
 
 

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

Yad verduideliking: 
 

Opsomming 
Naam: Yad 
Uitspraak: j soos jakkels of i (ee) soos in minus 
Prentjie:  ‘n arm en ‘n hand 
Betekenis: hand, maak, werk, gooi en aanbid 
Numeriese waarde: 10 
 
Die tiende letter van die Hebreeuse Alfabet is Yad, in Moderne Hebreeus noem hulle dit 
yud – wat afgelei is van die woord yad wat hand beteken.  Die eerste keer wat hierdie 
woord in die Skrif verskyn is in Genesis 3v22. 
 

 
Die naam van die letter, Yad, word gespel met ‘n yad (hand/aanbid) + dal (deur). 
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As ons na die prentjies kyk wat die woord spel en hulle individuele betekenisse, dan is die 
‘dieper’ betekenis van die woord hand “die hand wat die deur (Messias) aanbid”.  Wow, 
is dit nie wonderlik nie!   

 
 
Hier is die vier vorme van die letter Yad: 
 

 
 
Die letter was aangeneem deur die Grieke en het hulle letter ‘iota’ geword wat ook die ‘i’-
klank dra.   Die Romeine het dit aangeneem as hulle ‘i’ en ‘j’ letters.  Die Antieke 
Hebreeuse vorm was 90 grade gedraai om die Vroë Teks te vorm en van daar af is dit nog 
verder vereenvoudig. 
 
‘n Voorbeeld van ‘n woord wat met Yad begin: 
Yadah [Ya-dah] = Om te ken (Gooi/Loof/Bely) 
 

 
 
Die letter Yad word ook gebruik as ‘n voor- en agtervoegsel in woorde. 
 
Bv:   

Die woord Omer beteken ‘sê’.  As die letter  bygevoeg word by Omer as ‘n 
voorvoegsel [Yomer] dan beteken dit ‘hy sê.’ 
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Die woord Av beteken Vader.  As die letter  bygevoeg word by Av as ‘n 
agtervoegsel [Avi] dan beteken dit ‘my Vader’. 
 
Daar is ook ander letters waarmee julle reeds bekend is wat ook as voor- en 
agtervoegsels dien. 
 
Bv: 
Die letter Al, die letter Bet, die letter Waw en die letter Hey. 

Die woord Ahsha beteken maak.  As die letter   bygevoeg word by Asah as ‘n 
voorvoegsel [Ahshe] dan beteken dit ‘Ek sal maak. 
 
Die woord Eretz beteken land (grond).   

- As die letter    bygevoeg word by Erets as ‘n voorvoegsel [Be’erets] dan 
beteken dit ‘in die land’.    

- As die letter    bygevoeg word by Erets as ‘n voorvoegsel [Ha’erets] dan 
beteken dit ‘die land’.    

- As die letter    bygevoeg word by Erets as ‘n voorvoegsel [Ve’erets] dan 
beteken dit ‘en die/’n land’. 

 
 

Die numeriese waarde van Yad: 
*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 

 
 

Yad het die numeriese waarde van 10.  Die bekendste Skriftuurlike voorbeeld van 10 is 
seker die 10 gebooie. 
 
YHUH se Koningkryk word vergelyk met die plant en oes siklus of die planting van ‘n tuin 
[Mark4v26-29].   In die Hebreeuse kultuur is daar basies 9 stappe van jy plant tot jy oes.   
 
Die eerste stap is wanneer saad geplant word.   Wanneer jy tot bekering kom, ontvang jy 
die saad van Yahusha in jou (stap 1).  Dan gaan jy deur verskeie seisoene van groei en 
snoei tot jy volwasse raak en uiteindelik begin vrug dra (soos Hy word).  As jou vrugte ryp 
word en blywend is dan kan jy ‘n oes (stap 9) voortbring. 
 
Die tiende stap ná die oes is wanneer jou vrugte geondersoek/geweeg/gemeet vir die 
doel om aanvaar of verwerp te word.  Ons gaan in en uit hierdie seisoen van ondersoek in 
ons lewens, verskillende areas van ons lewens word op verskillende tye ryp.    Sommige 
verwys na hierdie seisoene as beproewinge – “Vrees vir niks wat jy sal ly nie. Kyk, die 
duiwel gaan sommige van julle in die gevangenis werp, sodat julle op die proef gestel kan 
word; en julle sal tien dae lank verdrukking hê. Wees getrou tot die dood toe, en Ek sal jou 
die kroon van die lewe gee.” Open 2v10 
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Kom ons kyk nou na die 10 gebooie.  In die boek van Openbaring sien ons dat die 10 
Gebooie ‘n belangrike rol speel oor hoe ons beloon gaan word eendag as ons die 1000 jaar 
van vrede gaan betree.  Onthou dit gaan oor ons Heiligmaking en nie ons Redding nie. 
 
Open 22v14 “Salig is die wat sy gebooie doen, sodat hulle reg kan hê op die boom van 
die lewe en ingaan deur die poorte in die stad.” 
Dit is hoe dit lees in die ou vertaling, in die nuwe vertaling lees dit ... “is die wat hulle klere 
was.” 
 
As ons terug dink aan wat die letter Yad beteken – hand, maak, werk, gooi en aanbid 
– dan kan ons dit koppel aan die betekenis van 10 deur te sê ‘deur wat ons hande 
doen (maak en werk) sal ons geondersoek en gemeet word.’  Geloof sonder 
werke is dood... maw as jy nie vrug dra nie beteken dit jou saad (geloof) het 
gesterf.  Om geondersoek te word en aanvaar te word is die bewys van ‘n ware lewe 
van aanbidding. 
 
Die Hebreeuse woord vir tien is eser.  As ons na die woord prentjies kyk van eser dan 
openbaar dit die dieper betekenis van ‘die skild (beskerming) van die Prins word 
geopenbaar.’   Sy tien Gebooie is vir ons ‘n skild van beskerming.  As ons in hom bly 
dan kies ons om onder Sy outoriteit te wees en dan kan Hy ons beskerm.  Dit is nie dat Hy 
nie die mag het om jou buite dit te beskerm nie, maar dit gaan oor dat Hy ons die geskenk 
van vrye wil gegee het.So word Sy hand in ons lewens geopenbaar.   Ek verduidelik altyd vir 
ander dat YHUH se Torah is soos ‘n heining.  Die heining is nie om jou in te hou nie maar 
eerder om jou te beskerm van die gevare daar buite.  Dit is dieselfde rede hoekom jy ‘n 
heining span om jou geliefde troeteldiere te beskerm, sodat hulle nie te vêr kan dwaal waar 
jy hulle nie kan beskerm nie. 
 
 
 Ander voorbeelde van die getal 10: 
 
- Die naas bekende stel van 10 in die Skrif is seker die 10 plae waarmee YHUH 

Egipte geoordeel het. 
 

- Ons gee ‘n tiende van ons inkomste terug aan YHUH.  Ons aanbid hom deur dit en 
Hy gebruik dit as ‘n deur om ons te seën.  Lees Mal 3v6-11 

 
- Yahusha was gekies as die Pasga Lam op die 10e dag.   Hy was daarna 

geondersoek en goedgekeur as die offer sonder gebrek. 
 

- Die Fees van Verootmoediging (Yom Kippur) val ook op die 10e dag.  Dit sal 
ook die dag wees wanneer die nasies geweeg gaan word  en die begin van die 
1000 jaar van vrede.  Elke knie sal buig, elke tong sal bely en almal sal die Lam 
aanbid (Yad)! 
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- Die 10 tone van Daniel 2 en die 10 horings van Opeb 13 en 17 simboliseer die 
laaste wêreld-regerende koningkryk van die mens onder satan.  Die koningkryk 
gaan ook geweeg, geoordeel en verwerp word. 

 
- Daar is 10 generasies van Adam tot Noag.  Noag is die tiende – in sy leeftyd is 

die wêreld geweeg, geoordeel en verwerp  maar deur YHUH se genade is Noag 
aanvaar en is gered. 

 
- Die vergelyking van die 10 maagde –hulle verteenwoordig die liggaam van 

Yahusha wat geondersoek gaan word – sommige tot aanvaarding en ander tot 
verwerping.  Wat het ‘n belangrike rol gespeel in hulle storie?  Dit was belangrik 
dat hulle ekstra olie gehad het.  Hoe word olie verkry?  Deur vrugte (olywe) te 
pers produseer mens olie.  Hoe kan jy ekstra olie hê om reg te wees vir die Bruilof?  
Ons is die olyfboom... jy kan slegs ekstra olie verkry deur te begin vrug 
dra.  As jy dan deur beproewinge gaan... dan sal jy olie afskei. 

 
Daar is nog baie voorbeelde, julle kan gerus julle eie studie gaan verder doen.  Hoop 
hierdie het julle geseën. 
 
 
 
 

 
 
 


