
 
 

Die letter Thet 
* Uit ‘Ancient Hebrew Lexicon of the Bible’ deur Jeff A Benner, vertaal deur S. Ernst. 

Thet verduideliking: 
 

Opsomming 
Naam: Thet 
Uitspraak: Th soos in Engels - Thankyou 
Prentjie: Prentjie van ‘n houer gemaak uit klei of rottang/gras. 
Betekenis: Mandjie, bevat, stoor, houer, klei of omring 
Numeriese waarde: 6 
 
Die negende letter van die Antieke Hebreeuse Alfabet is Thet.  In Moderne Hebreeus is die 
naam Tet en dit beteken modder of klei.  Tet in Moderne Hebreeus word uitgespreek as ‘n 
tee klank, maar die alfabet het nog ‘n letter, Tav, met dieselfde uitspraak.  Dus maak die 
Antieke Hebreeuse uitspraak van Th meer sin. 
 
Die Moderne Hebreeuse naam Tet word gespel Thet, Yod, Tav maar die Antieke Hebreeuse 
Bybelse woord Thet wat klei beteken, word gespel Thet, Yod, Thet.   
 

 
 
Houers en mandjies was baie belangrik in die nomadiese Hebebreeuse leefwyse.  Dit was 
gebruik om kos en allerlei items in te stoor. Rottang/Gras Mandjies was gebruik as 
‘nette’ om mee vis te vang. 
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Hier is die vier vorme van die letter Thet: 
 
 

 
 
Die vroë teks het nie verander van die Antieke hebreeus af nie.   Die Laat teks het in 
die Griekse letter Theta in ontwikkel asook in die syfer 6 in. 
 
‘n Voorbeeld van ‘n woord wat met die letter Thet begin: 
 
Tov [T-ov] =  Goed 
 

 
 
Dit word gebruik in: 
Goeie More – Boker Tov 
Goeienaand (evening) – Erev Tov 
Goeie Nag (night) – Layla Tov 
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Die numeriese waarde van Thet: 
*Van die inligting is uit die boek ‘The ultimate guide to understanding the dreams you dream’ deur Ira Milligan en van die 
webwerf biblestudy.org 

 

 
Thet is die 9e letter van die alfabet maar sy numeriese waarde is ses.    Meeste 
mense weet dat die getal 6 verwys na die mens, menslike swakheid en die 
werking van sonde (vlees).  Dit is waar maar die getal ses verwys ook na beeld. 
 
‘n Voorbeeld hiervan kan in Daniël 3 gevind word waar Nebukadnésar ‘n beeld opgerig 
het van 6o x 6 el.  Afgode was gewoonlik gemaak in die beeld ban demone en ons 
(mense) was oorspronklik geskape in die beeld van YHUH. 
 
As ons terug kyk na die betekenis vd letter Thet,  dan beteken dit mandjie, bevat, 
stoor, houer, klei of omring.  Ons is klei kruike gemaak uit die stof van die aarde 
en ons doel is om die Messias en Sy Gees te bevat. 
 
Wanneer jy die getal ses in die Skrif voorkom, kyk of dit in ‘n negatiewe of positiewe 
manier gebruik word en neem altyd die konteks, waarin dit verskyn, ook in ag. 
 
Die getal 6 in die Woord: 
 
- Die mens was geskape op die sesde dag. 
- Die mens word ses dae gegee om te werk (mens se poging vir voorsiening) maar 

op die sevende dag gaan jy in Sy rus en voorsiening in – fisies en geestelik 
- Die mensdom is 6000 jaar op aarde gegee – 6000 jaar om ons na Sy beeld te 

herstel. 
- ‘n Hebreeuse slaaf was toegelaat om net 6 jaar te dien, maar in die sewende 

jaar moes hy vrygelaat word. 
- Die land van Israel mag net vir 6 jaar gesaai en geoes word, in die sewende jaar 

moes dit rus. 
- Daar word ses mense in die nuwe verbond genoem wat toorkuns beoefen het – 

waarsêery met behulp van onrein geeste. 
- Yahusha is ses keer gevra deur selfregverdige mense om hulle ‘n 

teken/wonder te doen as bewys dat Hy die Seun van YHUH is.  Dit is ‘n teken 
van a goddelose geslag. 

 
Geseënde dag  

 
 


