
 
 

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

Hhets verduideliking: 
 

Opsomming 
Naam: Hhets 
Uitspraak: Gg soos in Goed  
Prentjie: Prentjie van ‘n tentmuur 
Betekenis: Beskerming, Skeiding, Helfde of Buitekant 
Numeriese waarde: 8 
 
Die agtste letter van die Antieke Hebreeuse Alfabet is Hhets.  In Moderne Hebreeus is die 
naam Hhet.  Die Hebreeuse woord Hhet beteken Vrees en die woord Hhets beteken Muur.  
Dus kan ons aflei dat die oorspronklike naam eerder Hhets was en nie Hhet nie. 
 

 
 
Die prentjie verteenwoordig ‘n tentmuur.  ‘n Muur skei die buitekant van die binnekant, dit 
beskerm die inwoners van die elemente buite en mure word gebruik om die tent te verdeel 
(halveer) in verskillende vertrekke in. 
 
Die naam vd letter Hhets word gespel met 'n Hhets + Tsad.   Hierdie Hebreeuse woord 
beteken verdeel en muur maar kan ook pyl beteken, want ‘n pyl verdeel die vlees. 
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Hhet se ontwikkeling: 
 
 Hier is die vier vorme van die letter Hhets: 
 
 

 
 
Die vroë teks het in die Griekse en Romeinse letter H in ontwikkel asook in die syfer 
8 in. 
 
‘n Voorbeeld van ‘n woord wat met die letter Hhets begin: 
 
Chai [Gai] =  Leef / Lewe  
 

 
 
 
 

Die numeriese waarde van Hhet: 
 
Die numeriese waarde van die letter Hhet is 8. 
 
8 Word meestal beskou om aanduiding te gee op ‘n nuwe begin.  Dit is waar maar ‘n ‘nuwe 
begin’ is eerder van ‘n toepassing as wat dit die wortel betekenis is. 
 
Die wortel betekenis van die nommer 8 is om ‘af te lê.’ 
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Die besnydenis van ‘n baba gebeur op die 8e dag na geboorte (Gen 17v12).  Paulus 
verduidelik die betekenis van die besnydenis in Kol 2v11 “in wie julle ook besny is met 'n 
besnydenis wat nie met hande verrig word nie, deur die liggaam van die sondige vlees af te 
lê in die besnydenis van die Messias” 
 
‘n Baba maak nie regtig ‘n nuwe begin op die agtste dag nie, maar dit simboliseer die aflê 
van sy vlees. 
 
Hierdie siening word ook bevestig in Ex 22v30 waar ons sien dat YHUH die nuweling beeste 
en kleinvee toelaat om vir sewe dae by hulle moeders te wandel en daarna op die 8e dag 
moet hulle hul lewens af lê en geoffer word. 
 
Soos ons hierbo genoem het, kan 8 dan ook ‘n toegepaste betekenis van ‘n nuwe begin hê.  
As die ou (vlees) mens afgelê word op die agste dag dan begin mens opnuut as ‘n nuwe 
(gees) mens wat in verbond met YHUH wandel. 
 
Die laaste fees vd jaar is Sukkot of Fees van Tabernakels.  Die fees duur 8 dae lank.  Sukkot 
word vervul as die Messias terug kom om permanent saam met ons te tabernakel (woon).  
Dus simboliseer die 8 dae van feesviering die ou wêreld wat ons gaan af lê asook die 
nuwe begin van die nuwe millenium. 
 
Die getal 40 word gewoonlik geassosieer met die Bruid en met tye van beproewing.  40 
verwys eintlik na iets of iemand wat aanvaarbaar is.  So dit kan definitief met die Bruid 
geassosieër word, want sy moet rein en aanvaarbaar wees vir die Messias. 
40 = 5 (Genade/Dien) x 8 (neer te lê) = Die wat ten volle hulle ou mens neerlê deur 
genade sal aanvaarbaar gevind word. 
 
Hoe kan ons dit terug trek na die letter Hhet toe?  Hhet beteken onder andere om te 
verdeel.  As ons terug verwys na die voorbeeld van besnydenis, dan kies jy om jou vlees 
mens te skei van jou gees mens.  Daar kom verdeling en jy kies tussen reg en verkeerd. 
 


