
De taal van het volk werd steeds meer Aramees.
In het Nieuwe Testament lees je dat de Heer (aan het kruis) in het Aramees roept: ‘Eloï…’
In het Hebreeuws had dat moeten zijn: ‘Aleï…’
Hier zie je al, dat de letter ‘a’ in ‘Al’ vervangen is door de ‘e’.
Toen de Masoreten in het jaar AD 500 de juiste uitspraak van hun geschriften moesten aangeven, 
was het hen volkomen duidelijk dat het niet ‘Al’ was, maar ‘El’.
Met de Nikud hebben zij dat vervolgens aangegeven.
Dus, als de Joden het woord ‘Aleim zien, dan zeggen zij, met de Nikud, ‘Elohim’.
En dan zeggen zij, terecht, dat dit betekent: ‘De Geprezene’.

Ik zei al: op dit moment ligt er een bedekking over het Oude Testament. 
Want er is geen Jood die weet dat het woord ‘God’ eigenlijk ‘Al’ is, de ‘Onderwerper’.
En dat ‘Alue’ de ‘naartoe-Onderweper’ is. 
En dat ‘Al’ en ‘Alue’ samen de ‘Aleim’ zijn.
Maar op het moment dat ze dat weten, dan realiseren ze zich dat ze de Messias gekruisigd hebben.



Wat zeg ik, dat zij de Alue gekruisigd hebben.
Ja, en dat is een enorme gedachte.

Kijk, zoals het er nu voorstaat, hebben de Joden, in hun optiek, de zoon van Józef gedood.
Dat was natuurlijk niet zo netjes.
Maar ach ja, het was maar een rabbi…

Maar de Alue door wie alle dingen geworden zijn.
Dat is andere koek.
Dat leed is niet te overzien…

Daarom begint Johannes ook met een herhaling van Genesis 1.
‘In den beginne schiep God de hemel en de aarde.’
En dan zegt Johannes: ‘Ja, en de naartoe-Onderwerper heeft dat allemaal uitgevoerd.’
‘Zonder het Woord is geen ding geworden, dat geworden is.’
En waarom zegt Johannes dat?
‘Nou,’ zegt hij, ‘dat Woord hebben zij verworpen’.
Hij is tot de zijnen gekomen en de zijnen hebben Hem niet aangenomen.
Zij hebben Hem verworpen…

En als de ogen van de Joden daarvoor open gaan, dat het de Alue is, die zij gekruisigd hebben, 
dan breekt een gejammer in Israël uit, dat zal ik je vertellen…
En dan komen zij tot bekering.
Ik heb wel eens gezegd: wij kunnen niet beseffen, wat dát is.
Ik heb het er wel eens met mijn vrouw over.
Dat moet zó iets machtigs zijn…
Dan beeft de aarde.
En de hemelen scheuren.
Die bekering komt op het moment, dat zij zich realiseren, wie zij doorstoken hebben.
Dat Hij de Alue is…
De Alue van hun eigen geschriften.

De Joden zijn volledig onwetend over dit onderwerp.
Dat Al en Alue samen de Aleim zijn.
De christenen hebben daar een Drieëenheid van gemaakt.
Een uitdrukking, die in Gods Woord helemaal niet voorkomt.
In Gods Woord komt wel ‘–im’ voor, tweevoudig, een dualis-vorm.
Al werkt samen met Alue.

Het Nieuwe Testament bevestigt dit.
De Zoon werkt samen met de Vader.
En Zij zijn samen één.
Onze Heer zegt: Ik en de Vader zijn één.

Katwijk,  1995


