
The name of God: What 'Ehyeh asher Ehyeh' means #1 
De naam van God: Wat 'Ehyeh asher Ehyeh' betekent # 1 
  
Dag Allemaal, 
Tenzij je het Hebreeuws kent, zou je je misschien kunnen afvragen wat 'ehyeh asher ehyeh' 
betekent. Het is wat de Heer van Zichzelf zei toen Hij in Exodus 3: 14 tot Mozes sprak vanuit de 
brandende braamstruik.   
  
Toen Mozes om zijn naam vroeg, antwoordde Hij (in het Engels): " Ik ben die Ik ben (ehyeh asher 
ehyeh) daarom zult u tegen de Israëlieten zeggen: IK BEN heeft mij naar u gestuurd." De uitdrukking 
'IK BEN; is de samenvatting van 'ehyeh asher ehyeh'.   
  
Letterlijk vertaald uit het Hebreeuws onthult het een toekomende tijd die niet in het Engels 
overkomt:  "Ik zal zijn wat ik zal zijn".   Dat   is  zeker 'IK BEN', wat de tijdloze en altijd aanwezige 
soevereine God is, maar voor ons heeft het ook een toekomstig element - Ik zal zijn wat Ik zal zijn.   
  
De namen van God 
Een paar decennia geleden werd er veel onderwezen over de verlossende namen van God. Vooral 
prominent in dat onderwijs was El Shaddai, de 'alle voldoende', of 'Degene die voldoet (die Zijn woord 
vervult)' van Genesis 17: 1 toen hij aan Abraham en Sara verscheen.   
  
Dan, in Genesis 22 bij de ram die wordt geofferd in plaats van Izaäk, noemt Abraham Hem 'Jehova 
Jireh', God mijn Voorziener. En later zien we dat Jehovah Rapha de genezer is bij het water van Mara 
in Exodus 15, en Jehovah Nissi in Exodus 17 toen Mozes dankte voor de overwinning over de 
Amalekieten, Hem "God mijn (zegevierende) banier" noemend. In Jeremia 23: 5-6 wordt hij ook God 
van Rechtvaardigheid (Tsidkenu) genoemd.   
  
Al die en de andere verlossende namen van God zijn voor toen en daar. Ze worden onthuld tijdens 
een evenement. Ze zijn eindig. Ze hebben een specifiek gebruik - Degene die Zijn Woord aan mij 
vervult in dat ene gebied, Degene die in een ander gebied voorziet, Degene die mij de overwinning 
geeft in een ander gebied.   
  
We leven in een eindige wereld 
We definiëren onze levens op goede of slechte mijlpalen. We leven in seizoenen van leven en dood, 
goed en kwaad, bouwen en afbreken. Voor ons is het vanzelfsprekend om een eindige God te hebben 
die het ene moment de Voorziener is en op een ander moment Mijn Banier van overwinning.   
  
En velen hebben terecht verwezen naar Hem als 'alleen' de IK BEN: Je kunt Jezus’ IK BEN verklaring 
zien in Johannes 8: 58 toen Hij tegen de heersers zei: "Abraham verheugde zich om mijn dag te zien, 
hij zag het en was blij .. .Voorwaar, voorwaar zeg ik je: Vóór Abraham was, BEN IK ". 
  
Jezus noemde Zichzelf ook de IK BEN bij Zijn arrestatie in Johannes 18: 5-6 waar het zegt, wanneer 
zij Jezus van Nazareth ondervroegen, Hij antwoordde met de tekst dat ons zegt: "IK BEN. En toen Hij 
aldus had gezegd:" IK BEN ", deinsden ze terug en vielen op de grond. "   
  
Jezus beweert ook de IK BEN te zijn in Mattheüs 14: 27-29 Hij liep naar hen toe over het water, en zei 
letterlijk: "Heb moed: IK BEN; nu, wees niet bang en Peter zei: 'Heer, als u dat bent ( de IK BEN) 
beveel mij om over het water naar U toe te komen. ' Onmiddellijk zei Jezus: 'Kom.' "   
  
 (Misschien bent u geïnteresseerd in mijn serie: 'IK BEN, wie Jezus is en waar hij vandaan kwam' 
beschikbaar op onze website) 
  
Maar deze 'IK BEN' van Exodus draagt in het Hebreeuws een element van de altijd aanwezige 
soevereine: Ik zal zijn wat Ik zal zijn. 
  
De glorieuze tijd is nog toekomstig - je beste dagen liggen voor je 
Alle andere namen van God hebben een afsluiting - Hij was de Voorziener, Hij vervulde Zijn 
belofte. Hij was de God Mijn Banier die overwinning gaf over een aanval van de vijand. Over en uit, we 
gaan nog lang en gelukkig verder.   
  



Maar wanneer Hij zichzelf 'Ik zal zijn wat ik zal zijn' of IK BEN in het Engels noemt, dan is dat zowel 
tegenwoordige als toekomstige tijd.   
  
Zie het op deze manier: wij als gelovigen in Jezus zijn de enige mensen op aarde wiens beste dagen 
voor ons liggen. Dit wordt geopenbaard in 'ehyeh asher ehyeh'. Ik zal zijn wat Ik zal zijn.   
  
Efeziërs 2: 6-7 is het eens met dit, in v6 wordt gezegd dat we worden opgewekt en gezeten zijn in de 
hemelse gewesten met Christus aan de rechterhand van God de Vader, en dat is ons gegeven " 
... zodat in de komende eeuwen Hij (Vader) ons de rijkdommen van Zijn goedheid zal blijven tonen dat 
naar ons toekomt in Christus Jezus. " 
  
"Nu zijn wij de zonen van God, maar het is nog niet geopenbaard wat we zullen zijn." 1Johannes 3: 2 
  
Overweeg de wereld om je heen 
Bedenk dat evolutionisten zeggen dat we niets meer zijn dan incidenten van de natuur, en dat daarom 
moraal, ethiek en goed en kwaad door ons worden bepaald. Maar in de kern zijn we een product van 
ons DNA en daaraan gebonden. Er zijn geen absolute waarheden, helemaal geen absoluut. Als je 
sterft, ben je als een dode beestje op de grond - dat is het, haal alles uit het leven, want dat is alles 
wat er is.   
  
Het volgen van deze logica leidt ons naar de onvermijdelijke conclusie dat je leven er niet toe doet, 
omdat je een incident van de natuur bent. Daarom heeft het leven geen waarde; leven en dood zijn 
voor de massa om de waarde van je leven te bepalen. Wat een hopeloosheid! 
  
Als het geen evolutie is, dan is het de psychologie die ons vertelt dat we worden bestuurd door 
onderbewuste motivaties en gevoelens en als je ze uitzoekt, kun je misschien een bepaald aantal 
antwoorden en vrede vinden. En je hebt waarschijnlijk een hekel aan je moeder. lol.   
  
Als het geen evolutie of psychologie was, dan had Marx gelijk dat het lot bepaald wordt door 
economische en maatschappelijke krachten; of zoals de oude Grieken zeggen dat ons heden en onze 
toekomst bepaald worden door de sterren, of de 3 godinnen die het lot worden genoemd?   
  
God zegt dat Hij onze God is, zowel nu EN in de toekomst - Hij zegt dat Hij de komende tijd zal 
doorgaan met het openbaren van Zijn goedheid en vriendelijkheid jegens ons door Christus 
Jezus. Die toekomst die jij en ik hebben staat in schril contrast met de wereld om ons heen, en meer 
dan dat, het maakt ons geloof relevant voor de wereld. Wij zijn de enige mensen op de planeet met 
een gegarandeerde toekomst van zegen en heelheid.   
  
"Ik zal zijn wat Ik zal zijn", of "ehyeh asher ehyeh" samengevat in IK BEN, is een openbaring van meer 
dan een naam van God voor een specifieke gebeurtenis, maar het is de kern van Zijn wezen. Hij is El 
Shaddai, en Jireh en Nissi en Rapha en Tsidkenu - al die en meer.   
  
Maar in Zijn kern wordt Hij gedefinieerd als niet 'binnenkomen in een tijd van nood' en daarom de 
voorgaande namen, maar Hij is Degene die een glorieuze toekomst in de tijdloosheid van Zijn rijk 
heeft beloofd. Hij zal zijn wat Hij zal zijn: IK BEN. 
  
Volgende week - wat dit betekent voor de vrije wil. Tot die tijd zegeningen, 
John Fenn/WK 
www.cwowi.org en e-mail mij op cwowi@aol.com 
  
'ehyeh asher ehyeh' #2 - means you are bigger on the inside 
'ehyeh asher ehyeh' # 2 - betekent dat je van binnen groter bent 
  
Dag Allemaal, 
De Engelse uitdrukking 'Ik zal zijn wat ik zal zijn' of 'IK BEN', betekent dat het nog niet is gezien wat 
God in de toekomst heeft.   
  
Omdat we in Hem zijn, betekent het dat wij ook 'zullen zijn wat we zullen zijn'. Kortom;   
  
Je bent van binnen groter dan wat je leven op dit moment weerspiegelt aan de buitenkant. 
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Jezus vergeleek het koninkrijk van de hemel met een zaadje. Hoeveel appelbomen zijn er in één 
appelzaadje? Een zaadje is aan de binnenkant groter dan aan de buitenkant. Het maakt niet uit of we 
het hebben over mosterdzaad, appelzaad of een kokosnoot, dat zaad is van binnen groter dan van 
buiten, omdat het ontelbaar veel bomen en vruchten bevat.   
  
De hoop en dromen, gaven en talenten, die je in je hart en ziel meedraagt, betekenen dat je van 
binnen groter bent dan wat je leven nu aan de buitenkant weerspiegelt. Met mezelf als voorbeeld kan 
ik zeggen dat ik op 12-jarige leeftijd professionele kunstlessen heb opgegeven nadat mijn vader ons 
gezin verliet omdat ik gewoon  daarna nog enkele jaren nergens omgaf, totdat ik de Vader ontmoette 
toen ik 16 was.   
 
Maar ik houd nog steeds van kunst, Monet en Rembrandt in het bijzonder. Maar mijn favoriete 
schilderij aller tijden is 'De herderin', geschilderd in 1889 door Bouguereau en hangt in het Philbrook 
Museum of Art in Tulsa. Ik heb een kopie in mijn kantoor - het herinnert me aan mijn vrouw toen we 
tieners waren, haar hart voor de Heer en ook het hart van de Heer als een herder. Het hangt naast 
een verjaardagscadeau dat Barb me 30 jaar geleden gaf - een enkele pagina uit een eerste editie van 
de in 1611 gedrukte King James Bible - van Johannes hoofdstuk 10: The Good Shepherd. 
Je wist niet dat ik zo'n romanticus was, lol. Het is hoe de Vader mij heeft gemaakt, lol.   
  
Ooit wilde ik oceanograaf of zeebioloog worden, en zo niet, dan werken in een nationaal park. Ik nam 
vlieglessen toen ik een tiener was en mijn vader had een vliegtuig - ik geniet nog steeds van 
vliegen. Ik hou van de oceaan, en ik ben gefascineerd door edelstenen. Ik zou graag de tijd hebben 
voor een echte   werkplaats om meubels en kleine boten te maken en echte dingen, gemaakt van 
hout. Ik denk dat hout een van de meest verbazingwekkende dingen is die de Heer heeft uitgevonden 
- het is verbazingwekkend in variëteit en gebruik en bomen, nou ja, ik zou ze de hele dag kunnen 
omhelzen, lol. Ik vind ze geweldig.   
  
Wat jij zult zijn, zul je zijn. We zijn in Hem, Hij in ons. Als Hij zal zijn wat Hij zal zijn, zullen wij dat ook 
zijn. Hij is IK BEN en we zijn in Hem en het Koninkrijk van IK BEN. (Mijn excuses aan diegenen die 
deze woorden vertalen in verschillende talen, sorry om je door taalkundige hoepels te laten springen, 
lol)   
 
Hoe ben je groter aan de binnenkant dan aan de buitenkant? 
Het zou gemakkelijk zijn om te kijken naar onze menselijke kwalen en beperkingen, onze uiteindelijke 
dood en  hereniging met geliefden en vrienden in de hemel en verzuchten over dromen die niet 
worden gerealiseerd en gaven die niet zijn ontwikkeld - maar dat is niet alles. Efeziërs 2: 7 zegt dat de 
Vader in de komende eeuwen  de rijkdom van Zijn goedheid jegens ons zal blijven laten zien.   
  
Als je Israël niet in dit leven gaat zien, maak je er dan geen zorgen over. Zacharia 14 zegt dat de 
naties van de aarde naar die stad zullen komen, in September, 1000 jaar op een rij, om de Koning te 
aanbidden tijdens het feest van Loofhuttenfeest. Ik kan wachten.   
  
 
Als je geen tijd hebt om die talenten los te laten en te ontwikkelen die God, jouw Schepper, in dit leven 
binnenin je gelegd heeft - maak je geen zorgen, Hij heeft je die gaven niet gegeven om niet ontwikkeld 
te worden - je hebt nog eeuwen. Zie, nu zijn wij de zonen van God, maar het lijkt nog niet wat we 
zullen zijn, want we zullen Hem zien zoals Hij is.   
 
Kijk naar licht 
Het witte licht dat we elke dag zien, bestaat eigenlijk uit 7 kleuren, zoals je je misschien van school 
herinnert: ROYGBIV(= voor eng). Rood, oranje, geel, groen, blauw, indigo, violet. (Althans, dat is hoe 
het in het Engels is en Roy G Biv als ezelsbruggetje heeft veel leerlingen op school geholpen een 
proefwerk goed te maken).   
  
Als je krijtjes zou nemen en die kleuren op elkaar zou tekenen op een stuk papier, dan krijg je niet de 
kleur wit. Ook niet geel. Noch iets anders wat op zonlicht lijkt. We worden herinnerd aan deze 
individuele kleuren tijdens zonsopgangen en zonsondergangen, bloedmanen en oogstmanen, 
wanneer het licht van de zon ondiep genoeg over het land schijnt om door het stof in de atmosfeer te 
komen, dat alles weg filtert behalve het rood en oranje en soms de blauwe golflengten. Anders 
hadden we geen idee dat wit zonlicht bestaat uit die 7 kleuren.   



  
Je leven is net zo. Een gave voor kunst of muziek hier, een talent voor cijfers daar, een liefde voor 
woorden hier en een liefde voor bloemen daar. Een mogelijkheid om hier met je handen te werken, en 
een natuurlijke kok daar - allemaal schijnbaar niet-gerelateerde gaven, talenten en dingen die van 
nature je interesse hebben, maar ze combineren allemaal om je 'in de komende eeuwen' te maken 
'zoals je zult zijn'. Maar op dit moment vormen ze jou – uniek. Er is nog nooit iemand zoals jij 
geweest  en  zal er ook nooit zijn.   
 
De Vader God is groot genoeg en creatief genoeg dat Hij in staat is om deeltjes van Zijn 
persoonlijkheid te nemen en deze in ons te creëren - want we kwamen van Hem dus Hij moet 
natuurlijk eerst deze eigenschappen bezitten. Als een composiet, dus als een gigantische legpuzzel, 
vormen we als geheel het lichaam en de persoonlijkheid van Christus. Alles, van ons gevoel voor 
humor tot gevoel voor rechtvaardigheid - alles kwam van Hem. Elke persoon die is verwekt, 
begint met elementen van Zijn persoonlijkheid die samenkomen om ons te vormen.   
  
Toen Jezus in Lukas 6:38 zei, wanneer je geeft, zal het je teruggegeven worden, een goede, 
geschudde, overlopende maat; Hij zei dat het geven in de Heer jouw leven nooit verlaat, maar dat het 
slechts je toekomst ingaat om op een toekomstige tijdstip te voorzien. Je geven komt in je toekomst en 
zal een voorziening zijn in de toekomst. 
 
Wanneer we onze liefde, middelen, levens en wijsheid aan anderen geven, verlaat ons niets daarvan, 
want mensen zijn eeuwig. Alles wat we aan anderen geven, komt slechts onze toekomst binnen en zal 
naar ons worden teruggestuurd als onze tijd die toekomstige tijd inhaalt. Niets wordt verspild door aan 
mensen te geven en ons leven voor hen uit te storten.   
  
De uitdrukking: "ehyeh asher ehyeh" of "Ik zal zijn wat ik zal zijn: IK BEN heeft tot je gesproken" van 
Exodus 3:14 vertelde het oude Israël terwijl ze nog steeds slaven in Egypte waren, dat ze een 
toekomst hadden. Ze hadden een beloofd land, want Hij wist dat ze alleen slaven waren aan de 
buitenkant, maar aan de binnenkant  waren ze veel groter. We leven al in de eeuwigheid. We gaan 
niet dood en gaan de eeuwigheid binnen, we zijn nu in de eeuwigheid. Je gaat nooit echt dood, je 
verandert gewoon een tijdje van adres. Je zult zijn wat je zal zijn ... 
  
Volgende week verder .... tot dan zegeningen.   
John Fenn 
www.cwowi.org en e-mail mij op cwowi@aol.com 
  
 
Name of God: ehyeh asher ehyeh means hope #3 
Naam van God: ehyeh asher ehyeh betekent hoop # 3 
  
Dag Allemaal 
Als we deze studie van de 'IK BEN' naam van de Heer afsluiten, of 'Ik zal zijn wat ik zal zijn', moeten 
we ons realiseren hoe Zijn uitroep naar Mozes Israël onderscheidde van alle andere naties, en 
inderdaad, van alle andere filosofieën zelfs tot op de dag van vandaag. 
  
God heeft hoop uitgevonden 
Vóór Abraham had God Zichzelf niet meer geopenbaard sinds de dagen van Noach, en zou het niet 
opnieuw doen tot Mozes. Abraham is de enige persoon van het Oude Testament die de vriend van 
God wordt genoemd. Denk daar is over na - niet Adam, niet Noach, niet Mozes of Elia. Alleen 
Abraham wordt de vriend van God genoemd in het Oude Testament. (II Chronicles 20: 7, Jesaja 41: 8, 
Jakobus 2: 23) 
  
Abraham leefde tussen heidense religies wiens grootste hoop was dat de goden niet boos op hen 
zouden zijn. Er was geen ontsnapping mogelijk; de goden kalmeren door te offeren, was hoe de 
mensheid geleefd heeft, zonder de hoop om vrij te komen naar een staat van zegen.   
  
Toen de Heer aan Abraham verscheen, veranderde alles. Nu kan een persoon de Heer kennen, Hem 
werkelijk kennen. Hij en Abraham waren vrienden, en God bood de belofte van die vriendschap ook 
aan Abrahams nageslacht aan.   
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We zouden kunnen zeggen dat God en Israël de hoop voor de hele wereld hebben uitgevonden. "Ik 
zal zijn wat ik zal zijn" zou op zichzelf niets betekenen voor de mensheid, want het is Gods verklaring 
van zelfstandig bestaan. Het zou niets betekenen voor de mensheid tenzij Hij de mens ook de 
gelegenheid gaf om een verbond met Hem aan te gaan - om één met Hem te zijn: Hij in ons, wij in 
Hem. En dat is precies wat Hij deed.   
  
De vriend van God 
Toen Hij de vriend van Abraham werd en toen Hij aan Mozes verscheen om die relatie met Abrahams 
afstammelingen uiteen te zetten, veranderde dat alles. De hoop werd uitgebreid tot de mensheid: je 
hebt een toekomst in Mij. De lasten en pijn van deze wereld zullen niet eeuwig duren, in Mij is er vrede 
en een zekere toekomst. "Ik zal zijn wat ik zal zijn: kom met Me mee!" 
  
Israël was anders dan de heidense naties rondom hen. Die mensen leefden en stierven en voor zover 
ze wisten, was dat het. Misschien zouden ze terugkomen in een lagere dierlijke vorm, misschien houdt 
de mens op te bestaan na de dood. Misschien was het net als de Egyptenaren die geloofden dat de 
'ka' (lichaam in de dood) en 'ba' (persoonlijkheid / ziel) gewoon naar een koninkrijk van de doden 
gingen. Tot aan Abraham wist niemand wat daarna kwam.   
  
En toen God aan Mozes verscheen en zei: "Ik zal zijn wat ik zal zijn", zei Hij: "Ik ben wat na de dood 
ligt" en in wezen: "Ik wil in een verbond met jou zijn, en jij met mij, dat waar Ik ben jij ook zult zijn ". Het 
gaf de mensheid hoop en zekerheid. De toekomst volgens God en hen die in Hem zijn, is helder en Hij 
is er al in onze toekomst. Hij is de IK BEN. Hij is er al. God door Israël bracht hoop aan de wereld.   
  
Wat is hoop?   
De Bijbelse definitie van hoop is 'een gunstige en  een zekere verwachting '. Dat is anders dan het 
moderne, vaak Amerikaanse en westerse gebruik dat suggereert ‘houdt vol’, zoals een kitten dat met 
zijn klauwen aan takken van een boom hangt - blijf gewoon hangen, hoop op het beste, nog een tijdje 
langer! Dat is geen Bijbelse hoop. Bijbelse hoop is 'een verwachtingsvol vertrouwen'. Dat is waarom 
"Ik zal zijn wat Ik zal zijn" een openbaring is van zekerheid, van hoop, van een verwachting van een 
toekomst die bekend is.   
  
Hoop is van de ziel, de emoties en gedachten. Hebreeën 6: 17-20 legt dit uit, betreffende Abraham:   
  
"God verbond zich ook met een eed, zodat degenen die de belofte ontvingen, er volkomen zeker van 
konden zijn dat hij nooit van gedachten zou veranderen. Dus God heeft zowel zijn belofte als zijn eed 
gegeven. Deze twee dingen zijn onveranderlijk omdat het onmogelijk is voor God om te liegen, 
daarom kunnen wij die naar hem gevlucht zijn, veel vertrouwen hebben als we vasthouden aan de 
hoop die voor ons ligt. Deze hoop is een sterk en betrouwbaar anker voor onze zielen . Het leidt 
ons door het voorhangsel naar Gods heilige der heiligen Jezus is daar al naar binnen gegaan voor 
ons ... "New Living Translation 
  
Hoop is het anker voor onze zielen - onze emoties, gedachten, gevoelens, redeneringen. Een anker 
wordt ongezien stevig op de zeebodem geplant en laat de boot tegen de stormen meezwaaien met de 
weg van de minste weerstand. De boot van je leven kan op deze manier zwaaien, als er stormen op je 
pad komen, maar dat anker is stevig vastgezet, ongezien, en houdt je ziel stabiel. Houd vast aan je 
hoop. 
  
Hoop komt voort uit openbaring, in de context hierboven, openbaring van God die Abraham een 
belofte heeft gedaan. Uit openbaring komt hoop en uit hoop wordt het geloof geboren. Geloof is het 
bewijs (getuige in onze geest) van dingen die men hoopt (in onze ziel door openbaring), de zekerheid 
van de dingen die men niet ziet.   
  
Merk op dat de hoop, hoewel het van de ziel is, 'tot binnen het voorhangsel’ gaat. Hoop komt de 
hemel binnen om ons die zekerheid te geven. Dat is je anker, gegrond in hoop op de hemel, waar 
Jezus al voor ons is vooruitgegaan. 
  
Misschien kennen we de hemel door ervaring nog niet, maar we weten het. We hebben die 
openbaring, die zekerheid, in ons. Die openbaring vervult onze ziel met hoop, met vreugde, met vrede, 
wetend dat ons bestendig burgerschap er is en dat wij reizigers zijn die deze stervende wereld 
passeren.   



  
God  bedacht de hoop door te onthullen dat Hij de IK BEN is, de 'Ik zal zijn wat Ik zal zijn' en zegt: 
'kom met me mee!'  Wat een genade! Welke vrede! Onze wereld heeft nu hoop nodig, en jij en ik zijn 
rentmeesters van die hoop voor hen.  
Volgende week een nieuw onderwerp, tot dan, zegen, 
John Fenn 
www.cwowi.org en e-mail mij op cwowi@aol.com 
  
  

 
 

https://translate.google.com/translate?hl=nl&prev=_t&sl=en&tl=nl&u=http://www.cwowi.org
mailto:cwowi@aol.com

