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SCHATGRAVEN IN DE HEBREEUWSE TAAL 

 
Deze studie maakt deel uit van "Schatgraven in de Hebreeuwse taal" en onderzoekt 
de diepere betekenis en toepassing van lofprijs in de Hebreeuwse taal.  
We bestudeerden reeds de Hebreeuwse woorden “HALAL” en “YADAH”, dit keer 
bekijken we het Hebreeuwse woord “TOWDAH”. 

33..  TTOOWWDDAAHH::  ּתֹוָדהּתֹוָדה  

Wie lof offert (towdah), eert Mij, en baant de weg, dat Ik hem Gods heil doe 
zien. (Psalm 50:23 NBG) 

Dit vers gaan we volledig ontleden, niet alleen het woord towdah. 

 :towdah (H8426) = wordt in de Statenvertaling vertaald met = ּתֹוָדה

dankzegging, lofoffer, lofzang, belijdenis, dankkoor (en), lof (NBG = loflied, 
lofgezang); lofofferen (NBG = lofoffers). 
 
Het woord towdah is afkomstig van het werkwoord yadah (H3034), wat we al eerder 
gezien hebben. Dus towdah verwijst opnieuw naar de combinatie van lofprijs en 
onze handen. 

 YADAH (H3034) = ָיָדה

ּת  TOWDAH (H8426) = הָדֹו

Zoals u kunt zien zijn de laatste twee letters ָדה hetzelfde. En is de yod ָָי vervangen 

door een wav וו en een tav ּת. Deze letters werden oorspronkelijk afgebeeld als een 

haak en een kruis. Dit vertelt ons dat het loven van Yah gehaakt is, verbonden is met 
het volbrachte werk van Jezus aan het kruis. Jezus is de deur en de nieuwe levende 
weg. Alleen door Hem kunnen we de Vader ware aanbidding en lofprijs geven.  

Hebreeën 10:19 NBG  Daar wij dan, broeders, volle vrijmoedigheid bezitten om 
in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus,  20  langs de nieuwe en 
levende weg,  die Hij ons ingewijd heeft, door het voorhangsel, dat is, zijn 
vlees. 

Volgens de Strongs Concordantie betekent het woord towdah: 
 

EEN VERLENGING VAN DE HAND, DOOR BELIJDENIS, AANBIDDING, ADORATIE EN 

DANKZEGGING, EEN KOOR VAN DANKZEGGERS. 
 
Wanneer we Elohiym dankzeggen, onze Schepper aanbidden, adoreren en 
danken, is dit een verlenging van onze handen. Door te belijden wie Hij is, reiken we 
verder, dan wat met onze natuurlijke handen mogelijk is. We reiken tot in het 
bovennatuurlijke en raken het hart aan van onze hemelse Vader. Wanneer we onze 
handen uitstrekken naar de hemel en Hem in geloof prijzen, wordt het onmogelijke 
mogelijk. Wat we in het natuurlijke niet kunnen bereiken, wordt mogelijk door towdah 
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– dankzegging, lofzang, belijdenis aan God. Het brengt de hemelse rijkdom en 
voorziening naar de aarde! Het maakt Gods Koninkrijk zichtbaar ! 
 
Er wordt wel eens gezegd van iemand dat hij of zij een lange arm heeft. Daarmee 
wordt bedoeld, dat die persoon connecties heeft met iemand in een hogere positie en 
daardoor “dingen” gedaan krijgt. Elke gelovige die God “towdah” brengt, heeft zo’n 
lange arm en heeft connecties met Iemand in de hoogste positie. 

Wie lof offert, eert (kabad) Mij, en baant de weg, dat Ik 
hem Gods (Elohiym) heil doe zien. (Psalm 50:23) 

Wanneer we Elohiym lof offeren, zegt dit vers eren we 

Hem. Eren is het Hebreeuwse woord kavad  ד בָּ  דֹו

(H3513). Wat ook “verheerlijken, vereren of glorie 
geven” betekent. 
De eerste keer dat dit woord wordt gebruikt in het Oude 
Testament is bij Abraham en heeft het de betekenis van 
“rijk zijn”: 

Abram nu was zeer rijk (kavad) aan vee, aan zilver en 
aan goud. (Genesis 13:2 NBG) 

Kavad heeft ook te maken met “zwaar zijn, rijk zijn, overvloedig zijn, gewichtig 
maken” … 
 
Een studie van de afzonderlijke medeklinkers van het woord kavad geeft het beeld 
van “een open handpalm” (Kaph); “doorbraak” (Vet) en “een deur” (Daleth). Dit 
vertelt ons dat: 
 
GOD GLORIE GEVEN OF VERHEERLIJKEN MET OPEN HANDEN EEN DEUR IS TOT DOORBRAAK. 

HET BRENGT ONS ZIJN OVERVLOED, RIJKDOM EN GEWICHTIGHEID. 
 
Wonderlijk is ook dat Jezus Zijn heerlijkheid en glorie reeds met ons deelt, het is ons 
al gegeven: 

En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die Gij Mij gegeven hebt; opdat zij één 
zijn, zoals als Wij één zijn; (Johannes 17:22 LC)  

Jezus deelt Zijn rijkdom, Zijn overvloed, Zijn gewichtigheid, Zijn heerlijkheid met Zijn 
lichaam, met u in Christus. Erken de heerlijkheid die Jezus u gegeven heeft, ze is 
aanwezig in uw geest, door in te stemmen en te belijden dat u ze hebt ontvangen, zal 
ze ook zichtbaar worden in uw ziel en lichaam. Hij is uw Deur en Doorbraak. 

  ::SSUUWWMM  --  ׂשּוםׂשּום

Wie lof offert, eert Mij, en baant (suwm)de weg, dat Ik hem Gods (Elohiym) heil 
doe zien. (Psalm 50:23 NBG) 
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ָׂשּום  = suwm (H7760) (uitspraak is sum of seam)  

 
Het woord suwm heeft meerdere betekenissen: 
 

 Zoals vertaalt de NBG vertaling suwm met “baant”. De weg banen. 

 De King James vertaling vertaalt suwm met “aanbrengen”: “aan hem die 
zijn conversatie (derek) juist aanbrengt (suwm)”.  
 
Whoso offereth praise glorifieth me: and to him that ordereth (suwm) his 
conversation aright will I shew the salvation of God. (Psalm 50:23 KJV) 
 
Wie lof offert, verheerlijkt Mij: en aan hem die zijn conversatie juist 
aanbrengt (suwm) zal Ik de redding van God tonen. (Psalm 50:23 KJV) 
 
Uw conversatie – onder andere uw woorden van aanbidding en lofprijzing - 
met God juist aanbrengen, hoe doet u dat ? Jezus zei tegen de Samaritaanse 
vrouw dat de Vader ware aanbidders zoekt, die Hem aanbidden in geest en 
waarheid (Johannes 4:23,24). Wij converseren met God op de juiste manier 
door de waarheid te spreken die Hij reeds in Zijn Woord heeft geopenbaard en 
wat Zijn Geest door ons heen aanbrengt. We weten niet altijd wat we moeten 
bidden, maar de Geest pleit voor en door ons (Romeinen 8:26-27). 

 Dit woord “suwm” betekent ook: “uzelf in een bepaalde positie brengen 
om uw hand ergens op te leggen (gewelddadig)”. Dat is het wat towdah 
precies is:  

 
DOOR LOFPRIJS, DANKZEGGING EN AANBIDDING UZELF IN EEN POSITIE BRENGEN 

 WAARDOOR U UW HAND KUNT LEGGEN OP GODS REDDING / HEIL = yesha. 

ד רֶּ   DDEERREEKK  --  ְךֶּ

Het woord “derek” wat de NBG vertaald met “de weg”, wordt ook vertaald als: 
“conversatie, wandel, handel en wandel, reis, pad, richting, manier van doen, 
gewoonte, levenskoers of moreel karakter”.  
 
Dus niet alleen wat we zeggen is belangrijk, maar onze hele handel en wandel en 
onze levenskoers. Er is een spreekwoord dat zegt: uw daden spreken luider dan uw 
woorden.  

Psalm 37:23  Door de HERE worden de schreden van de man bevestigd, aan 
wiens weg (derek) Hij welgevallen heeft;   

Psalm 37:23  AV The steps of a good man are ordered by the LORD: and he 
delighteth in his way . (derek) 

Psalm 37:23 De stappen van een goede man zijn vastgelegd door Yahweh en 
Hij heeft een welgevallen in zijn wegen (derek). (vertaling AV) 
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Als we Gods weg volgen, zullen we Zijn heil (yesha) op ons pad tegenkomen!  
Doen we dat niet dan gaan we daar ook de gevolgen van hebben: 

Spreuken 1:29  Omdat zij de kennis hebben gehaat en de vreze des HEREN niet 
hebben verkozen, 30  mijn raad niet hebben gewild, al mijn vermaningen 
hebben versmaad,  31  zullen zij eten van de vrucht van hun wandel (derek) en 
verzadigd worden van hun raadslagen. (NBG) 

ע עֵישַׁ     YYEESSHHAA  --  ֵישַׁ

י   Yesha (H3468) = עַׁשָּ

Heil = redding, verlossing; zekerheid, welzijn, voorspoed en overwinning. 

Jesaja 43:3  Want Ik ben Jahweh (YHWH), uw God (ELOHIYM), Israëls Heilige, 
Uw Redder! (Yesha)….  (CAN) 

God Zelf is onze YESHA, vertaald met Redder (CAN) of Verlosser (NBG) of Heiland 
(SV). Hij is ons Heil. Hij is onze redding. Hij is onze verlossing. In Hem hebben wij 
onze zekerheid, welzijn, voorspoed en overwinning.  

De naam Jezus is in het Hebreeuws: ּתָשֹוהָּי  Yĕhowshuwa` of Yeshua, of ע 

“YHWH is YESHA”.  
 
God de Zoon, Jezus Christus, is Gods heil komen brengen. Hij heeft ons God Zelf 
gebracht. Door het geloof in het verzoenende werk van Christus, ontvangen we God 
Zelf. We worden een tempel voor Zijn Geest Die woning maakt in ons (Johannes 
14:23).  

Colossenzen 2:9  want in Hem (Jezus) woont al de volheid der godheid 
lichamelijk; 10  en gij hebt de volheid verkregen in Hem, die het hoofd is van 
alle overheid en macht. 

Gods volheid (G 4138 ple’roma) was in Jezus en in Hem hebben wij Gods volheid 
verkregen. U bent gevuld met de aanwezigheid, macht, rijkdom van God en van 
Christus!   
 
Tegen de priesterklasse onder het Oude Verbond zei de Heer: “Ik ben uw deel en 
uw erfdeel onder de Israelieten” (Numeri 18:20  NBG). God was hun deel. Ook 
voor de Nieuw Testamentische priesters geldt dat God Zelf hun deel en erfdeel is 
geworden. Hij is niet alleen uw Schepper, maar ook uw Formeerder. Hij vormt u naar 
het beeld van Christus. Hij heeft u verlost en bij naam geroepen, u bent van Hem 
(Jesaja 43:1)! 
 
Des te minder van uzelf, des te meer Yesha Zich kan openbaren in en door u! 
Des te minder de “oude ik” zich laat gelden, des te meer “IK BEN” Zich in u en door u 
kan manifesteren!  
 
We weten dat we rechtvaardig gemaakt zijn in Christus Jezus. 
We weten dat we vergeving ontvangen hebben en nieuwe scheppingen zijn in Hem.  
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We zullen niet klagen als we Hem ontmoeten, maar Hem verhogen voor wie Hij is en 
voor eeuwig zal zijn en voor wie we mogen zijn in Hem, Zijn geliefde kinderen, uit 
Hem geboren.  
 
We komen tot Elohiym met de juiste ingesteldheid en woorden. Hij is de Machtige 
Schepper. Hij is in staat om dingen te creëren die in ons leven mankeren. 
 
Wanneer we Elohiym verhogen zal de Heilige Geest ons op Jezus wijzen.  
Hij is onze Yeshua. Hij is onze Redder, in Hem zijn we volmaakt gemaakt.  
 
We trekken Gods zegen naar ons toe als we “SUWM” of “onze conversatie juist 
aanbrengen”. 
 

SIMPELWEG GEZEGD:  ELOHIYM, GOD ONZE SCHEPPER IN WAARHEID EN GEEST 

DANKZEGGEN EN PRIJZEN IS DE WEG WAAROP WE DE HAND LEGGEN OP ALLES WAT 

Yeshuah – JEZUS VOOR ONS HEEFT VOLBRACHT AAN HET KRUIS! 
 
Wanneer u prijst en dankzegt, strekt dan als teken van uw geloof uw natuurlijke 
handen uit, wetende dat uw lofprijs en aanbidding Gods heil binnenhaalt, voor u en 
uw naaste. Dank Hem voor de dingen die u in de natuurlijke wereld nog niet 
ontvangen hebt, maar u in uw geest al gegeven zijn. 
 
Enkele van de verzen waarin Towdah voorkomt: 

Offert God dank (towdah) en betaalt de Allerhoogste uw geloften. (Psalm 50:14 
SV)  

Ik zal mijn handen rein wassen en ik loop rond uw altaar, o YHWH!  Om te doen 
horen de stem van lof en dankzegging (towdah) en om te vertellen al het 
wonderbaarlijke aan U. (Psalm 26:6-7 LC) 

En Jehizkia antwoordde en zei: Nu hebt gij uw handen (yad) voor YHWH 
gevuld, kom dichterbij en breng offers en lof offers (towdah) tot het huis van 
YHWH; en de gemeente bracht offers en lof offers (towdah) en elke gewillige 
van hart brandoffers. (2 Kronieken 29:31 LC)  

En van hen zal dankzegging (towdah) en een geluid van lachen voortkomen en 
Ik zal hen grootmaken en zij zullen niet kleiner worden en Ik zal hen 
verheerlijken (kabad) en zij zullen niet onbeduidend worden. (Jeremia 30:19 LC) 

Gaat in tot Zijn poorten met lof (towdah), in Zijn voorhoven met lofgezang 
(tehillah); looft (yadah) Hem, prijst (barak) Zijn Naam. (Psalm 100:4 NBG) 

Towdah heeft ook de betekenis van “belijden”. Tijdens onze dankzegging kunnen 
we ook onze zonden belijden. We belijden of stemmen overeen met wat God zonde 
noemt. Dit brengt erkentenis aan Gods geboden. We belijden of stemmen ook 
overeen met alles wat we ontvangen hebben door en in Christus! 

Nu dan, doe belijdenis (towdah) aan YHWH, de Elohiym van uw voorouders en 
doet Zijn welgevallen en scheidt u af van de volken van het land en van de 
vreemde vrouwen. (Ezra 10:11 LC) 
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Wordt vervolgd! 

 
Jezus is Heer !  
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Jesaja 61:3 


