
Betekenis van Bijbelse 
woorden en (plaats) namen

A
Aar teder-zijn

Aaron lichtbrenger

Aäron

Aaronieten

Aartsengel voornaamste van de engelen

Ab vader

Ab vader van iemand

Abaddon plaats van verderf, verderf, ruine

Abaddon verderf

Abagta door God geschonken

Abagtha

Abana steun

Abana bestendige, onveranderlijk, een zekere 
verordening

Abarim gebieden aan de overzijde

Abarim ruïnen van Abarim

Abba vader

Abda dienaar van JHWH, dienst

Abdeel dienaar van God

Abdi dienaar van JHWH, mijn dienaar

Abdiel dienaar van God

Abdiël

Abdon dienstbaar, slavernij; onderworpenheid

Abednego dienaar van Nebo, dienaar van de 
schittering

Abed-nego

Abel adem

Abel ijdelheid

Abel plaatsnaam, stad in Noord-Israël bij 
een stad in het noorden van Israël bij 
Beth-maacha.
de plaats waar de ark rustte op de 
akker van Jozua te Beth-Semes

Abel Beth-maacha rouw van (of weide van) het huis van 
verdrukking
(...onderdrukking; ...neerslachtigheid; 
...benauwd

Abel Keramim weide van de wijngaarden

Abel-Beth-maacha rouw van (of weide van) het huis van 
verdrukking
(...onderdrukking; ...neerslachtigheid; 
...benauwd

Abel-bet-maaka stad in Noord-Israël bij een stad in het 
noorden van Israël bij Beth-maacha;
de plaats waar de ark rustte op de 
akker van Jozua te Beth-Semes

Abel-bet-maaka rouw van (of weide van) het huis van 
verdrukking
(...onderdrukking; ...neerslachtigheid; 
...benauwd

Abel-Bet-Maäka huis van druk

Abel-Hassittim weide van acacias of rouw van de 
acasia

Abel-keramim weide van de wijngaarden

Abel-maim weide van wateren of rouw van de 
wateren

Abel-mechola weide van het dansen of rouw van de 
wijngaard of rouwdans

Abel-mehola

Abel-misraim weide van Egypte of rouw van de 
Egyptenaren

Abel-mizraim

Abel-sittim weide van acacias of rouw van de 
acasia

Abi mijn vader

Abi Gibon vader van Gibeon

Abia mijn vader is Jah (Jehovah)

Abia JHWH is (mijn) vader

Abialbon El (God) is mijn vader of mijn vader is 
groot van begrip of vader van begrip 
(verstand)

Abi-albon

Abiam mijn vader is de zee of Yah(u) is 
(mijn) vader

Abiasaf mijn vader heeft verzameld



Abiathar vader van overvloed

Abib maand van aren-vorming, van het 
groen-worden van wat op het land 
staat Abib, maand van de uittocht en 
pascha (maart of april)

Abichail mijn vader is macht

Abida mijn vader weet, vader van kennis

Abidan mijn vader is rechter

Abiel El (God) is (mijn) vader

Abiezer mijn vader is hulp

Abi-ezer

Abiezriet

Abi-ezriet

Abiezrieten

Abi-ezrieten

Abigail mijn vader is vreugde

Abihail mijn vader is macht

Abihu hij is (mijn) vader

Abija JHWH is (mijn) vader

Abijah mijn vader is Jah (Jehovah)

Abi-kehila burcht

Abi-keila

Abilene grazige weide

Abimael mijn vader is El (God)

Abimelech Melek is vader of mijn vader is koning

Abimelech mijn broeder is koning of broeder van 
Melech

Abimelek Melek is vader of mijn vader is koning

Abinadab mijn vader is nobel of mijn vader is 
gewillig

Abinadab mijn broeder is vrijzinnig of ...edel

Abinoam mijn vader is genoegen

Abiram mijn vader is verheven of (de) 
Verhevene is (mijn) vader

Abisai mijn vader is Jesse of mijn vader is 
een gave

Abisalom mijn vader is vrede

Abishag mijn vader is een zwerver

Abisua mijn vader is veiligheid of mijn vader 
is overvloed

Abisur mijn vader is een muur

Abital mijn vader is (de) dauw

Abitub mijn vader is goed(heid)

Abiud mijn vader is majesteit

Abjatar mijn vader is groot (overvloed) of  
vader van een overblijfsel

Abjathar

Ablemeth bedekkend

Abner mijn vader is een licht

Abraham vader van een menigte of aanvoerder 
van een menigte

Abram verheven vader

Absai mijn vader is Jesse of mijn vader is 
een gave

Absalom mijn vader is vrede

acacia houtsplinters

Accad subtiel, teer

Acco zijn engte

Ach helaas!, oh!, ach!, uitdrukking van pijn

Achab broeder van vader

Achaicus behorend tot Achaia

Achaje narigheid

Achan zaaier van verwarring

Achar hij die moeilijkheden maakt

Acharchel een volgende gastheer

Achasbai broeder van hen die mij omringen

Achastarieten Ik zal ijverig het onderzoek betrachten

Achaz hij heeft gegrepen

Achazja JHWH heeft geholpen

Achazja YHWH bezit

Achban broeder van een begrijpend 
(intelligent) man

Achbor muis

Acher volgend

Achi mijn broeder

Achia broeder van YHWH



Achiam broeder van moeder

Achichud broeder van geheim

Achiezer mijn broeder is hulp

Achihud broeder van majesteit

Achikam mijn broeder is gerezen

Achilud broeder van het kind

Achim de Here zal bevestigen

Achimaas mijn broeder is toorn (gramschap)

Achimaaz

Achiman mijn broeder is een gave

Achimelech mijn broeder is koning of broeder van 
Melech

Achimelek

Achimoth broeder van de dood of mijn broeder is 
dood

Achinadab mijn broeder is vrijzinnig of ...edel

Achinoam mijn broeder is vreugde

Achio broederlijk

Achira mijn broeder is slecht

Achiram mijn broeder is verheven

Achiramiet broeder van moeder

Achis Ik zal zwart maken (of verschrikken) 
of slechts een man

Achisachar mijn broeder is dageraad of broeder 
van de dageraad

Achisamak mijn broeder is ondersteuning (heeft 
ondersteund)

Achisar mijn broeder is bloed

Achitofel mijn broeder is dwaas (dwaasheid)

Achitub mijn broeder is goed (goedheid)

Achjan broederlijk

Achlab vruchtbare plaats

Achlai O! was het maar waar!

Achmeta Ecbatana

Achmetha

Achoach broeder van rust

Achochiet

Achor beroering, verwarring

Achrach een volgende broeder

Achsa enkelring of enkelketting

Achsaf Ik zal betoverd zijn

Achsib bedrog

acht nieuw begin

achtste een nieuw begin

Achumai riet, broeder van wateren

Achuzzam bezitter

Achuzzat bezitting

Achzai mijn hoeder, beschermer

Achzib bedrog

Ada sieraad

Adada festival of grens

Adaja JHWH heeft zich getooid

Adalia Ik zal worden opgeheven door YHWH

Adam de rode aarde

Adam mens

Adam rood

Adama de aarde

Adama rode aarde

Adami man van Adar

Adami-nekeb

Adami-nekeb spelonk

Adar buitengewoon glorievol

Adar glorievol

Adbeel door God gestraft

Addan sterk, stevig

Addar buitengewoon glorievol

Addi versiering

Addon machtige

Adiël sieraad van God

Adin sierlijk of fijn

Adina slank

Adino zijn sieraad

Aditaïm tweevoudig sieraad



Adithaïm tweevoudig sieraad

Adlai rechtvaardigheid van JHWH

Adma rode aarde

Admata een getuigenis voor hen

Admatha

Adna genoegen

Adna rust of genoegen

Adnah genoegen

Adonai mijn Heer, gebruikt in plaats van 
YHWH als Joodse uiting van eerbied

Adonia mijn heer is YHWH

Adonibezek mijn heer is Bezek

Adoni-Bezek

Adonikam mijn heer stond op

Adoniram mijn heer is verheven

Adonisedek mijn heer is rechtvaardig

Adoni-zedek

Adoraim dubbele glorie

Adoram mijn heer is verheven

Adramelech eer van de koning of Adar is prins of 
Adar is Raadgever, Scheidsrechter

Adrammelek

Adramyttium Ik zal in de dood blijven

Adria zonder hout

Adriatic

Adriël kudde van God

Adullam rechtvaardigheid van het volk

Adullam zie Adullam rechtvaardigheid van het 
volk

Adullamiet

Adummim roodachtige: stille?

Adummin

Aeneas lofwaardig

Afarsa veroorzaker van verdeeldheid(?)

Afarsathchieten als veroorzaker van verdeeldheid(?) Ik 
zal verdeeldheid brengen tussen de 
bedriegers(?)

Afarsathchieten veroorzaker van verdeeldheid(?)

Afarsiet

Afek omheining

Afeka

afgoden gilloel of gillul, afgoden(beelden)

afgodendienst

afgoderij

afgodsbeelden

Afiach Ik zal doen ademhalen

Afiah

agaat kostbare steen in de hogepriesterlijke 
borstplaat

Agabus sprinkhaan

Agag Ik zal overtreffen

Agagiet

Age Ik zal vermeerderen

Agrippa heldhaftig

Agur verzameld

Aharlel een volgende gastheer

Ahasbai broeder van hen die mij omringen

Ahasveros Ik zal zwijgzaam zijn en arm

Ahava Ik zal bestaan

Ahawa

Ahaz bezitter

Ahazia YHWH bezit

Aher volgend

Ahi mijn broeder

Ahia broeder van YHWH

Ahiam broeder van moeder

Ahiezer mijn broeder is hulp

Ahihud broeder van geheim

Ahihud broeder van majesteit

Ahihud mijn vader is majesteit

Ahikam mijn broeder is gerezen

Ahilud broeder van het kind

Ahimaaz mijn broeder is toorn (gramschap)

Ahiman mijn broeder is een gave



Ahimoth broeder van de dood of mijn broeder is 
dood

Ahinoam mijn brother is vreugde

Ahio broederlijk

Ahira mijn broeder is slecht

Ahiram mijn broeder is verheven

Ahiramiet broeder van moeder

Ahi-sahar mijn broeder is dageraad of broeder 
van de dageraad

Ahisamach mijn broeder is ondersteuning (heeft 
ondersteund)

Ahisar mijn broeder is bloed

Ahitub mijn broeder is goed (goedheid)

Ahjan broederlijk

Ahjo

Ahlai O! was het maar waar!

Ahoah broeder van rust

Ahohiet

Aholiab Vader's tent

Aholibama tent van de hoge plaats

Ahrah een volgende broeder

Ahumai riet, broeder van wateren

Ahuzzam bezitter

Ahuzzat bezitting

Ai ruïnehoop

Ain bron

Aja ruïnehoop

Aja valk

Ajalon vlakte van herten

Ajath ruïnehoop

Ajja de sterke

Ajja ruïnehoop

Ajja valk

Ajjalon vlakte van herten

Ajjat ruïnehoop

Akan scherpziend

Akar hij die moeilijkheden maakt

Akbor muis

Akeldama Bloedakker

Akis Ik zal zwart maken (of verschrikken) 
of slechts een man

Akkad subtiel, teer

Akko oorlogszuchtig

Akko zijn engte

Akkub verraderlijk

Akrabbim Schorpioenenpas

Aksa enkelring of enkelketting

Aksaf Ik zal betoverd zijn

alabast een vaasje of flesje van alabaster voor 
zalf.
Men beschouwde alabaster als het 
beste materiaal om zalven in te 
bewaren. De fles breken betekent 
waarschijnlijk het zegel van de fles 
verbreken.

alabaster een vaasje

Alammelech eik van de koning

albast vaasje of flesje van steen

albaster een vaasje of flesje van alabaster voor 
zalf. Men beschouwde alabaster als 
het beste materiaal om zalven in te 
bewaren. De fles breken betekent 
waarschijnlijk het zegel van de fles 
verbreken.

Alemet bedekkend

Alemeth

Alexander man verdediger

Alfeüs veranderend

Alja kwaad

Aljan groot of hoog

Allammelek eik van de koning

allerhoogste Eljon (Godsnaam) hoog, opper, 
gezegd van Davidische koningen, die 
werden geacht verheven te zijn boven 
andere monarchen.

Allon grote boom of eik

Allon Bachuth eik van geween

Allon-bachuth

Almodad niet gemeten

Almon verborgen



Almon-diblataim de twee koeken verbergend

Almon-diblathaim

aloe reukwerk

aloë ontsmetting en voor het balsemen van 
de doden

Alot vrouwe (eigenaresse)

Aloth

Alpha Begin

Al-tascheth vernietig niet

Alus Ik zal kneden (brood)

Aluz

Alva kwaad

Alvan groot of hoog

Alwa kwaad

Alwan groot of hoog

Amad uithoudend

Am-ad

Amal arbeid

Amalek Beeld van het vlees. De oude mens

Amalek valleibewoner

Amalekieten Beeld van het vlees. De oude mens

Amalekieten valleibewoner

Amalekietisch Beeld van het vlees. De oude mens

Amam hun moeder

Amana steun

Amandelboom Die waakt. Die waakzaam is

Amandelen

Amandelnoten knoppen in de vorm van 
amandelbloesem

Amarja YHWH spreekt of Yah(u) heeft 
beloofd

Amasa last

Amasai lastig of bezwarend

Amasia JHWH is kracht

Amasia lastig of bezwarend

Amasja JHWH is kracht

Amasja YHWH is machtig

Amassai lastig of bezwarend

Amazia YHWH is machtig

Amen echt, inderdaad, zeker,

Amethist edelsteen, derde rij op de efod

Amethist een edelsteen, violet en purper van 
kleur

Amfipolis een stad omringd door de zee

Ami lijfeigene

Amittai mijn waarheid

Amitthai

Amma een el

Ammichur mijn bloedverwant is majesteit

Ammiël God is mijn bloedverwant

Ammihud mijn bloedverwant is majesteit

Ammihur volk van majesteit

Ammihur mijn bloedverwant is majesteit

Amminadab een van het volk van de vorst, volk 
van de gewillige gever, gewillig volk

Amminadab mijn bloedverwant is edel

Ammisaddai mijn bloedverwant is Almachtig

Ammizabad mijn volk heeft geschonken

Ammon van een stam

Ammonieten zie Ammon van een stam

Ammonietisch

Ammonietische

Ammonitisch

Ammonitische

Amnon trouw

Amnos Lam. Oorsprong van het woord 
amnesie

Amok diep zijn

Amon bouwer

Amon vakman of meester werkman

Amon voeden: trouw zijn

Amoriet een spreker

Amorieten

Amos last



Amos sterk

Amoz

Amplias ruim

Amrafel spreker van duisternis of val van de 
spreker

Amram verheven volk

Amramieten zie Aram verheven

Amsi mijn kracht

Amzi

Ana antwoord

Anab vrucht

Anacharat het gekreun van vrees

Anacharath

Anaja JHWH heeft geantwoord

Anak hals

Anamelech afbeeldsel van de koning

Anamieten ellende van de wateren

Anammelek afbeeldsel van de koning

Anan wolk

Anani mijn wolk

Ananias de Here heeft genadig gegeven

Ananja JHWH bewolkt

Anat antwoord

Anath

Anathot antwoord op gebed of gebedsverhoring

Anathoth

Anathothiet zie Anatot gebedsverhoring

Andreas mannelijk

Andronicus man van overwinning

Anem fonteinen

Aner jongen

Anethothiet zie Anatot gebedsverhoring

Aniam Ik ben het volk of kermen van (het) 
volk

Anim fonteinen

Anna genade

Annas nederig

Anok hals

antichrist de tegenstander van de Messias

Antiochië gedreven tegen

Antipas als de vader

Antipatris voor de voorvader

Antothija JHWH's antwoord

Antotia

Antotiet zie Anatot gebedsverhoring

Anub bondgenoot

Apelles geroepen

Apollonia behorend aan Apollo

Apollos gegeven door Apollo

Apollyon Vernietiger

apostel een gemachtigde, boodschapper, 
iemand uitgezonden met opdrachten

Appaim neusvleugels

Apphia vruchtbaar

Appius de marktstad van Appius

Appius Forum een stad in Italië, 43 Romeinse mijlen 
(70 km)  van Rome op de Via Appia

Aquila een arend

Ar een stad

Ara leeuw

Arab hinderlaag

Arabie onvruchtbaarheid

Arabië woest of onvruchtbaar

Arabier onvruchtbaarheid, steppe-bewoners

Arabier zie Arabië gemengd

Arach reiziger

Arad wilde ezel

Arah reiziger

Aram Aram van de twee rivieren

Aram hoog

Aram Edomieten verheven

Arameeer zie Syrië verheven



Arameeër verheven

Arameeërs

Arameeërs van Soba verheven plaats of verheven conflict

Aramees taal van Aram, het Aramees

Aramese verheven

Aram-maächa onderdrukking

Aram-maaka verheven

Aram-naharaim Aram van de twee rivieren

Aran blij

Ararat de vloek gekeerd of overhaasting van 
vervloeking

Arauna Ik zal juichen van vreugde of Ik maak 
u te schijnen of vreugdevol juichen 
voor YHWH

Arba stad van Arba

Arba vierde

Arbathiet zie Beth-araba woestijn-huis

Arbatiet

Arbier een hinderlaag

Arbiet

Archelaüs vorst van het volk

Archevieten lang van postuur

Archiet

Archippus meester van het paard

Ard Ik zal onderwerpen

Ardieten

Ardon onderwerper of vluchteling

Areli leeuw van God

Areliet

Arelieten

Areopagiet een lid van het hof Areopagus

Areopagus krijgshaftige piek

Aretas graver

Arfachsad Ik zal mislukken als borst of Hij 
vloekte de borstfles

Arfad Ik zal uitgespreid zijn of Ik zal 
ondersteund zijn

Argob hoop kluiten

Aridai de leeuw is voldoende

Aridata de leeuw van het besluit

Aridatha

Ariel leeuw van God of leeuwin van God

Arimathaea hoogten

Arioch een leeuw gelijk

Arisai leeuw van mijn banieren(?)

Aristarchus de beste bestuurder

Aristobulus de beste raadsman

Arje leeuw

Arjok een leeuw gelijk

ark kist

ark koffer

Arkiet lang van postuur

Arkiet zie Arki knagend

Arkieten lang van postuur

Armageddon de heuvel of stad van Megiddo

Ar-Moab van zijn vader

Armoni een van de burcht

Arnan leeuw van bestendigheid of Ik zal 
juichen van blijdschap

Arnon bruisende stroom

Arod Ik zal onderwerpen of Ik zal ronddolen

Arodi

Arodieten

Aroer ruïne

Aroër

Aroeriet zie Aroer behoeftig, ontbloot

Arpad Ik zal uitgespreid zijn of Ik zal 
ondersteund zijn

Arpaksad Ik zal mislukken als borst of Hij 
vloekte de borstfles

Arphaxad vesting van de Chaldeeën

Arsa aards

Artachsasta Ik zal de verwende doen koken of Ik 
zal me in de winter bewegen

Artemas gave van Artemis



Artemis volledig licht: stroom bedwongen

Arthahsasta Ik zal de verwende doen koken of Ik 
zal me in de winter bewegen

Arubbot vensters

Arubboth

Aruma Ik zal verheven zijn

Arvad Ik zal losbreken

Arvadiet

Arwad

Arwadiet

Arza aards

Asa dokter of kuur

Asa genezer: beledigend(?)

Asael God-gemaakt

Asa-el

Asaf verzamelaar

Asahel God-gemaakt

Asaja gemaakt door JHWH

Asaljahu YHWH heeft voorbehouden (apart 
gezet)

Asan rook

Asareel God houdt vast

Asarel

Asarela

Asbea Ik zal doen zweren

Asbel een man in God of een man van Baal 
of vuur van Bel of Ik zal een vuur 
maken voor Bel

Asbelieten een man in God of een man van Baal 
of vuur van Bel of Ik zal een pad banen

Aschur zwart

Aschurieten geleid of gezegend of stappen

Asdod een vesting

Asdod krachtig

Asdod Ik zal bederven of Ik zal verwennen

Asdodiet

Asdodisch

Asdodische

Asdoditisch

Asdoth-pisga scheiding of kloof

Asdot-pisga hellingen van Pisga

Asel nabijheid of hij heeft voorbehouden

Aser gezegend

Aser gelukkig

Aserieten

Aserpoort

Asfata de verlokte(n) bijeengebracht

Asiarch president van Asia.

Asiel gemaakt door God

Asima schuldbesef of ik zal eenzaam maken

Asjera bosjes, heilige wouden (voor 
afgodendienst)

Askelon het vuur van de schande of ik zal 
gewogen worden

Askeloniet

Askenaz een man als besprenkeld of verspreid 
vuur

Asmon sterk

Asna Ik zal verandering brengen

Asna ik zal gehaat worden: zij heeft 
verzameld

Asnappar gehoornde stier of doornstruik 
afgeschaft

Asnat aan de godin Neith toebehorend

Asnath

Asnoth-Thabor pieken van Tabor

Asnot-Tabor

Aspata de verlokte(n) bijeengebracht

Aspenaz Ik zal de besprenkelden op de 
voorgrond doen treden

Asriel Ik zal een prins van God zijn

Asrielieten Ik zal een prins zijn van God

Asschur zwart

Assir gevangene

Assos naderend

Assur een stap

Assurieten geleid of gezegend of stappen



Assyrie een stap

Assyrië

Assyrier

Assyriers

Astarot ster

Astarte huis van Astarte

Astarte ster

Asterathiet zie Astarot ster

Asteratiet

Asteroth-karnaim Asterot van de twee horens of pieken

Asterot-karnaim

Astharoth ster

Astoret

Astoreth

Asvath glanzig, glad

Aswat

Asyncritus onvergelijkelijk

Atach verblijfplaats

Ataja JHWH heeft geholpen

Atak verblijfplaats

Atalja door het Heer bezocht

Atara een kroon

Atarim bergpas, karavaan route

Atarot kronen

Ataroth

Ater binder

Athaja JHWH heeft geholpen

Athalia door de Heer bezocht

Athalja

Athene onzekerheid

Athlai door JHWH getroffen of door JHWH 
bezocht

Atlai

Atrot-addar erekroon of gloriekroon

Atrot-bet-joab de kronen van...

Atrot-bet-joab kronen

Atroth

Atroth-addar erekroon of gloriekroon

Atroth-sofan kronen van hun plundering

Atrot-sofan

Attai geschikt

Attalia Jah's juiste tijd

Augustus eerbiedwaardige

Augustus vereerd, vererenswaardig, eerwaardig, 
heilig

Aven ijdelheid

Avieten ruïnen

Avieten zij die ongerechtigheid doen

Avith ruïnen

Avva ruïne

Awen ijdelheid

Awit ruïnen

Awwa ruïne

Awwieten ruïnen

Awwieten zij die ongerechtigheid doen

Awwim ruïnen

Azal nabijheid of hij heeft voorbehouden

Azalia YHWH heeft voorbehouden (apart 
gezet)

Azanja YHWH hoort (luistert)

Azareël God heeft geholpen

Azarel

Azaria JHWH heeft geholpen

Azarja Jahweh heeft geluisterd

Azarja JHWH heeft geholpen

Azarjahu

Azaz sterk

Azazel weggaande bok

Azazja JHWH is machtig

Azazjahu

Azbuk hevige vernieling

Azeka omspitter



Azel nabijheid of hij heeft voorbehouden

Azem been

Azgad Gad is machtig

Azib bedrog

Azië oosten

Aziël getroost door God

Aziza sterk

Azmaveth sterk totterdood

Azmawet

Azmon sterk

Azor helper

Azotus een vesting

Azriël mijn hulp is God

Azrikam hulp tegen de vijand

Azuba achtergelaten

Azur hij die te hulp komt

Azzan zeer sterk

Azzur hij die te hulp komt



B
Baal bosjes, heilige wouden (voor 

afgodendienst)

Baäl heer

Baäl mijn heer

Baäl Gad heer van fortuin

Baäla eigenares

Baälat vrouwe

Baälat-beer vrouwe van de bron

Baälath vrouwe

Baälath vrouwe (eigenaresse)

Baälath-beër vrouwe van de bron

Baäl-berit heer van het verbond

Baäl-berith

Baäl-chanan Baäl is goedgunstig

Baäl-chasor heer van het dorp

Baäle-jehuda de heren van Juda

Baäl-gad heer van fortuin

Baäl-hamon heer (eigenaar) van overvloed

Baäl-Hanan Baäl is goedgunstig

Baäl-hazor heer van het dorp

Baäl-hermon heer van vernieling

Baälim-juda de heren van Juda

Baälis heer van de banier: vreugde 
verschaffend

Baäl-meon heer van de woning

Baäl-peor heer van de bres

Baäl-perazim heer van de breuken

Baäls heer

Baäl-salisa drievoudig grote heer

Baälsdienaren heer

Baal-sefon heer van het noorden

Baäl-sefon

Baäl-tamar heer van de palmen

Baäl-thamar

Baäl-zebub heer van de vlieg

Baäl-zefon heer van het noorden

Baäna in bezoeking

Baäna in de bezoeking

Baära dom

Baäseja in de dienst van Jahweh

Babel verwarring (door vermenging)

Babiloniërs

Babylon verwarring

Babyloniers verwarring (door vermenging)

Babylonisch land van (de) twee rivieren

Baca wenend

Bacharumiet uitgelezen jongelingen

Bachurim dorp van jongelingen

Baëna in bezoeking

Baëna in de bezoeking

Baësa slecht, verdorven

Baëseja in de dienst van Jahweh

Baharumiet uitgelezen jongelingen

Bahurim dorp van jongelingen

Baith huis

Bajith

Baka wenend

Bakbakkar (onder)zoeker

Bakbuk fles

Bakbukja verwaarlozing van Jahweh

Bakbukjah

Bala oud geworden

Baladan Bel (is zijn) heer)

Balak vernieler

Balak een verwoester

Balieten verzwelgers

Balis heer van de banier: vreugde 
verschaffend

balsemhars harsgom

balsemstruiken struik waaruit een sap druipt, wanneer 
hij wordt gesneden



balsemstruiken wenend

Bamot hoge plaatsen of grote hoge plaats

Bamot-baal de heren van de hoge plaatsen

Bamot-baäl hoge plaatsen of grote hoge plaats

Bamoth

Bamoth-baal de heren van de hoge plaatsen

Bamoth-baäl hoge plaatsen of grote hoge plaats

Bani gebouwd

Baptist een doper

baptist wassen, onderdompelen, schoonmaken

Barabbas zoon van een vader of meester

Baracheël God zegent

Barak bliksem of bliksemflits

Barak rechtsprekend

Barak bliksem

Barakel God zegent

barbaar iemand wiens spraak ruig, hard is. Een 
vreemde taal

Barchumiet zoon van de zwart-gemaakte: in de 
beklaagde

Barhumiet

Bariach vluchtend of vluchteling

Bariah

Barjesus zoon van Jezus

Barjona zoon van Jona

Barkos de zoon afgesneden

Barnabas zoon van rust

barnsteen edelsteen in de borstplaat van de 
hogepriester waarschijnlijk hyacinth 
of ligure

Barsabas zoon van Sabas

Bartholomeüs zoon van Tolmai

Bartimeüs zoon van Timeüs

Baruch gezegend

Barzillai mijn ijzer

Basa slecht, verdorven

Basan dorpen van Jaïr

Basan vruchtbaar

Basemat specerij

Baslit vragend

Baslut

Basmath specerij

Bath-rabbim dochter van menigten

Bathseba dochter van een eed

Bath-sua dochter van rijkdom

Bat-rabbim dochter van menigten

Batseba dochter van een eed

Bat-sua dochter van rijkdom

Bavai mijn optreden (mijn gangen)

Bazan vruchtbaar

Bazan Havvoth-jaïr dorpen van Jaïr

Bazlith vragend

Bazluth

Bealja Jahweh is meester

Bealot vrouwe (eigenaresse)

Bealoth

Bebai mijn holten

Becher jonge kameel

Bechorath eerstgeborene

Bedad eenzaam

Bedan rechtsprekend

Bedeja dienar van YHWH

bediende iemand die de bevelen van een ander 
uitvoert, in het bijzonder een meester

bedolah harsgom

Beeljada de heer weet/kent

Beëljada

Beëlzebub heer van het huis

Beer (water)put

beer bron, put

Beera (water)put

Beera put

Beer-elim put van God



Beeri mijn put

Beerot putten

Beerot-Bene-jaakan putten van de zonen van Jaakan

Beeroth putten

Beerothiet

Beerotiet

Beësthera met toename

behemoth missch. een uitgestorven dinosaurus 
een Diplodocus of Brachiosaurus, 
preciese betekenis onbekend

Behon in de woning: inwonend

beka helft, deel ook genoemd "sikkel van 
het heiligdom of heilige sikkel"

Beker jonge kameel

Bekorat eerstgeborene

Bel heer

Bela vernieling

Belaïeten verzwelgers

Belial waardeloos of boos

Belsassar Bel bescherme de koning

Belsazar

Beltesassar heer van de schat van iemand die in 
verlegenheid is

Beltsazar

Ben zoon

Ben-abinadab zoon van Abinadab

Benaja Jahweh heeft gebouwd of Jahweh 
heeft herbouwd

Ben-ammi zoon van mijn volk

Ben-chail zoon van kracht of zoon (man) met 
macht

Ben-chaïl

Ben-chanan zoon van begunstiging of zoon van 
genade

Ben-chesed zoon van genade

Ben-chesed zoon van getrouwheid

Ben-chur zoon van het witte of zoon van Hur

bende god van fortuin

Ben-deker zoon van het steken of zoon van Deker

Ben-deker doorboren

Bene-berak zonen van weerlicht

Bene-jaakan zonen van verdraaiing

Bene-jaäkan

Ben-geber de zoon van Geber of de zoon van een 
man

Benhadad zoon van (de afgod) Hadad

Ben-hadad

Ben-hanan zoon van begunstiging of zoon van 
genade

Ben-Hinnon klaagzang, geweeklaag

Beninu onze zoon

Benjamin zoon van de rechterhand of zoon van 
geluk

Benjamin zoon van de rechterhand

Ben-oni zoon van mijn verdriet

Ben-zochet zoon van Zohet

Ben-zoheth

Beon in de woning: inwonend

Beor brandend

Bera zoon van kwaad

Beracha zegen

Beraja Jahweh heeft geschapen

Beraka zegen

Berea met veel water

Berechja Jahweh zegent

Berechja Jehova zegent

Bered hagel

Berekja Jahweh zegent

Beri een bron

Beria met een vriend

Berieten mijn bron of van de bron

Beriieten in kwaad

Berija met een vriend

Berin mijn bron of van de bron

Berith verbond

Berjieten in kwaad



Bernice breng overwinning

Berodach-baladan aanbidder van Baäl

Berodak-baladan

Berota cypressenbos

Berotai

Berotha

Berothai

Berothiet mijn bronnen

Berotiet

Berseba put van de zevenvoudige eed

Ber-sheba

beryl een kostbare steen met een zeegroene 
kleur

beryl een halfedelsteen: een heldergroene, 
doorschijnende rivierspaat

Besai mijn betreden

Besai overwinnaar

Besaleël in de schaduw (bescherming) van God

Beser goud metaal of ver fort

Besodja met de raad van Jahweh of in het 
geheim van de Heere

Besor vrolijk

Bet Chogla huis van de patrijs of plaats van de 
patrijs

Betach veiligheid

Bet-Anat huis van antwoorden of huis van 
kwellingen

Bet-Anot

Bet-araba huis van de woestijn-vallei of plaats 
van de laagte

Bet-arbel huis van Gods hinderlaag

Bet-astarot huis van Astarte

Bet-awen huis van ijdelheid

Bet-Azmaweth house of the strength of death

Bet-Baäl-Meon huis van Baäl

Bet-bara huis van (de) doorwaadbare plaats

Bet-biri huis van een creatief persoon

Bet-Dagon huis van Dagon

Bet-Diblataïm huis van de twee vijgekoeken

Betech veiligheid

Bet-Eden huis van genoegen

Bet-Eked huis van binding" d.w.z. huis van 
schapen-schering

Betel huis van God

Bet-el

Beteliet

Beten schoot

Beter gesplitst

Betfage huis van onrijpe vijgen

Bet-Gader huis van de muur

Bet-Gamul huis van beloning

Beth Ham-merchaq huis dat veraf is

Bethabara huis van de voorde

Bet-haësel huis van vernauwing

Bet-haggan tuin, hof, garden, ommuurde plek, Hof 
van Eden

Bet-haggilgal wiel of rollend

Bet-hammarkabot huis van de strijdwagens

Beth-Anath huis van antwoorden of huis van 
kwellingen

Bethanië huis van dadels of huis van ellende

Beth-Anoth huis van antwoorden of huis van 
kwellingen

Beth-araba huis van de woestijn-vallei of plaats 
van de laagte

Bet-Haram plaats van de hoogte

Bet-Haran huis van hun verhevenheid of huis van 
blij gejuich

Beth-Arbel huis van Gods hinderlaag

Beth-ashtaroth huis van Astarte

Beth-aven huis van ijdelheid

Beth-Azmaveth house of the strength of death

Beth-Baäl-Meon huis van Baäl

Beth-bara huis van (de) doorwaadbare plaats

Beth-biri huis van een creatief persoon

Beth-Cherem huis van de wijngaard

Beth-chogla huis van de patrijs of plaats van de 
patrijs



Beth-Dagon huis van Dagon

Beth-Diblathaïm huis van de twee vijgekoeken

Beth-eden genoegen

Beth-Eden huis van genoegen

Bethel huis van God

Beth-el

Betheliet

Beth-Emek huis van de vallei

Bether gesplitst

Bethesda huis van barmhartigheid of stromend 
water

Bethfage huis van onrijpe vijgen

Beth-Gader huis van de muur

Beth-Gamul huis van beloning

Beth-haemek huis van de vallei

Beth-haëzel huis van vernauwing

Beth-haggilgal huis van het wiel

Beth-hajjesimot huis van verlatenheid

Beth-halachmi huis van brood

Beth-hammerchaböth huis van de strijdwagens

Beth-haram plaats van de hoogte

Beth-Haran huis van hun verhevenheid of huis van 
blij gejuich

Beth-Heked huis van binding" d.w.z. huis van 
schapen-schering

Beth-hogla huis van de patrijs of plaats van de 
patrijs

Beth-horon huis van de holte

Beth-Jesimöth huis van verlatenheid

Beth-kar huis van de ram of plaats van het lam

Beth-Lebaöth huis van de leeuwin

Bethlehem huis van brood

Bethlehem huis van brood (voedsel)

Bethlehemiet huis van brood

Beth-Maächa huis van druk

Beth-meon huis van Baäl

Beth-Nimra huis van de luipaard

Bet-Horon huis van de holte

Beth-Palet huis van ontsnapping of plaats van 
ontsnapping

Beth-Pazes huis van verstrooiing

Beth-Pazzez

Beth-Pelet huis van ontsnapping of plaats van 
ontsnapping

Beth-Peor huis van Peor

Beth-rafa huis van genezing

Beth-rechob huis van de straat

Bethsaida huis van vis

Beth-san huis van rust of huis van gemak

Beth-sean

Beth-semes huis van de zon of zonnetempel

Beth-semiet uit het huis van de zon

Beth-Sitta huis van de acacia of plaats van de 
acacia

Beth-tappuah huis van de appel of plaats van de 
appelen

Bethuël God vernietigt of man van God of 
inwoner van God

Bethul

Bethzur huis van de rots

Beth-Zur

Bet-joab de kronen van...

Bet-kar huis van de ram of plaats van het lam

Bet-Kerem huis van de wijngaard

Bet-Lebaoth huis van de leeuwin

Betlechem huis van brood (voedsel)

Betlehemiet huis van brood

Bet-markaböth huis van de strijdwagens

Bet-meon huis van Baäl

Bet-millo huis van Millo of huis van het bolwerk

Bet-millo wal of bolwerk

Bet-Nimra huis van de luipaard

Betonim pistachio noten

Bet-Pelet huis van ontsnapping of plaats van 
ontsnapping

Bet-Peor huis van Peor



Bet-rafa huis van genezing

Bet-rechob huis van de straat

Bet-san huis van rust of huis van gemak

Bet-sean

Bet-semes huis van de zon of zonnetempel

Bet-semiet uit het huis van de zon

Bet-tappuach huis van de appel of plaats van de 
appelen

Bet-togarma jij zult haar breken

Betuël God vernietigt of man van God of 
inwoner van God

Betul

Bet-Zur huis van de rots

Bezai overwinnaar

Bezai mijn betreden

Bezaleël in de schaduw (bescherming) van God

Bezek bliksem

Bezer goud metaal of ver fort

Bichri jeugdig

Bidkar met een steek

Bigta in de wijnpers

Bigtan in hun wijnpers

Bigtha in de wijnpers

Bigthan in hun wijnpers

Bigvai in mijn lichamen

Bigwai

Bikri jeugdig

Bildad in de war brengende liefde (door 
vermenging)

Bileam misschien

Bileam niet van het volk

Bilga opgewektheid

Bilgai mijn opgewektheid

Bilha verschrikt

Bilhan hun verval

Bilsan de belasterde

Bimhal in besnijdenis: in zwakte

Bina fontein

binnen Afra huis behorend aan Afra of huis van stof

Binnui opgebouwd

Birsa met ongerechtigheid

Bir-zait in schraalte: eerste klas olijf

Birzavith

Bislam in vrede

Bithron verdeling of spleet of ravijn

Bithynië een gewelddadig rennen

Bitja dochter van Jahweh

Bitron verdeling of spleet of ravijn

bittere saus iets bitters, bittere kruiden, bitterheid

Biz-jotea minachting van YHWH

Biz-jothea

Biztha buit

Bizzeta

Blastus spruit

blauwpurper spreekt van de hemel

Boanerges zonen van de donder

Boaz in hem is sterkte

Boaz snelheid

Bochim wenend

Bochru eerstgeborene

Bohan duim

Bokeru eerstgeborene

Bokim wenend

Bor-asan oven van walm

bos bosjes, heilige wouden (voor 
afgodendienst)

Boses witter dan wit: of glinsterend

Bosor brandend of toorts

Bosra schaapskooi of vesting

bossen bosjes, heilige wouden (voor 
afgodendienst)

Bozes witter dan wit: of glinsterend

Bozkat rotsachtige hoogte



Bozkath rotsachtige hoogte

Bozra schaapskooi of vesting

brandstapel plaats waar brand is

Bron van de roepende bron van de Roepende

bronzen van brons gemaakt

bruin warm zijn

bruin rossig, roodachtig, getaand, geel-
bruin, voskleurig

Bukki verwaarlozen

Bukkia Jahweh heeft ontledigd

Bul aanwas, opbrengst betekenis van 
"regen";
de achtste Hebreeuwse maand, 
beantwoordend aan hedendaags nov-
dec

Buna verstand of inzicht

Buni gebouwd

Bunni

burgers van Erek lang van postuur

Buz verachting

Buzi mijn verachting

Buziet verachting



C
Cadkod kostbare steen (robijn?, agaat?)

Caesar afgescheiden

Caesarea

Cafthorieten zie Kafthor kroon

Calne fort van Anu

Candace vorst van dienaren

Cappadocië provincie van goede paarden

carneool sardion, kwarts, een halfedelgesteente

Carsena doorluchtig

Casluchieten versterkt

Castor Castor en Pollux, waren de 
tweelingzoons van Jupiter en Leda, en 
werden beschouwd als de 
beschermgoden van de zeelieden

Chabassinja licht van Jahweh

Chabbon de bouwheer

Chabor samenkomst

Chadad machtig

Chadasa nieuw

Chadid scherp

Chadlai rust van God

Chadrach woning

Chadrak

Chafaraim twee putten

Chagab sprinkhaan

Chagaba

Chaggi feestelijk

Chaggia feest van Jehovah

Chaggieten feestelijk

Chaggit

Chakalja dien Jahweh verlicht

Chakila duister

Chakmoni wijze

Chakufa gebogen

Chalach pijnlijk

chalcedon een edelsteen met een grijzige kleur en 
wolken blauw, geel of paars

Chalchul bevend

Chalcol ondersteunend

Chaldea kluitenbrekers

Chaldeeen

Chaldeeën

Chaldeeer als kluitenbrekers

Chaldeeër

Chaldeen kluitenbrekers

Chaldeen verwarring (door vermenging)

Chaldeen zie Chaldea kluiten-brekers

Chaldeeuwse kluitenbrekers

Chali halsketting

Cham heet

Chammat fort, vesting

Chammat hete bron

Chammon warme bronnen

Chammot-dor hete bronnen van Dor

Chammuël hitte van God

Chamram het volk is verheven of hun slijk

Chamul gespaard

Chamulieten

Chamutal schoonvader is bescherming

Chanamël God is genadevol, God is liefderijk

Chanan hij is barmhartig

Chananel God heeft genade getoond

Chanani genadig

Chananja God heeft begenadigd

Chanes genade is gevlucht

Channaton liefelijk

Channiel begenadigd door God

Chanok toegewijd

Chanokieten zie Henoch toegewijd

Chanun bevallig

Charam inwoner van Horonaïm



Charamniet inwoner van Horonaïm

Charashim dal van vaklui

Charbona ezeldrijver

Charchas streng

Charchas zeer arm

Charchur ontsteking

Charef het (af)plukken

Charhaja vrees voor Jahweh

Charif het afplukken

Charim toegewijd

Charmi mijn wijngaard

Charnefer steunend, hijgend

Charod bron van Charod

Charodiet zie Harod siddering

Charoset-haggojim Goyim = naties;
zwerm sprinkhanen of andere dieren 
(fig.);
gewoonlijk gezegd van niet-Hebreeen

Charsa stom

Charufiet geboortig van Haruf

Charumaf gespleten neus

Charus jaloers

Chasabja Jahweh heeft in acht genomen

Chasabna Jahweh heeft acht geslagen

Chasabneja geacht door Jahweh

Chasadja Jahweh is getrouw geweest

Chasar-addar omsloten ruimte van heerlijkheid

Chasar-enan bronnendorp

Chasar-enon

Chasar-gadda dorp van geluk

Chasarmawet dorp van de dood

Chasar-sual dorp van de jakhals

Chasar-susa paardendorp

Chasar-susim

Chasbadanna zorgzame rechter

Chaser middelste hof

Chaserot nederzetting

Chaseson-tamar de palmboom verdelend

Chasifja zilverkleurig

Chasmona vetheid

Chasor-chadatta kasteel

Chasor-chadatta nieuw Hazor

Chasra gebrek;
grootvader van Sallum, echtgenoot 
van Hulda, de profetes; ook gespeld 
'Harhas'

Chassub bezorgd

Chasuba achting

Chasufa ontkleed

Chasum rijk

Chatat angstig

Chatifa gegrepen

Chatita verkenner

Chattil twijfelachtig

Chattus verzameld

Chawila cirkel

Chazaja God heeft gezien

Chaziël visioen van God

Chazo visioen

Chebar ver-weg

Cheber kameraad

Cheberieten Heberieten, zie Heber

Chebron vereniging

Chebronieten Hebronieten, zie Hebron

Chefar-haamonai dorp van de Ammonieten

Chefer een bron

Cheferieten zie Hefer een holte of schande

Chefira leeuwin

Chefsi-ba mijn welgevallen is in haar

Chela roest

Chelal voltooid

Chelam vesting

Chelba vruchtbaar

Chelbon



Cheldai werelds

Cheldaï

Cheleb melk

Cheled voorbijgaand

Chelef ruil

Chelek deel

Chelekieten vleiend

Chelem kracht of droom

Cheles hij heeft gered

Chelkai Jahweh is mijn aandeel

Chelkat glad

Chelkat-hassurim zwaardenveld

Chelkath-haz–rim

Chelluhu wat ik tot stand heb gebracht

Chelon kracht

Chelub gekooid

Chelubai mijn gekooide

Chemdan verlangen

Chen gunst

Chenaäna handelaar

Chenadad gunst van Hadad

Chenani mijn rustplaats

Chenanja JHWH vestigt

Cheran luit

Cheres stom

Cheret woud

Chereth

Cherethieten beulen

Cheretim

Cherub zegen

cherubim twee gouden afbeeldingen van levende 
wezen met twee vleugels

Chesalon hoop

Chesbon sterkte

Chesed vermeerdering, aanwas

Chesil dwaas

Chesmon rijke grond

Chesrai ingesloten

Chesro

Chesron omgeven door een muur, ingesloten, 
omtuind

Chesronieten zie Hezron ingesloten of verdeling van 
gezang

Chesulloth flanken

Chet schrik

Chetlon bergplaats

Chezib leugenachtig

Chezir zwijn

Chezjon visioen

Chidon speer

Chiël God leeft

Chileab zoals zijn vader

Chilen plaats van holen

chiliarch de bevelhebber over duizend soldaten

Chiljon smachtend, verbruik, consumptie

Chilkia Jahweh is mijn aandeel

Chimham hun smachten

Chios besneeuwd

Chira een nobel ras

Chiram edel geboren

Chiram nobel

Chisleu zijn vertrouwen

Chislon vertrouwen

Chisloth-Thabor flanken van Thabor

Chitlis 's mans muur

Chitteers kneuzers

Chittieten

Chittim

Chiwwiet dorpelingen

Chiwwieten

Chizki sterk

Chizkia Jahweh is mijn kracht



Chloe een groen kruid

Chloë

Choba bergplaats

Chobab gekoesterde

Chobaja Jahweh heeft verborgen

Chodes nieuwe maan

choenix een korenmaat, met een inhoud van 
vier cotylae of twee setarii (ongeveer 
1, 14 liter) (of zoveel als voor het 
dagelijks onderhoud van een mens 
gerekend werd)

Chofni vuistvechter

Chogla patrijs

Cholon zandig, mul

Chonanja JHWH heeft tot stand gebracht

Chonia JHWH zal vestigen

Chor-Asan oven van walm

Chorazin rokende oven

Chorem gewijd

Chor-haggidgad spelonk van Gidgad

Chori holbewoner

Choriet

Chorieten

Chorma toewijding

Choronaïm twee holen

Chosa toevlucht

chosjen betekenend "bevatten" of "fonkelen";
heilige tas van de hogepriester, 
bestemd om de Urim en Tummim te 
bewaren

Chotam zegel

Chozeba leugen

christen een volgeling van Christus

Christus gezalfde

chrono tijd, lang of kort

chrysoliet chrysoliet is een edelsteen met 
goudkleur

chrysoliet topaas of chrysoliet

chrysoliet topazion (grieks) topaas, een 
groenachtig gele edelsteen (onze 
chrysoliet)

chrysopraas bleken, edelsteen,  waarsch. onix, 
chrysopraas, beril, malachiet

chrysopraas een edelsteen met een groene kleur die 
neigt naar goud, vandaar zijn naam

chrysopraassteen bleken, kostbare steen, edelsteen

Chufam man van de kust

Chufamieten zie Hufam

Chukok aangesteld

Chul cirkel

Chulda wezel

Chumta plaats van hagedissen

Chun vastgesteld of gesticht

Chuppa baldakijn

Chuppim beschermd

Chur hol

Churai linnen-wever

Churam edel geboren

Churam-abi

Churi linnen-wever

Chusa haast

Chusai zich haastend

Chusam haast

Chusatiet bewoner van Husa

Chusim hij die haast heeft

Chut verpletterend

Chuta

Chuza de ziener

Cilicië het land van Celix

cimbaal een muziekinstrument dat bestond uit 
twee ronde metaalschijven, die tegen 
elkander werden geslagen

Cinnereth harpen

Cinneroth

Clauda kreupel

Claudia



Claudius kreupel

Clemens mild, genadig

Cleopas van een beroemde vader

Cnidus geprikkeld

Colosse enorm groot

Coos een openbare gevangenis

cor de grootste Hebreewse droge maat 
(d.w.z. voor graan, meel enz.) 
ongeveer 10 tot 11 schepel (350 tot 
400 l)

corban aan God gewijde gave

Cores houdt de oven in bezit

Cornelius van een hoorn

Crescens groeiend

Creta vleeslijk

Crispus gekruld

Cub horde

cumi sta op!

Cusch zwart

Cuschan Rischataïm dubbel-slechte Kusim

Cuschi hun zwart-zijn

Cuschi zie Kushan, hun zwart-zijn

Cuschietische Ethiopische

Cyprus liefde: een bloesem

Cyrene suprematie van de teugel

Cyrenius strijder



D
Dabbaseth een plek op een heuvel

Dabbeset

Daberat woord

dag j oo m (Aramees) heeft altijd 
betrekking op een periode van 
vierentwintig uren, indien het bepaald 
is door een telwoord of ranggetal

Dagon een vis

Dalfon druipend

Dalmanutha langzaam brandend stuk hout

Dalmatia een priesterkleed

Damaris een vaars

Damascener de wever van zakkenstof zwijgt

Damascus

Damascus de zakkenwever zwijgt

Damaskener de wever van zakkenstof zwijgt

Damaskus

Dan en Dan

Dan rechter

Daniël God is mijn rechter

Daniël oordeel van God

Daniet rechter

Danieten

Dan-jaan doeltreffend oordeel

Dan-Jaän

Danna gij hebt recht gesproken of vonnis

Danpoort rechter

Dara de arme

Darda parel van kennis

darieken waarde (van goud, geld) wegend 128 
korrels of 4.32 gram

Darius heer

Darkon hij die uiteenjaagt

dassenvellen Christus zoals de wereld Hem ziet. 
Bovenste bedekking van de Tabenakel.

Datan tot een fontein behorend

Dathan

David geliefde

de fontein der aanroepers bron van de Roepende

de fontein van Harod bron van Charod

de God van Israel is God de machtige God van Israël

DE HEERE IS ALDAAR JHWH is daar

De HEERE is mijn Banier JHWH is mijn banier

De HEERE is vrede! JHWH is vrede

De HEERE zal het 
voorzien

JHWH ziet

De HEERE: ONZE 
GERECHTIGHEID

heilige naam, symbolisch toegekend 
aan Jeruzalem en de Messias

De Here is aldaar JHWH is daar

de Here is mijn banier JHWH is mijn banier

De Here is vrede JHWH is vrede

De Here onze 
gerechtigheid

heilige naam, symbolisch toegekend 
aan Jeruzalem en de Messias

De Here zal erin voorzien JHWH ziet

de heuvelen van Abarim ruïnen van Abarim

de zoon van Abinadab zoon van Abinadab

de zoon van Deker doorboren

de zoon van Deker zoon van het steken of zoon van Deker

de zoon van Geber de zoon van Geber of de zoon van een 
man

Debir heiligdom

Debora bij

Decapolis tien steden

Dedan laagland

Dedanieten

Dehavieten de zwakken

Dehuël zij kennen God

Delaja Jahweh heeft geput

Delila zwak

Demas regeerder van het volk

Demetrius behorend aan Ceres



denaar tien bevattend; 
Een Romeinse zilveren munt ten tijde 
van het N.T. Hij kreeg deze naam 
omdat hij gelijk stond met 10 
(koperen) as. Uit de gelijkenis van de 
arbeiders in de wijngaard blijkt dat een 
denarius toen het gewone dagloon was 
van een arbeider.

Dera de arme

Derbe looier; leerlooier

derde Eglat-selisia

derde tritos (grieks)

dertig triakonta (grieks)

despoot van posis (echtgenoot), huisheer, heer 
en meester, Here

diaken bediende, zorgen voor, dienen, 
begeleiden

diaken iemand die de bevelen van een ander 
uitvoert, in het bijzonder een meester

diakonie dienstverlening, in het bijzonder van 
hen die de bevelen van een
 ander uitvoeren

Diamant hardheid

diamanten

Diana volledig licht: stroom bedwongen

Diblaïm twee koeken

Diblath plaats van de vijgenkoek

Dibom verkwisting

Dibon

Dibongad

Dibon-gad

Dibri mijn woord

didrachme dubbele drachme, een zilveren munt 
gelijkwaardig aan twee Attische 
drachmen of een Alexandrijnse, of een 
halve sjekel

Didymus tweevoudig of tweeling

die van Askelon het vuur van de schande of ik zal 
gewogen worden

dienaar iemand die de bevelen van een ander 
uitvoert, in het bijzonder een meester

Dierenriem Mazzaroth, onderscheid

Difat gesproken

Difath

Dikla palmbos

Dilan pompoen of kalebas

Dimna mestvaalt

Dimon rivierbedding of stilte

Dimona

Dina uitspraak

Dinaieten oordeel

Dinhaba spreek een oordeel uit

Dinhabe

Dionysius gewijd aan Bacchus

Dioscuren Castor en Pollux, waren de 
tweelingzoons van Jupiter en Leda, en 
werden beschouwd als de 
beschermgoden van de zeelieden

Diotrefes gevoed door Jupiter

Diotrephes

Disan dorser

Dison

Dizahab voldoende goud

Di-zahab

Dobrath woord

Dodai liefdevol of liefhebbend

Dodanieten leiders

Dodava door Jahweh bemind

Dodawahu

Dodo zijn geliefde

Doëf vrezend

Doëg

Dofka kloppen

dood de scheiding van de ziel en het 
lichaam waardoor het leven op aarde 
wordt beëindigd

Dor geslacht

Dorcas gazelle

dorpen leven-gevend, d.w.z. leef-plaats

Dotan twee bronnen

Dothan

draak een naam voor Satan, een grote slang



drachme Griekse zilveren munt met ongeveer 
hetzelfde gewicht als een Romeinse 
denarius

drachme eenheid van gewicht en waarde (van 
goud, geld) wegend 128 korrels of 
4.32 gram

drachmen dubbele drachme, een zilveren munt

drachmen 60 shekels en 1/50 talent (zilver)
1/60 talent in vroegere Babylonische 
standaard
100 shekels en 1/100 talent (goud)

Drakenfontein bron van de jakhals

drie overvloedig getuigenis, volmaakte 
eenheid, Opstanding

drie treis (grieks)

druivenkoek rozijnenkoek, gebruikt in offer-feesten

Drusilla bevochtigd door de dauw

Dudaïm alruin, liefdesappeltjes, als middel tot 
sexueel verlangen, gunstig voor de 
voortplanting

duim duim, grote teen (zeven maal samen 
genoemd)

Duma stilte

duo Twee

Dura woning



E
Ebal steen of kale berg

Ebed dienaar

Ebed-melech dienaar van de koning

Ebed-melek

Eben-haezer steen van hulp

Eber de streek aan de overkant

Eber het aan de andere zijde gelegen gebied

Ebes Ik zal wit-maken (of modderig) (of 
walgelijk)

Ebez

Ebjasaf mijn vader heeft verzameld

Ebron bondgenootschap

Ebrona doortocht

Ebzan hun witheid

Echi mijn broeder

Echud verenigd

Eden genoegen

Eder een kudde

Eder kudde

Edom rood

Edomiet zie Edom

Edomieten Aramieten, Syriërs (Kethib)

Edomieten rood

Edomietisch zie Edom

Edomitisch

Edrei heerlijke weide

efa droge maat van hoeveelheid, gelijk 
aan 3 sea's, 10 omers, 40 liter

Efa somber

Efai

Efer kalf

Efes-dammim bloedrand

Efeze toegestaan

effatha wees geopend

Eflal voorspreker

efod een (speciale) gordel, de vader van een 
familiehoofd van Manasse

Efraim dubbele ashoop of Ik zal dubbel 
vruchtbaar zijn

Efraïm dubbel vruchtbaar

Efraimiet asachtigheid: vruchtbaarheid

Efraimieten dubbele ashoop of Ik zal dubbel 
vruchtbaar zijn

Efraims

Efrat ashoop: plaats van vruchtbaarheid

Efrata

Efrath

Efratha

Efrathers asachtigheid: vruchtbaarheid

Efrathiet

Efrathisch

Efratiet

Efron als een hert

Egla vaars

Eglaim dubbel reservoir

Eglon als een kalf

ego ik

Egyptenaar zie Egypte dubbele engten

Egyptisch

Ehi mijn broeder

Ehud Ik zal dankzeggen of niet-verdeeld, 
eenheid in (1Ch. 8:6) alleen

Ehud verenigd

Eik van geween eik van geween

Eker nakomeling

Ekron landverhuizing of ontworteld

Ekroniet

el afstandsmaat

El Bethel De God van het huis van God

Ela een eik

Ela eik

Elad God heeft getuigd



Elada God heeft versierd

Elah god, God

Elale God stijgt op

Elam eeuwigheid

Elamiet een bewoner van de provincie Elam, 
een gebied ten zuiden van de 
Perzische Golf

Elamieten

Elamieten zie Elam hun (puin)hopen

Elas God heeft getuigd

Elasa God heeft gemaakt of God heeft 
gedaan

Elat bosje van hoge bomen

Elath

El-berit verbond

El-betel De God van het huis van God

Elchanan God is goedgunstig geweest

Eldaa God heeft geweten, God heeft gekend

Eldad God heeft liefgehad

Eleazar God heeft geholpen

Eleazar hulp van God

Elef duizend

El-elohe-Israel de machtige God van Israël

Elhanan God is goedgunstig geweest

Eli opgang

Eli Mijn God

Elia mijn God is Jehova

Elia mijn God is YHWH of Yah(u) is God

Eliab mijn God is vader of God is vader

Eliakim God doet opstaan

Eliam God van het volk of God is 
bloedverwant

Eliata God is gekomen

Eliatha

Elichoref God van winter (oogst-tijd)

Elidad mijn God heeft liefgehad

Eliel mijn God is God of El is God

Eliezer God is hulp

Eliëzer God is zijn hulp

Elifal mijn God is smeekbede

Elifaz mijn God is (fijn) goud

Elifele mijn God zet hem apart of mijn God 
onderscheidt hem

Elifelehu

Elifelet God is bevrijding

Elifeleth

Elihoref God van winter (oogst-tijd)

Elihu Hij is mijn God

Elika mijn God verwerpt

Elim palmen

Elimelech mijn God is koning

Elimelek

Elisa God is redding

Elisa God is zijn behoud

Elisa God van de komende

Elisabeth eed van God

Elisafan mijn God heeft beschermd

Elisafanieten

Elisafat mijn God heeft geoordeeld

Elisama mijn God heeft gehoord

Elischama

Elischua mijn God is rijkdom of God is redding

Eliseba mijn God heeft gezworen of God is 
een eed

Elisua mijn God is rijkdom of God is redding

Elisur mijn God is een rots of Rots is God

Eliud God is zijn Lof

Elizabeth eed van God

Elizafan mijn God heeft beschermd

Elizur mijn God is een rots of Rots is God

Eljachba God verbergt

Eljada God weet, God kent

Eljakim God doet opstaan of God stelt op



Eljasaf God heeft toegevoegd

Eljasib God herstelt of God geeft terug

Eljehoenai mijn ogen zijn naar YHWH (gericht)

Eljoenai

Eljoenai op God zijn mijn ogen (gericht)

Elkana God heeft bezeten van God heeft 
geschapen

Elkosiet God de verlokker of God de verstrikker

Ellasar God is louteraar

Elmodam maatstaf

Elnaam God is verrukking of God is genoegen

Elnatan God heeft gegeven

Elnathan

Elohim Godsnaam, meervoud

Eloi mijn God

Eloï mijn God, Aramees

Elon terebint, machtig

Elon-bet-chanan eik van het huis van genade

Elon-beth-hanan

Eloniet macht of terebint, vlakte

Elon-thabor heuvel of terp

Elot bosje van hoge bomen

Eloth

Elpaal God is de maker

Elpalet God is bevrijding

El-paran palm van Paran

Elpelet God is bevrijding

elpenbeen ivoor

Elsafan mijn God heeft beschermd

Elteke laat God u uitspuwen

Eltekon God is recht of God is opgericht

Eltholad Gods geslacht

Eltolad

Elul nietigheid

Eluzai God is mijn kracht

Elymas een wijs man

Elzabad God heeft gegeven

Elzafan mijn God heeft beschermd

Emek-keziz afgesneden

Emek-kisis

Emieten verschrikkingen

Emmanuel God met ons

Emmanuël

Emmaüs warme baden

Emmor een ezel

Enakieten hals

Enakieten lang-gehalsd

Enam dubbele bron

Enan ogen hebbend

En-chadda snelle bron

En-chasor bron van Chasor

Endor bron van Dor

En-dor

En-egalim bron van de twee kalveren

En-gannim fontein van de tuin

Engedi bron van het geitje

En-gedi

engel boodschapper, vertegenwoordiger

En-hadda snelle bron

En-hazor bron van Chasor

En-mispat bron van oordeel

Enon bronnen

Enos man, mens (sterfelijk)

Enos sterfelijke mens

En-rimmon bron van de granaatappel

En-rogel bron van de volder

En-semes bron van de zon

En-tappuach bron van de appelenstad

En-tappuah

Epaenetus lofwaardig

Epafras lieflijk



Epafroditus lieflijk

Epicureïsche een helper: verdediger

Epikureisch

Er waakzaam

Er ontwaakt

Eran wachter

Eranieten zie Eran wachter

Erastus geliefde

Erech lang

Erek

Eri waakzaam

Erieten zie Eri waakzaam

Esan ondersteuning

Esarhaddon Aschur heeft een broeder geschonken

Esar-haddon

Esbaal een man van Baal of een man van Bel 
of een vuur van Bel of Ik zal een vuur 
maken voor Bel

Esban vuur van onderscheid

Esbon haastig om te onderscheiden of ik zal 
vermeerdering zijn

Esek onderdrukker

Esek twist

Esem been

Eshtaol dringend verzoek

Esjon-geber ruggegraat van een man

Eskol tros

Esli Jehova is edel

Esrom omsloten

Estaol dringend verzoek

Estaolieten Ik wil dringend verzocht worden

Estemo Ik zal maken dat men mij hoort. Ik zal 
mijn eigen ondergang veroorzaken of 
vuur van verwondering of 

Estemoa

Ester ster

Esthaolieten Ik wil dringend verzocht worden

Esther ster

Eston verwijfd

Etam leger van wilde beesten

Etam met hen of hun ploegschaar

Etan volhardend

Etanim

Etbaal met Baal

Eter overvloedig

Etham leger van wilde beesten

Etham met hen of hun ploegschaar

Ethan volhardend

Ethanim

Eth-baal met Baal

Ether overvloedig

Ethiopie zwart

Ethiopier zie Kushan, hun zwart-zijn

Ethiopier zwart

Ethiopiër Aithiops;
zwart, 
van aitho (verbranden) en ops (het 
gezicht)

Ethiopische Kuschietische vrouw

Eth-kazin tijd van de rechter

Ethnan loon van onkuisheid

ethnarch iemand die als heerser over een gebied 
aangesteld is, maar zonder het gezag 
en de naam van koning

Ethni mijn loon

Et-kasin tijd van de rechter

Etnan loon van onkuisheid

Etni mijn loon

Eubulus verstandig

Eufraat de goede en overvloedige rivier

Eufraat vruchtbaarheid

Eunice goede overwinning

Euodia geurig

Euroklydon gewelddadige beroering

Eutychus gelukkig

Eva Leven



Eva leven of levend

evangelist een brenger van goede berichten

Evi mijn verlangen

Evilmerodach man van Merodach

Ewi mijn verlangen

Ewil-merodak man van Merodach

Ezau behaard

Ezau harig

Ezbai mijn vernederingen

Ezbon haastig om te onderscheiden of ik zal 
vermeerdering zijn

Ezechiel God maakt sterk

Ezechiël

Ezekias de macht van Jehova, de twaalfde 
koning van Juda

Ezel vertrek (i.d. betekenis van 'weggaan')

Ezem been

Ezeon-geber ruggegraat van een man

Ezer schat

Ezer schatbewaarder

Ezra helper

Ezrachiet een inboorling (a.h.w. oprijzend uit de 
grond)

Ezrahiet

Ezri hulp van JHWH



F
Fanuël het gelaat van God

Farao zijn naaktheid

Farao groot huis, Egyptisch

Farao Chofra het grote huis-kwaad bedekkend

Farao Hofra

Farao Necho groot huis-hij is verslagen

Farao Neko

Fares een breuk

Farizeeën Een sekte die na de Joodse 
ballingschap schijnt te zijn ontstaan. 
De Farizeeën kenden naast de boeken 
van het O.T. de mondelinge traditie als 
standaard voor geloof en leven.

Febe stralend

Felix gelukkig

Fenicie land van palmbomen

Fenicië

Fenix palmboom

Ferizieten behorend bij een dorp

Festus feest

Fhrygië droog

fijn linnen byssos, een fijn wit linnen

fijn linnen vlekkeloze wandel (Op.19:8)

Filadelfia broederlijke liefde

Filemon iemand die kust

Filetus geliefde

Filippi liefhebber van paarden

Filippus

Filistea land van gasten of land van tijdelijke 
bewoners

Filistijn immigrant

Filistijn land van gasten of land van tijdelijke 
bewoners

Filistijnen immigrant

Flegon brandend

fles andere vertalen: rozijnenkoek

flessen in andere vertaling: rozijnenkoek

Fortunatus goed bevracht

Forum een stad in Italië, 43 Romeinse mijlen 
(70 km)  van Rome op de Via Appia

Frath vruchtbaarheid

Frygie droog en dor

Frygië droog

Frygië droog en dor

Funon duisternis

Futhieten openheid

Fygellus kleine vluchteling



G
Gaäl walging

Gaäs schuddend

Gaba heuvel

Gabbai mijn rug

Gabbatha verhoogd, een podium

Gabriël krijger van God of man van God

Gabriël man van God

Gacham brandende

Gachar schuilplaats

Gad een binnenvaller of een troep of een 
fortuin

Gad een troep

Gad god van fortuin

Gad troep

Gadarenes beloning aan het einde

Gaddi mijn fortuin

Gaddiël God is mijn fortuin

Gadi mijn fortuin

Gadiet een binnenvaller of een troep of een 
fortuin

Gadieten

Gadieten troep

Gadpoort

Gaëtam verbrande vallei

Gaham brandende

Gahar schuilplaats

Gaius heer

Galal invloedrijk

Galatia land van de Galli, Galliërs, of Kelten

galbanum, galban een soort hars of gom, ingrediënt van 
de heilige wierook

Gal-ed getuigen-hoop

Galila gebied, district

Galilea

Galilea kring

Gallim bronnen

Gallio Iemand die op melk leeft

Gamaliël beloning van God

Gamaliël mijn beloner is God

Gamliël beloning van God

Gammadieten, 
Gammadieten

dappere mannen, krijgslieden, helden

Gamul gespeend

Gareb schurftig

Garmiet bonkig

Gasmu regen

Gat behorend aan Gath

Gat wijnpers

Gatam verbrande vallei

Gath wijnpers

Gat-hachefer de wijnpers van graven

Gath-hefer

Gathiet behorend aan Gath

Gath-rimmon wijnpers van de granaatappel

Gatiet behorend aan Gath

Gatieten

Gat-rimmon wijnpers van de granaatappel

Gaza de sterke

Gaza de versterkte, sterk

Gaza zie Gaza de krachtige

Gazatiet

Gazez scheerder

Gazieten zie Gaza de krachtige

Gazzam verslindend

Geba heuvel

Gebal berg

Gebal een grens

Geber krijger

Gebim regenbakken

Gechazi dal van visioenen

Gedalia Jahweh is groot



Gedalja Jahweh is groot

Geder muur

Gedera

Gederathiet een muur

Gederatiet

Gederiet

Gederot muren

Gederotaim twee muren

Gederöth muren

Gedor muur

Gedorothaïm twee muren

geel glanzend

geelachtig glanzend, geel (van haar)

Gehazi dal van visioenen

Gehenna het dal van Hinnom, ten zuiden van 
Jeruzalem,

geit afzondering van het kwaad

geitebok

geitehaar geitehaar beeld van Christus als 
profeet Zach 13:4, 5; 2Kon 1:8; Mat 
3:4) ook wel afzondering van het 
kwaad

Geliloth districten

Gemalli kameeldrijver

Gemarja Jahweh heeft tot stand gebracht

Gennesaret een harp

Gennesareth

Genubat diefstal

Genubath

Gera korrel

Gerar plaats (om te overnachten)

Gergesenes beloning aan het einde

Gergesenes een vreemdeling die naderbij komt

Geri zwerver

Gerizim afsnijdingen

Gerizzim

Gersom vreemdeling

Gerson

Gerson balling

Gersoniet nakomeling van Gerson, eerstgeborene 
van Levi

Gersonieten zie Gesur, nakomeling van Gerson, 
eerstgeborene van Levi

Gersonieten balling

Gesan homp

Gesem regen

Gesur trotse waarnemer

Gesuri zie Gesur, stam in zuid-Palestina of in 
de buurt van de Filistijnen

Gesurieten trotse waarnemer

Gesurieten zie Gesur, stam in zuid-Palestina of in 
de buurt van de Filistijnen

getal lot of geluk

Geter vrees

Gether

Gethiet behorend aan Gath

Gethieten

Gethsemane een oliepers

getokkel muziek, melodie, zang

getrouwigheid betrouwbaarheid, vertrouwend, trouw, 
betrouwbaar

Geuel majesteit van God

gewijde paal bosjes, heilige wouden (voor 
afgodendienst)

gewijde palen

gezalfde Messias

Gezer portie

Gezurieten trotse waarnemer

Gezurieten zie Gesur, stam in zuid-Palestina of in 
de buurt van de Filistijnen

Giach uitbreken

Gibath heuvel

Gibbar de dappere

Gibbethon heuvel

Gibea

Gibea-sauls verlangd



Gibeathiet heuvelachtigheid

Gibeatiet

Gibeon heuvelstad

Gibeonieten kleine heuvel of heuvelachtig

Giblieten een grens

Gichon uitbrekend

Giddalti Ik maak groot

Giddel heel groot

Gideom een neerhakken

Gideon de houwer, de hakker

Gideon de neerwerper

Gideoni mijn hakker

Gidom een neerhakken

Gidoni mijn hakker

Gihon uitbrekend

Gilalai gewichtig

Gilboa opgezwollen hoop

Gilead getuigen-hoop

Gilead rotsachtig gebied

Gileadiet

Gileadieten

Gilgal wiel of rollend

Gilo ballingschap

Giloniet volksnaam van voorrang

Gimzo vruchtbaar van vijgebomen

Ginat bescherming

Ginath

Ginnetho tuinman of hovenier

Ginnethon

Ginneto

Ginneton

Girgasiet wonend op kleigrond

Girgasieten

Girgaziet

Girgazieten

Girzieten een stuk of een portie (afgesneden), de 
afhakkers

Gispa liefkozing

Gittaïm twee wijnpersen

Gitthaïm

Gitthith wijnpers

Gittit

Gittith

Gizoniet scheerder of arbeider in steengroeve

Gizrieten een stuk of een portie (afgesneden), de 
afhakkers

Goa loeiend

Goath

Gob regenbak

God Elah (Aramees) Godsnaam, 
godennaam

god eloah

God Theos; god of godin

goden elowah, godennaam

Goede Rede Goede haven

Gog berg

Gogs menigte menigte van Gog

Gojim naties

Golan hun gevangenschap of hun vreugde

Golgotha schedel

Goliat pracht

Goliath

Gomer voltooid

Gomorra onderdompeling

Gosen naderen

goud d hab (Aramees)

goud glans, pracht

gouden met goud opgelegd, verguld

Gozan afsnijding

granaatappel vruchtbaarheid

granaatappelboom Type van vruchtbaarheid

granaatappelen insluiten



granaten Type van vruchtbaarheid

granatenboom Deze boom en zijn vruchten zijn 
dikwijls vermeld. Het is meer een 
heester dan een boom. De vrucht is zo 
groot als een appel.

grenzen gebied, district

Griekenland Jonië of Griekenland

Griekenland niet standvastig: de moerassige

groen weelderig, vers, groen

grote teen dik zijn

Gudgod de plaats waar gesneden werd/wordt

Guël majesteit van God

Guni mijn verdediger?

Gunieten mijn verdediger(?)

Gur als vreemdeling vertoevend

Gur-baäl woonplaats van Baäl



H
ha aha!, ha!

haag bosjes, heilige wouden (voor 
afgodendienst)

Haahashtari Ik zal ijverig het onderzoek betrachten

haan Aangever van de nieuwe morgen

Habaja Jahweh heeft verborgen

Habakuk omhelzing

Habazzinja licht van Jahweh

Habel adem

Habor samenkomst

Hachalja dien Jahweh verlicht

Hachila duister

Hachiroth plaats waar zegge groeit

Hachmoni wijze

Hadad Ik zal zacht bewegen: Ik zal liefhebben

Hadad machtig

Hadadezer Hadad is hulp

Hadad-ezer

Hadadrimmon Hadad van de granaatappels

Hadar eer

Hadasa nieuw

Hadassa mirt

Hades Dodenrijk

Hadid scherp

Hadlai rust van God

Hadoram nobele eer

Hafaraïm twee putten

hagab sprinkhaan

Hagaba

Hagar vlucht

Hagarenen zwerver

hage bosjes, heilige wouden (voor 
afgodendienst)

Hageriet zwerver

Haggaï feestelijk

Haggi

Haggieten

Haggija feest van Jehovah

Haggith feestelijk

Hagri zwerver

Hagriet

Hagrieten

Haharmon hooggelegen fort

Hakkatan de kleine

Hakkos doorn

Hakkoz

Hakufa gebogen

Halah pijnlijk

Halhul bevend

Hali halsketting

Halleluja Jahweh zij geprezen

Halloches fluisteraar

Hallohes

Ham heet of door de zon verbrand

Haman luisterrijk

Hamat fort, vesting

Hamat onheining van dichtbevolkte 
gramschap

Hamath fort, vesting

Hamath onheining van dichtbevolkte 
gramschap

Hamathiet zie Hammath

Hamath-Rabbah onheining van dichtbevolkte 
gramschap

Hamath-zoba vesting van Zoba

Hamatiet zie Hammath

Hamat-soba vesting van Zoba

Hammath fort, vesting

Hammath hete bron

Hammavahim verspreiders

Hammedata dubbel

Hammedatha



Hammelech koning

Hammelech Koning (Melek)

Hammon warme bronnen

Hammoth-dor hete bronnen van Dor

Hammuël hitte van God

Hamona menigten

Hamon-gog menigte van Gog

Hamram het volk is verheven of hun slijk

Hamul gespaard

Hamulieten

Hamutal schoonvader is bescherming

Hanameël God is genadevol, God is liefderijk

Hanan hij is barmhartig

Hananeël God heeft genade getoond

Hanani genadig

Hananja God heeft begenadigd

Hananja JHWH bewolkt

Hanna genade

Hannathon liefelijk

Hanniël begenadigd door God

Hanoch toegewijd

Hanochieten zie Henoch: "toegewijd"

Hanun bevallig

Happisses breken

Happizzes

Hara bergland

Harad wilde ezel

Harada vrees

Haran bergbeklimmer

Haran bergbewoner

Harariet

Har-cheres de zon

Haref het (af)plukken

Harhas zeer arm

Harhoja vrees voor Jahweh

Harhur ontsteking

Harif het afplukken

Harim toegewijd

Harnefer steunend, hijgend

Harodiet zie Harod siddering

Harodiet de man van de bergen

Haroe visioen

Haroë

Haroriet de man van de bergen

Haroseth bosgrond

Haroset-haggojim

Harsa stom

Har-safer (berg) van goedheid

Harufiet geboortig van Haruf

Harum verheven

Harumaf gespleten neus

Haruz jaloers

Hasabja Jahweh heeft in acht genomen

Hasabna Jahweh heeft acht geslagen

Hasabneja geacht door Jahweh

Hasadja Jahweh is getrouw geweest

Hasbaddana zorgzame rechter

Hasem vet

Hasmona vetheid

Hasor kasteel

Hasra gebrek

Hasselelponi naar de schaduw toe gekeerd

Hassenua borstelig

Hassobeba de langzame

Hassub bezorgd

Hassum rijk

Hasub bezorgd

Hasuba achting

Hasufa ontkleed

Hasum rijk



Hatach waarlijk

Hatak

Hathath angstig

Hatifa gegrepen

Hatita verkenner

Hatsarm veth dorp van de dood

Hattil twijfelachtig

Hattus verzameld

Hauran grotten

Havila cirkel

Havran grotten

Havvoth-jaïr dorpen van Jaïr

Hazael een die God ziet

Hazaël

Hazaja God heeft gezien

Hazar Hattichon middelste hof

Hazar-addar omsloten ruimte van heerlijkheid

Hazar-Enan bronnendorp

Hazar-Enon

Hazar-gadda dorp van geluk

Hazar-Sual dorp van de jakhals

Hazar-Susim paardendorp

Hazar-Suza

Hazelelponi naar de schaduw toe gekeerd

Hazerim dorpen

Hazeroth nederzetting

Hazezon-thamar de palmboom verdelend

Haziël visioen van God

Hazihammenuchoth zie Manachet  rustplaats

Hazo visioen

Hazobeba de langzame

Hazor kasteel

Hazor-hadattha

Hazor-hadattha nieuw Hazor

heah aha!, ha!

Heavvim ruïnen

Heber het aan de andere zijde gelegen gebied

Heber kameraad

Heberieten zie Heber, nakomelingen van Heber

Hebreeer de streek aan de overkant

Hebreeer iemand van de overzijde

Hebreeër de streek aan de overkant

Hebreer iemand van de overzijde

Hebreeuws

Hebreeuwse

Hebreinnen

Hebron vereniging

Hebronieten zie Hebron

Heer Heer des Huises, Heer en meester 
(Despotes)

heer en meester Huisheer

HEERE de Bestaande of Ik ben er voor jullie

HEERE Jahweh in verkorte vorm

HEERE Jehovih

heerlijk eder, glorie, heerlijkheid

Hefa somber

Hefer een bron

Hefer kalf

Heferieten zie Hefer een holte of schande

Hefzi-bah mijn welgevallen is in haar

Hegai eunuch

hei aha!, ha!

Hela roest

Helam vesting

Heldai werelds

Heleb melk

Heled voorbijgaand

Helef ruil

Helek deel

Helekieten vleiend

Helem de verdelger



Helez hij heeft gered

Heli stijgend

Helkai Jahweh is mijn aandeel

Helkath glad

Hellen een Griek van nationaliteit

Hellenist iemand die de manieren en zeden of 
de godsdienst van de Grieken nabootst 
en de Griekse taal spreekt

Helon kracht

Hemam vernietigend

Heman (ge)trouw

hemathiet edelsteen op de borstplaat van de 
hogepriester

Hemdan verlangen

hemelsblauw spreekt van de hemel

Hemor ezel

Hena verontrustend

Henadad gunst van Hadad

Henoch toegewijd

Here de Bestaande of Ik ben er voor jullie

Here Jah, godsnaam. Jahweh in verkorte 
vorm.
ook gebruikt in samenstellingen:
namen beginnend met 'Je' 
namen eindigend op 'iah' of 'jah'

Here despotes, huisheer, heer en meester, 
Here

Heres de zon

Heres stom

Heri waakzaam

Herieten zie Eri waakzaam

Hermas Mercurius

Hermes heraut van de goden

Hermogenes gelukkig geboren of uit Mercurius 
geboren

Hermon een heiligdom

Hermonbergen

Herodes heldhaftig

Herodes Agrippa

Herodes Antipas

Herodes de grote

Herodias

Herodion

Hesbon sterkte

Hesed zoon van getrouwheid

Hesmon rijke grond

Hesron omsloten

het effen veld van Paran palm van Paran

het einde van Dammim bloedrand

Heth schrik

Hethiet nakomeling van Heth

Hethieten schrik

Hethietische nakomeling van Heth

Hethitische

Hethlon bergplaats

Heva leven of levend

Heviet dorpelingen

Hevieten

Hezbon sterkte

Hezion visioen

Hezir zwijn

Hezrai ingesloten

Hezro

Hezron omgeven door een muur, ingesloten, 
omtuind

Hezron omsloten

Hezronieten zie Hezron ingesloten of verdeling van 
gezang

Hibri Hebreeër

Hiddai voor de vreugde van Jahweh

Hiddekel vlug

Hiël God leeft

Hiërapolis heilige stad

Higgajon overdenking, muziekklanken, 
gemijmer, samenzwering

Hilen plaats van holen

Hilkia Jahweh is mijn aandeel



Hilkija Jahweh is mijn aandeel

Hillel lofzeggend

Hinnom klaagzang, geweeklaag

Hinnon

Hira een nobel ras

Hirad vloot

Hiram edel geboren

Hiram nobel

Hivviet dorpelingen

Hizki sterk

Hizkia de macht van Jehova, de twaalfde 
koning van Juda

Hizkia Jahweh heeft sterk gemaakt

Hizkia Jahweh is mijn kracht

Hoba bergplaats

Hobab gekoesterde

Hod pracht

Hodajeva eer zij Jahweh

Hodavia

Hodavja

Hodawja

Hodawjahu

Hodes nieuwe maan

Hodeva lof van Jahweh

Hodewa

Hodia majesteit van Jahweh

Hodia mijn majesteit is Jahweh

Hodija majesteit van Jahweh

hof tuin, hof, garden, ommuurde plek

hofmaarschalk zwaard van Nebo

Hofni vuistvechter

Hogla patrijs

Hoham dien Jahweh aanzet

Holon zandig, mul

Homam verwarring

Hoogte hoge plaats

Hor berg, geestelijke vader, voorvader

Horam verheven

Horeb woestijn

Horem gewijd

Hor-gidgad spelonk van Gidgad

Hori holbewoner

Horiet

Horieten

Horma toewijding

Horonaïm twee holen

Horoniet inwoner van Horonaïm

Hosa toevlucht

Hosaaja Jahweh heeft gered

Hosaja

Hosama die Jahweh hoort

Hosanna wees genadig

Hosea redding

Hotham zegel

Hothir overvloed

Hotir

Hufam man van de kust

Hufamieten zie Hufam

huis van Afra huis behorend aan Afra of huis van stof

huis van Gilgal huis van het wiel

huis van Millo huis van Millo of huis van het bolwerk

huisheer despotes, huisheer, heer en meester, 
Here

Hukkok aangesteld

Hukok

Hul cirkel

Hulda wezel

Humta plaats van hagedissen

Huppa baldakijn

Huppim beschermd

Hur hol

Hurai linnen-wever



Huram nobel

Huram edel geboren

Huram Abi

Huri linnen-wever

Husah haast

Husai zich haastend

Husam haast

Husathiet bewoner van Husa

Husim hij die haast heeft

hut tent

hyacinth de naam van een bloem, ook van een 
edelsteen met rode of gele glans

hyacinth van een rode kleur tegen zwart aan

Hymeneüs behorend tot het huwelijk

hysop een plant die door de Hebreeën 
gebruikt werd bij hun rituele 
sprenkelingen



I
Ibchar Jahweh kiest

Ibsan hun witheid

Iconium kleind beeld

Idbas dapper

Iddo Ik zal hem prijzen

Iddo Zijn getuige

Idumea een landstreek zuidelijk Palestina 
bewoond door Edom of Ezau en zijn 
nageslacht

Iezer geen hulp

Iezriet

Ijim ruïnen

Ijjim

Ijjon ruïne

Ijon

Ikabod geen heerlijkheid

Ikes verbogen

Ikkes

Ilai verheven

Illyrië de lyrische band

Immanuel God is met ons of met ons is God

Immanuel God met ons

Immanuël God is met ons of met ons is God

Immanuël God met ons

Immer hij heeft gesproken

Imna rechterhand

Imri welsprekend

in het lage land Hodsi laagste-maan

Indie vlucht weg of breng dank

inwoner van Sebet wonend in ruste

Ir behorend tot een stad

Ir Hatmarim Palmstad

Ira waakzame stad

Irad vloot

Iram tot de stad behorend

Ir-hammelach zoutstad

Iri tot de stad behorend

iris regenboog

Ir-nachas slangenstad

Ir-nahas

Ir-semes stad van de zonnegod

Iru waker

Isaak hij lacht

Isai Ik bezit

Isai rijk

Isaï Ik bezit

Isaï rijk

Isbah hij zal prijzen

Isbak hij laat los

Isbi Benob zijn woonplaats is in Nob

Isboset man van schaamte

Isboseth

Iseï Hij redt mij

Ishod man van majesteit

Ishtob man van Tob

Iskariot man uit Kerioth (Kariot = steden)

Isma verlatenheid

Ismael God zal luisteren

Ismaël

Ismaelieten zie Ismaël God zal luisteren

Ismaëlieten

Israel God heeft de overhand, God zegeviert

Israel Vorst van God

Israël zie Israël God heeft de overhand

Israël Vorst van God

Israël hij zal een vorst van God zijn

Israël God heeft de overhand, God zegeviert

Israeliet zie Israël God heeft de overhand

Israëliet

Israelieten God heeft de overhand, God zegeviert



Israëlieten God heeft de overhand, God zegeviert

Israëlietische zie Israël God heeft de overhand

Israelitische

Issachar beloning

Issakar er bestaat beloning

Issakarieten

Issaschar

Isvi hij lijkt op mij

Isvieten zie Jiswi hij lijkt op mij

Itai met mij

Italië als een kalf

Itamar palmkust

Ithai met mij

Ithamar palmkust

Ithiel God is met mij

Ithran voordeel

Itiel God is met mij

Ittai met mij

Iturea voorbij de grenzen of hij zal regelen

ivoor elpenbeen

Ivva ruïne

Iwwa

Izaäk lachen

Izak hij lacht

Izak lachen

Izebel Baal prijst of Baal is echtgenoot van 
of onkuis

Izebel kuis

Izhar glanzende olie

Izrahieten olie



J
Jaakan laat hem hen onderdrukken

Jaäkan

Jaakoba in de richting van Jakob

Jaäkoba

Jaala opstijgend

Jaäla

Jaare-oregim wouden van wever

Jaäre-Oregim

Jaaresja die door JHWH wordt gevoed

Jaäresja

Jaasai zij zullen doen

Jaäsai

Jaasiel God is maker

Jaazanja Jahweh hoort

Jaäzanja

Jaäzia stoutmoedig gemaakt door JHWH

Jaaziahu

Jaaziel stoutmoedig gemaakt door God

Jaäziël God is maker

Jaäziël stoutmoedig gemaakt door God

Jabal waterstroom

Jabbok leegmakend

Jabes smart

Jabes droog

Jabez smart

Jabin dien God gadeslaat

Jabne gebouw van God

Jabneel God doet bouwen

Jabneël

Jachan de moeilijke

Jachasiel God verdeelt

Jachat Hij zal grijpen

Jachaziel door God gezien

Jachdiel God is mijn eenheid

Jachdo zijn eenheid

Jachin Hij zal vestigen

Jachinieten zie Jakin hij zal oprichten

Jachleel God wacht

Jachleelieten Gods hoop

Jachmai door Jahweh beschermd

Jachseel God verdeelt

Jachseelieten zie Jahzeël God verdeelt

Jachzeja Jahweh beziet

Jachzera God leidt hem terug

Jacob hielenlichter

Jacobus onderkruiper

Jada Hij weet

Jaddai gelegen of liefelijk

Jaddua wetend

Jadon dankbaar

Jael berggeit

Jaël

Jaela opstijgend

Jaëla

Jaëlam verborgen

Jaënai die JHWH antwoord geeft

Jaëra bebost

Jäezer geholpen

Jafet geopend

Jafeth

Jafia glanzend

Jaflet zij zal uitleveren

Jafleti laat hem ontsnappen

Jaflieten

Jafo schoon

Jagur hij vertoeft

Jahallelel God is geprezen

Jahas vertrapt

Jahath Hij zal grijpen



Jahaz vertrapt

Jahaziël door God gezien

Jahdiël God is mijn eenheid

Jahdo zijn eenheid

Jahleël God wacht

Jahleëlieten Gods hoop

Jahweh de Bestaande of Ik ben er voor jullie

Jahza vertrapt

Jahzeël God verdeelt

Jahzeëlieten zie Jahzeël God verdeelt

Jahzera God leidt hem terug

Jahziël God verdeelt

Jair bebost

Jair hij verlicht

Jaïr bebost

Jaïr dorpen van Jaïr

Jaïr hij verlicht

Jairiet nakomeling van Jaïr

Jaïriet

Jairus God verlicht hem

Jaïrus

Jakan de moeilijke

Jake zonder blaam

Jakim Hij zal oprijzen

Jakin Hij zal vestigen

Jakinieten zie Jakin hij zal oprichten

Jakob hielenlichter

Jakob hij die de hiel vastgrijpt of 
onderkruiper

Jakobus onderkruiper

Jalam verborgen

Jalon JHWH geeft onderdak

Jambres schuimende genezer

Jamin rechterhand

Jaminieten zie Jamin de rechterhand

Jamlech Hij zal regeren

Jamlek

Janai die JHWH antwoord geeft

Jannai bloeiend

Jannes hij kwelde

Janoach Hij rust

Janoah

Janum ingeslapen

Jara bebost

Jarcha de maand van wegvagen

Jareb strijder

Jarha de maand van wegvagen

Jarib hij bestrijdt

Jarmut hoogten

Jarmuth

Jaroach nieuwe maan

Jaroah

Jasa vertrapt

Jasen slapend

Jasib hij zal terugkeren

Jasobam het volk zal terugkeren

Jason iemand die zal genezen

jaspis jaspis, een edelsteen met verschillende 
kleuren

Jaspis polijsten

jaspis rode robijn (rode kleur)

jaspissteen een edelsteen, betekenis van "polijsten"

Jasub hij zal terugkeren

Jasubieten zie Jasub hij zal terugkeren

Jasubi-lechem hij die brood teruggeeft

Jasubilehem

jat, jatten, jat, jatten hand, macht

Jather overvloedig

Jathniël God heeft mij gehuurd

Jatniel

Jatthir overvloedig

Jattir



Javan Jonië of Griekenland

Jawan

Jaza vertrapt

Jazen slapend

Jazer geholpen

Jaziz Hij maakt vooraanstaand

Jearim wouden

Jeaterai dien Jahweh leidt

Jeathrai

Jeberechja Jahweh zegent

Jeberekjahu

Jebus nakomelingen van Jebus

Jebus dorsvloer

Jebusi nakomelingen van Jebus

Jebusiet

Jechdeja Jahweh is eenheid

Jechdejahu

Jechezkiel God maakt sterk

Jechia Jahweh leeft

Jechiel God leeft

Jechieli God zal levend redden of door God 
weggevaagd

Jechizkia Jahweh heeft sterk gemaakt

Jecholia JHWH heeft de macht

Jechonia Jehova bevestigt

Jechonia JHWH zal vestigen

Jechonja

Jechubba verborgen

Jedaja geprezen door Jahweh

Jedaja Jahweh heeft gekend

Jedi aangesteld

Jediael God maakt bekend

Jediaël

Jedida bemind

Jedidja beminde van Jahweh

Jedid-jah

Jedo aangesteld

Jed–thun lovende

Jedutun

Jefta God maakt hem vrij

Jefta hij opent

Jeftha

Jefunne Hij zal gericht zijn

Jegar-sahaduta steenhoop ter getuigenis

Jegar-Sahadutha

Jehaleël God is geprezen

Jehalelel

Jehazia Jahweh beziet

Jehezkiel God maakt sterk

Jehia Jahweh leeft

Jehiël God leeft

Jehiël God vaagt weg

Jehiëli God zal levend redden of door God 
weggevaagd

Jehizkia Jahweh heeft sterk gemaakt

Jehizkia Jahweh is mijn kracht

Jehoadda JHWH heeft versierd

Jehoaddan JHWH schept welbehagen

Jehojada JHWH weet

Jehoram JHWH is verheven

Jehosabat JHWH is een eed

Jehoseba JHWH heeft gezworen

Jehosua JHWH brengt redding

Jehovah-jireh JHWH ziet

Jehovah-nissi JHWH is mijn banier

Jehovah-shalom JHWH is vrede

Jehovah-shammah JHWH is daar

Jehu Jahweh is Hij

Jehubba verborgen

Jehud schoonheid

Jehudi Jood

Jehudit Jodin of geprezen



Jehukal JHWH is bekwaam

Jehus hij die bijeenbrengt

Jehus Hij snelt te hulp

Jeiel God vaagt weg

Jeïel

Jekabseel God verzamelt

Jekabzeël

Jekamam laat het volk opstaan

Jekameam

Jekamja JHWH heft op

Jekolja JHWH heeft de macht

Jekuthiël reiniging door God

Jekutiel

Jemima dag voor dag

Jemuel dag van God

Jemuël

Jerach nieuwe maan

Jerachmeel mag God medelijden hebben

Jerachmeelieten zie Jerahmeël mag God medelijden 
hebben

Jerah nieuwe maan

Jerahmeël mag God medelijden hebben

Jerahmeëlieten zie Jerahmeël mag God medelijden 
hebben

Jeramot hoogten

Jeramoth

Jered afkomst, neerdaling

Jered afstammend

Jeremai mijn verheffingen

Jeremia door JHWH aangesteld

Jeremia Jehova moge verhogen

Jeria onderwezen door JHWH

Jeribai mijn twisten

Jericho zijn maan

Jericho stad van lieflijke geur

Jeriel onderwezen door God

Jeriël

Jerija JHWH ziet mij

Jerimot Hij is de Allerhoogste

Jerimoth

Jeriot gordijnen

Jerioth

Jeroboam het volk zal strijden

Jerocham medelijden tonend

Jeroham

Jerubbaal laat Baäl strijden

Jerubbaäl

Jerubbaal-gideon

Jerubbeset schande zal strijden

Jerubbesheth

Jeruel onderwezen door God

Jeruël

Jerusa onterver

Jeruzalem maak dubbel vrede

Jeruzalem vrede lerend

Jesaja JHWH heeft gered

Jesaja Jehova's hulp

Jesana bergruimte

Jesarela dezen zijn oprecht

Jeschurun de oprechte

Jesebab verblijfplaats van de vader

Jesebeab

Jeser oprecht

Jeser vormgevend

Jeshimon, Jeshimon woestenij, wildernis, woestijn, 
eenzame plaats

Jesibja Jahweh doet wonen

Jesimeël God zal plaatsen

Jesimiel

Jesisai mijn oude

Jesochaja JHWH maakt nederig

Jesochar getaand/taankleurig



Jesochar taankleurig

Jesohaja JHWH maakt nederig

Jesse rijk

Jesua JHWH brengt redding

Jesua-Joab

Jesua-joab JHWH is vader

Jesurun de oprechte

Jeter overvloed

Jetet een nagel

Jether overvloed

Jetheth een nagel

Jethriet een overblijfsel: uitnemendheid

Jethro overvloed

Jethro zijn overvloed

Jethur ingesloten

Jetriet een overblijfsel: uitnemendheid

Jetro zijn overvloed

Jetur ingesloten

Jeuel God vaagt weg

Jeuël

Jeus hij die bijeenbrengt

Jeus Hij snelt te hulp

Jeüs hij die bijeenbrengt

Jeüs Hij snelt te hulp

Jeuz raadgever

Jeüz

Jezabel kuis

Jezanja Jahweh heeft geluisterd

Jezebel kuis

Jezer geen hulp

Jezer vormgevend

Jezerieten geen hulp

Jezerieten verbeelding, vorm, doel

Jezia Jahweh besprenkelt

Jeziel de gemeenschap van God

Jeziël

Jezohar getaand/taankleurig

Jezohar taankleurig

Jezus Jehova is redding

Jibchar Jahweh kiest

Jibleam volksverslinder

Jibnea Jahweh bouwt

Jibneja

Jibnia die Jahweh zal herbouwen

Jibnija

Jibsam aangenaam

Jidala gedenkteken van God

Jidbas dapper

Jiddo gelegen of liefelijk

Jidlaf wenende

Jifdeja JHWH zal verlossen

Jiftach hij opent

Jiftach-el God opent

Jiftah

Jiftah hij opent

Jiftha-El God opent

Jigal Hij redt

Jig-al

Jigdalia Jahweh is groot

Jigdaljahu

Jigeal Hij redt

Jimla hij die God tot vervulling wil brengen

Jimna Hij zal bedwingen

Jimna rechterhand

Jimra bitterheid

Jiria JHWH ziet mij

Jirmeja door JHWH aangesteld

Jiron vrezend

Jirpeel God zal genezen

Jirpeël



Jisbach hij zal prijzen

Jisbak hij laat los

Jisbibenob zijn woonplaats is in Nob

Jiseï Hij redt mij

Jishar glanzende olie

Jisharieten olie

Jisi Hij redt mij

Jisia JHWH zal leiden

Jiska iemand die vooruitkijkt

Jisma verlatenheid

Jismachja JHWH ondersteunt

Jismael God zal luisteren

Jismaja JHWH zal luisteren

Jismakjahu JHWH ondersteunt

Jismerai Hij houdt mij

Jispa Hij is kaal

Jispan hij verbergt

Jisri mijn boetseerder

Jisrieten verbeelding, vorm, doel

Jissia JHWH zal leiden

Jisva hij zal gelijken

Jisvi hij lijkt op mij

Jiswa hij zal gelijken

Jiswi hij lijkt op mij

Jiswieten zie Jiswi hij lijkt op mij

Jithla hij hangt

Jithma wees

Jithnan huur

Jithra overvloed

Jithream voordeel van het volk

Jitla hij hangt

Jitma wees

Jitnan huur

Jitra overvloed

Jitran voordeel

Jitream voordeel van het volk

Jizhar glanzende olie

Jizlia God zal hem sparen

Jizr hja Jahweh zal schitteren

Jizrachiet nakomeling van Zerach

Jizrachja Jahweh zal schitteren

Jizrahiet nakomeling van Zerach

Jizreel God zaait

Jizreël

Jizreela

Jizreeliet zie Jizreël God zaait

Jizreëliet

Jizreëlietische

Jizreelitische

Jizri mijn boetseerder

Jizzia Jahweh besprenkelt

Joab JHWH is vader

Joach JHWH is broeder

Joachaz JHWH heeft gegrepen

Joachaz Jahweh heeft genomen

Joaddan JHWH schept welbehagen

Joah JHWH is broeder

Joahaz Jahweh heeft genomen

Joahaz JHWH heeft gegrepen

Joanna genade van God

Joas gegeven door de Heer

Joas geschonken door de Heer

Joas Jahweh haast zich

Job gehaat

Job het roepen van 'wee' of ik zal roepen

Job vervolgde

Jobab verdienste

Jochanan Jahweh heeft begunstigd

Jochanan JHWH heeft begunstigd

Jochdai die hij wil plaatsen



Jochebed Jahweh is glorie

Jodai die hij wil plaatsen

Joed Jahweh is getuige

Joel Jahweh is God

Joël

Joël voor wie Jehova God is

Joela moge hij gebruik maken

Joëla

Joezer Jahweh helpt

Joëzer

Jogbeha verheven

Jogli hij is verbannen

Joha Jahweh schenkt leven

Joha JHWH is broeder

Johanan JHWH heeft begunstigd

Johanan Jahweh heeft begunstigd

Johanna Jehova is een genadig gever

Johannes

Joiarib Jahweh voert strijd

Jojachin Jahweh vestigt

Jojachin JHWH vestigt

Jojada Jahweh kent

Jojada JHWH weet

Jojakim Jahweh verheft

Jojakim JHWH richt op

Jojakin JHWH vestigt

Jojakin Jahweh vestigt

Jojarib JHWH voert strijd

Jojarib Jahweh voert strijd

Jokdeam het in brand staan van een volk

Jokebed Jahweh is glorie

Jokim Jahweh doet opstaan

Jokmeam door het volk opgeroepen

Jokneam het volk treurt

Joksan vogelaar

Joktan kleinheid, geringheid

Jokteel de gelukzaligheid van God

Jokteël

Jona duif

Jonadab Jahweh is welwillend

Jonadab JHWH is gewillig

Jonan Jehova is een genadig gever

Jonas duif

Jonatan Jahweh heeft geschonken

Jonatan JHWH heeft gegeven

Jonath Elem Rechokim de stille duif van verre plaatsen

Jonathan JHWH heeft gegeven

Jonathan Jahweh heeft geschonken

Jonië Jonië of Griekenland

Joodse Jodin

Joppe mooi

Jora hij geeft aanwijzingen

Jorai Jahweh heeft mij geleerd

Joram Jahweh is verheven

Joram Jehova heeft hem verheven

Joram JHWH is verheven

Jordaan hij die naar beneden gaat

Jordaan hij die omlaagkomt, hij die 
omlaagvloeit

Jorim Jehova heeft hem verheven

Jorkeam leegte van het volk

Jormeja door JHWH aangesteld

Jos via Jahweh maakt gelijk

Jos‚ba JHWH heeft gezworen

Josa Jahweh maakt gelijk

Josadak Jahweh is rechtvaardig

Josadak JHWH is gerechtig

Josafat Jahweh spreekt recht

Josafat Jehova oordeelt hem

Josafat JHWH heeft geoordeeld

Josafath



Josawja Jahweh maakt gelijk

Josbekasa gezeten in wreedheid

Joscheb Baschebeth wonend in ruste

Jose hij zal ondersteund worden door 
Jehova

Josef Jahwqe heeft toegevoegd

Joses verheven

Josia dien Jahweh geneest

Josia Jehova geneest hem

Josibja Jahweh doet wonen

Josifja Jahweh voegt toe

Josua JHWH brengt redding

jota de Hebreeuwse letter`(jot), de kleinste 
van allemaal

Jotam Jahweh is volmaakt

Jotba aangenaam

Jotbata het aangenaam zijn

Jotbath

Jotbatha

jotha de Hebreeuwse letter`(jot), de kleinste 
van allemaal

Jotham Jahweh is volmaakt

Jotham Jehova is oprecht

Jozabad JHWH heeft begiftigd

Jozabad Jahweh heeft begiftigd

Jozabath JHWH is een eed

Jozacar Jahweh herinnert zich

Jozadak Jahweh is rechtvaardig

Jozadak JHWH is gerechtig

Jozef Jahwqe heeft toegevoegd

Jozef JHWH heeft toegevoegd

Jozef laat hem toevoegen

Jozefieten Jahwqe heeft toegevoegd

Jozua Jehova is redding

Jozua JHWH brengt redding

Jubal stroom

Juchal Jahweh vermag

Juchal JHWH is bekwaam

Juda geprezen

Juda hij zal geprezen worden

Judas

Judea

Judea jehoed (Aramees) het gebied van de 
stam van Juda

Judeeers geprezen

Judeese Jodin

Judith Jodin of geprezen

Judutunieten lovende

Jukal Jahweh vermag

Julia met zacht haar

Julius

Junia jeugdig

Jupiter een vader van hulp

Jusab-chesed wiens liefde is beantwoord

Jusabhesed

Justus Jehova is redding

Justus rechtvaardig

Juta uitgestrekt

Jutta



K
Kaal glad

Kabbon de bouwheer

Kabseel God verzamelt

Kabul bindend

Kabzeel God verzamelt

Kades heilig

Kades-barnea

Kadmiel God is de Oude

Kadmoniet iemand uit het oosten

Kafthor kroon

Kafthorieten zie Kafthor kroon

Kafthorieten ruïnen

Kaftor kroon

Kaftorieten ruïnen

Kaftorieten zie Kafthor kroon

Kahath vergadering

Kain bezit

Kaïn

Kaïn maker (letterlijk smid)

Kaïnan hun smid

Kajafas als bevallig

Kalach sterkte

Kaleb hond

Kaleb-efrata hond of ashoop

Kaleb-efratha

Kalebiet zie Kaleb hond

Kalkol ondersteunend

Kallai vlug

Kalne fort van Anu

Kalno

kamerdienaar Melzar

Kamon grootgebracht

Kamos onderwerper

Kamoz

Kana plaats van riet

Kana riet

Kanaan laagland

Kanaän

Kanaäna handelaar

Kanaaniet Kanaäniet, de naam van de vroegere 
inwoners van het land Israël, voor de 
verovering ervan door de Israëlieten.
in de dagen van Christus: een Feniciër

Kanaäniet

Kanaäniet zie Kana ijveraar

Kanaänieten

Kananïtes ijverig, de bijnaam van de apostel 
Simon, ook bekend als Simon de 
Zeloot

Kanne een vleiende bijnaam geven

Kapernaüm dorp van rust

kapiteel knop, bol, insluiten

karbonkelsteen vurige gloed, vonk

Karchemis fort van Kemos

Kareach kaal

Kareah

Karka vloer

Karkaa

Karkas streng

Karkemis fort van Kemos

Karkor fundament

Karmel tuin-grond/land

Karmeliet zie Karmel tuin-grond/land

Karmelietische

Karmi mijn wijngaard

Karmieten zie Karmi mijn wijngaard

karmozijn rood

karmozijn worm, scharlaken kleurstof

Karnaim hoorn, heuvel

Karpus vrucht

Karsena doorluchtig

Karta stad



Kartah stad

Kartan twee steden

Kasifja zilverkleurig

Kasluchieten versterkt

Katan de kleine

Kattat gering

Kattath

Kebar ver-weg

Kedar duister

Kedarenen

Kedarieten

Kedema origineel

Kedemot oostelijk

Kedemoth

Kedes heilige plaats

Kedes-nafthali

Kedma origineel

Kedorlaomer handvol schoven

Kedor-laomer

Kedron donker, gloeiend

Kefar-haamoni dorp van de Ammonieten

Kefas rotsblok

Kefira leeuwin

Kehat vergadering

Kehath

Kehathieten zie Kahath vergadering

Kehatieten vergadering

Kehatieten zie Kahath vergadering

Kehelata vergadering

Kehelatha

Kehila burcht

Keila

Kelaja JHWH heeft onteerd

Kelal voltooid

Kelita kreupel

Kelub gekooid

Kelubai mijn gekooide

Keluhu wat ik tot stand heb gebracht

Kemos onderwerper

Kemuel door God grootgebracht

Kenaana handelaar

Kenan bezit

Kenani mijn rustplaats

Kenanja JHWH vestigt

Kenat bezit

Kenath

Kenaz jager

Kenchrea gierst

Keneziet nakomeling van Kenaz

Keniet smeden

Keniziet nakomeling van Kenaz

Kenizziet

Keran luit

Keren-happuch hoorn van tegenstrijdigheid

Keren-happuk

Keretieten beulen

Keriot steden

Keriot-Chesron stad omgeven door een muur

Kerioth steden

Kerioth-chesron stad omgeven door een muur

Kerioth-hezron

Kerit snijden

Keros enkel

Kerub zegen

Kesalon hoop

Kesed vermeerdering, aanwas

Kesia kassie

Kesil dwaas

Kessulot flanken

Ketura wierook



Kewan beeld of pilaar

Kezia kassie

Kezib leugenachtig

Kibroth Thaava graven van lust

Kibrot-hattaawa

Kibroth-thaava

Kibsaim twee verzamelingen

Kibzaim

Kidon speer

Kidron donker, gloeiend

Kidron duister

Kijun beeld of pilaar

Kileab zoals zijn vader

Kiljon smachtend, verbruik

Kilmad omheining

Kimham hun smachten

Kina weeklacht

Kinerot harpen

Kinneret

Kir wand

Kir-chareset wand van potscherven

Kir-cheres

Kir-hareseth

Kir-heres

Kiritah-arba stad van Arba

Kirjat stad met bossen

Kirjataim twee steden

Kirjat-arba stad van Arba

Kirjat-arim stad met bossen

Kirjat-baal stad van Baal

Kirjat-chusot stad met straten

Kirjath stad

Kirjathaïm twee steden

Kirjath-arba stad van Arba

Kirjath-arim stad met bossen

Kirjath-baäl stad van Baal

Kirjath-huzzoth stad met straten

Kirjath-jearim stad met bossen

Kirjathsannah stad van het boek

Kirjath-sefer

Kirjat-jearim stad met bossen

Kirjat-sanna stad van het boek

Kirjat-sefer

Kir-Moab van zijn vader

Kis gebogen

Kis een strik

Kisi boog van JHWH

Kisjon hard

Kislew zijn vertrouwen

Kislon vertrouwen

Kislot-tabor flanken van Thabor

Kison slingerend

kist inzameling

kistje ark, mandje

Kitlis 's mans muur

Kitron wierook

Kittiers kneuzers

Kittiërs iemand van de stam van Aser

kleed glorie, heerlijkheid

Kleopas mijn ruil

klipdas Safan

Klopas mijn ruil

knecht diaken

knoppen kaphettor,  betekenis van "insluiten"

Koa kameel (mannelijk)

Kohath vergadering

Kohathieten zie Kahath vergadering

Kolchoze alles-ziende

Kol-hose

Kol-hoz



Koloja stem van JHWH

Kolosse enorm groot

komijn een gecultiveerde plant in Palestina, 
met zaden die een bittere smaak 
hebben en sterk geuren

Konanjahu JHWH heeft tot stand gebracht

konijn Safan

konijntje

koning melek

koning melek (Aramees)

koningin Melecheth

Konjahu JHWH zal vestigen

kool zwart zijn

koper oordeel, dat wat het vuur kan doorstaan

koper wat van koper gemaakt is

koperen oordeel, dat wat het vuur kan doorstaan

kor de grootste Hebreewse droge maat 
ong. 10 tot 11 schepel (350 tot 400 l)

Korach een van Korach

Korach kaal

Korach kaalheid

Korachieten kaal

Korachieten een van Korach

Korah kaal

Korahieten een van Korach

koralen koraal, robijn, juwelen

korban aan God gewijde gave

Kore roeper

korenmaat een choenix, met een inhoud van vier 
cotylae of twee setarii (ongeveer 1, 14 
liter) (of zoveel als voor het dagelijks 
onderhoud van een mens gerekend 
werd)

Kores houdt de oven in bezit

Korinthe verzadigd

Kos doorn

Kosam voorspellend

Koz doorn

Kozbi mijn leugen

Kozeba leugen

Kreta vleeslijk

Krethi beulen

kristal afleiding van kruos (vorst) een 
kostbare steen

kristallijn kostbare steen (robijn?, agaat?)

Krith snijden

krokodil zeemonster, draak, misschien de 
uitgestorven dinosaur, plesiosaurus, 
juiste betekenis onbekend

kroon keter

kroon stephanos; primair stepho (omkransen) 
In het Nieuwe Testament is het woord 
meer in gebruik als symbool voor 
overwinning dan voor koningschap.

Kub horde

Kun vastgesteld of gesticht

kurios van kuros (kracht, macht) iemand met 
de bevoegdheid om te beslissen

kuros hij die meester of bezitter is van 
iemand of iets waarover hij de 
bevoegdheid heeft om te beslissen

Kus zwart

Kusaja boog van JHWH

Kusajahu

Kusan hun zwart-zijn

Kusi

Kusieten zie Kushan, hun zwart-zijn

Kusim-risataim dubbel-slechte Kusim

Kuta verpletterend

kwakkel traagheid, kwartel

kwarts sardion, kwarts, een halfedelgesteente



L
Laban wit (Gen. 49:12)

Lachai-roi (put) put van de Levende die mij ziet

Lachis onoverwinnelijk

Lachmas voorzieningen, voorraden

Lachmi mijn brood

Lada bevel

Ladan in orde gebracht

Lael aan God behorend

Laël

Lahad onderdrukking

Lahmas voorzieningen, voorraden

Lais leeuw

Laïs

Lakis onoverwinnelijk

Lakkum fort

lam Vaak gebruikt in beeldspraak voor 
zachtmoedigheid

lam een schaap (aren)

lam kesjeb, lam, jonge ram, schapen

lam lammetje (arnion)

lama waarom

Lamech waarom zo met u?: om te vernederen

Lamech krachtig

landstreken gebied, district

Laodicea gerechtigheid van het volk

Lappidot fakkels

Lappidoth

Lasa kloof

Lasaron een vlakte

Lasea ruigharig

Lassaron een vlakte

Latijns van Rome's kracht

Lazarus God helpt hem

lazuur saffier, lapis lazuli

Lea moe, mat

Lebana maan-wit

Lebaot getuige

Lebaoth

Lebbeüs een man met hart

Lebona wierook

Lecha reis

Lechi kaak

Leeuw beeld van een held

Leeuw een dappere en machtige held

Lehabieten vlammen

Leka reis

Lemuel voor God

Lemuël

lepra melaatsheid

Lesa kloof

Lesem edelsteen

Letusieten geslagen, gesmeed

Leumieten volkeren

Leummieten

Levi verbonden

Levi zie Levi verbonden

Leviatan zeemonster, draak, groot water-dier,  
misschien de uitgestorven dinosaur, 
plesiosaurus, juiste betekenis onbekend

Leviathan zeemonster, draak, misschien de 
uitgestorven dinosaur, plesiosaurus, 
juiste betekenis onbekend

Leviet zie Levi verbonden

Levieten verbonden

Levieten zie Levi verbonden

Levieten zie Levi, verbonden

Levietisch zie Levi verbonden

Levietisch verbonden

levitisch zie Levi verbonden

Libanon witheid



Libertijn iemand die van slavernij bevrijd is, 
een vrijgelatene, of de zoon van een 
vrijgelatene

Libië bedroefd

Libiers leeg van hart (Dan. 11:43), geteisterd 
(Jer. 46:9)

Libna plaveisel

Libni wit

Libnieten zie Libni wit

Libye leeg van hart (Dan. 11:43), geteisterd 
(Jer. 46:9)

Libyers

Likchi lerend

Likhi

linnen byssos, een fijn wit linnen, van 
Egyptische makelij

linnen choer, wit kleed, witte stof

linnen iets dat is gebleekt, fijn linnen

linnen linnen spreekt van de gerechtigheden 
van de heiligen

Linus een net

Lithostrotos met stenen geplaveid mozaiek, 
marmerplaveisel

Lo-ammi niet mijn volk

Lod moeite

Lodebar geen weidegrond

Lo-debar

Logos een woord, stelregel

Lohes fluisteraar

Lois aangenaam

Loïs aangenaam, de grootmoeder van 
Timotheüs

looddeel paslood, tin

Lo-ruchama geen barmhartigheid

Lo-ruchama niet mijn volk

Lot bedekking

Lot sluier of bedekking

Lotan bedekking

Lucas lichtgevend

Luchit tafelen

Lucifer lichtdrager, betekenis van 
"helderheid", de schitterende, 
morgenster

Lucius licht: helder: wit

Lud strijd

Ludieten aan de stokebranden: zwoegers

Luhith tafelen

Lukas lichtgevend

Luz amandelboom

Lybea leeg van hart (Dan. 11:43), geteisterd 
(Jer. 46:9)

Lycaonië land van de wolven

Lycië wolfachtig

Lydda twist

Lydia moeite

Lydiers aan de stokebranden: zwoegers

Lydiers strijd

Lysanias wat smart verdrijft

Lysias bevrijder

Lystra vrijkoping



M
Maächa onderdrukking

Maächat

Maächath

Maächathieth druk (letterlijk 'zij heeft gedrukt')

Maadai sieraad van JHWH

Maädja getooid door JAH(=JHWH)

Maai medelijdend

Maakatiet druk (letterlijk 'zij heeft gedrukt')

maand de tijd van de nieuwe maan, nieuwe 
maan (de eerste dag van iedere maand, 
wanneer de nieuwe maan verscheen, 
was onder de Hebreeën een feestdag

Maarath naaktheid

Maärath

Maas toorn of gramschap

Maaseja werk van JHWH

Maath klein

Maaz toorn of gramschap

Maäzia vertroosting van JHWH

Maäzja

Macedonië uitgestrekt land

Machalat snaarinstrument

Machalat trefwoord in een gezang, dat de 
melodie aangeeft

Machalath Opschrift van PS 53 en PS 81. 
Waarsch trefwoord in een gezang, dat 
de melodie aangeeft

Machanaim twee kampementen

Machane-dan kamp van Dan

Machane-dan rechter

Machat snakken naar adem

Machaviet verspreiders

Machaziot visioenen

Machbannai (ver)bond van de Heer

Machbena (ver)bond

Machi afname

Machir verkocht

Machirieten een koopman

Machla ziekte

Machli ziek

Machlieten zie Machli mijn ziektes

Machlon ziek

Machnadbai hij onderdrukte mijn gewilligen

Machol dansen

Machpela dubbel of deel

Machseja JHWH is een schuilplaats

Machtige De Sterke, oude naam voor God

Madai midden-land

Madmanna mestvaalt

Madmen

Madmena

Madon twist

Magbis het samenkomen

Magdala een toren

Magdalena

Magdiel prins van God

Magdiël

Magog land van God

Magog te boven gaan: bedekken

Magor-missabib schrik van alle kanten

Magpias motten-doder

magus een wijze, leraar, priester, dokter, 
astroloog, ziener, verklaarder van 
dromen, waarzegger, tovenaar

Mahalalel lof van God

Mahalal-el

Mahalath snaarinstrument

Mahamani barmhartig

Mahanaïm twee kampementen

Maharai onbezonnen

Mahaseja werk van JHWH

Mahath snakken naar adem

Mahazioth visioenen



Mahela ziekte

Maheli ziek

Mahelieten zie Machli mijn ziektes

Maher-salal haastig is buit, spoedig is roof

Maher-Schalal Chazbaz

Maher-shalal-hash-baz

Mahli ziek

Mahol dansen

Makas einde

Makaz

Makbannai (ver)bond van de Heer

Makbena (ver)bond

Makheloth plaats van samenkomst

Makhelöth

Maki afname

Makir verkocht

Makirieten een koopman

Makirieten verkocht

makke slag, wonde, slachting

Makkeda plaats van schaapherders

makkeh slag, wonde, slachting

makker een bekende, vriend

Maktes mortier of diepe holte

Malcham Koning (Melek)

Malcham grote koning

Malchia mijn koning is JHWH

Malchiël mijn koning is God

Malchiëlieten Malchiël mijn koning is God

Malchija mijn koning is JHWH

Malchiram mijn koning is hoogverheven

Malchishua mijn koning is rijkdom

Malchi-sua

Malchus koning of koninkrijk

Maleachi mijn bode, mijn boodschapper

Maleleël lof van God

Malkam grote koning

Malkia mijn koning is JHWH

Malkiël mijn koning is God

Malkiëlieten Malchiël mijn koning is God

Malkisua mijn koning is rijkdom

Malkom Koning (Melek)

Mallothi ik heb gesproken

Malluch raadsheer

Malta honing

mammon rijkdom (gepersonifieerd en 
tegengesteld aan God)

Mamre kracht of vetheid

man oprecht mens

man de kracht waarmee de positie wordt 
ingenomen

man brood uit de hemel, betekent 'Wat is 
dit?'

Manachath rust

Manachtietem zie Manasse doen vergeten

Manahath rust

Manahen trooster

Manasse doen vergeten

Manasse Manasse doen vergeten

Manasse vergetend

Manassieten doen vergeten

Manassieten Manasse doen vergeten

Manathieten zie Manasse doen vergeten

manna wat is dat?

manna Wat is dit?

Manoach rust

mantel glorie, heerlijkheid

mantel glorie, heerlijkheid, pracht

Maoch onderdrukking

Maon verblijfplaats

Maonieten

Mara bitter

Mara bitterheid



Marala bevend

Mar-ala

Maranatha onze Heer komt of zal komen

Marcus een verdediging

Maresa top van een heuvel

Mareza

Maria hun opstand

Markus een verdediging

marmer blauwpurper, hemelsblauw, spreekt 
van de hemel

marmer iets dat is gebleekt

marmer schitteren

marmeren iets dat is gebleekt

marmerstenen albast

Marot bitterheid

Maroth

Marsena waardig

Martha zij was opstandig

Mas uitgetrokken of uitgerekt

Masai werk van de Heer

Masal smeekbede

Masreka wijngaard van edele wijnen

Massa beproeving

Massa last of opdracht

Massa vertwijfeling, beproeving

Massi werk van de Heer

Mathnai gift van JHWH

Matred voorwaarts stoten

Matri regen van JHWH

Matsor naam voor Egypte

Mattan een gift

Mattana gift van JHWH

Mattanja

Mattata

Mattatha gevend

Mattathias gave van Jehova

Mattatta gift van JHWH

Mattenai

Matthan een gift

Matthan gave

Matthanja gift van JHWH

Matthat gave van God

Matthenai gift van JHWH

Mattheüs gave van Jehova

Matthias gave van God

Mattithja gave van JHWH

Maz uitgetrokken of uitgerekt

Mazzaroth de twaalf tekens van de Dierenriem en 
hun 36 verbonden constellaties; 
onderscheid

Mea honderd

Meara spelonk

Meatoren Mea = "honderd"; toren bij de 
noordmuur van Jeruzalem van 
Nehemia

Mebunnai gebouw van JHWH

Mecherathiet hij van de schuilplaats of hij van de 
graafschop

Mechetabeël door God begunstigd

Mechida beroemd of edel

Mechir prijs

Mechla ziekte

Mecholatiet Mechola van dansen

Mechona fundament

Mechujael door God verdelgd

Mechujaël

Medad liefde

Medan twist

Medeba water van rust

Meden midden-land

Meder

Media

Medie

Medië land in het midden



Medië midden-land

Mee-sahab gouden wateren

meester hij die meester of bezitter is van 
iemand of iets waarover hij de 
bevoegdheid heeft om te beslissen

Mefaat pracht of hoogte

Mefaäth

Mefiboseth vernietiging van de afgod

Megiddo plaats van menigten

Megiddon

Me-hajjarkon geel-gekleurde wateren

Mehetabeël door God begunstigd

Mehetabel

Mehida beroemd of edel

Meholathiet Mechola van dansen

Mehuman getrouw

Mehunim woningen

Me-jarkon geel-gekleurde wateren

Melatja JHWH bevrijdt

Melchi mijn koning

Melchizedek mijn koning is Zedek

Melchizedek koning der gerechtigheid

melde, ziltige kruiden Maluwe, malve, kaasjeskruid; plant 
die groeit in ziltige moerassen

Melea mijn geliefde vriend

Melech koning

Melecheth koningin

Melichu raadsheer

Melita honing

meloen watermeloen

Melzar wachter, officier aan het hof

Memuchan waardig

Memukan

Menachem vertrooster of trooster

Menahem

Menan waarzegger

mene gewicht of maat; gewoonlijk 50 
(mogelijk 60) shekels

Meni lot of geluk

menie rode kleur, vermiljoen, van het insect 
'kermes

menigte voeden: trouw zijn

Menorah kandelaar

mens rood

Menuchot zie Manachet  rustplaats

Meonotai mijn woningen

Meonothai

Merab vermeerdering of toename

Merab wie is gelijk God

Meraja opstand

Merajot opstandig

Merajoth

Merari bitter

Merarieten zie Merari, bitter

Merarieten bitter

Merathaïm tweevoudige opstand

Mercurius heraut van de goden

Mered rebellie

Meremot verhogingen

Meremoth

Meres verheven of voornaam

Meriba strijd of twist

Meribat

Meribat-kades heilig

Meribbaal Baal is mijn pleitbezorger

Merib-baal

Merodach uw rebellie

Merodach Baladan Marduk heeft een zoon geschonken

Merodach-Baladan

Merom hoge plaats

Meronothiet blijde roeper

Meronotiet



Meroz toevlucht

Mesa bevrijding

Mesa vrijheid

Mesach gast van een koning

Mesach gast van de koning

Mesak

Mesak gast van een koning

Mescha vrijheid

Mesech uitrekken

Mesech-Tubal

Mesek-tubal je zult worden gebracht

Meselemja die JHWH vergeldt

Mesezabeël God bevrijdt

Mesillemith vergelding

Mesillemoth beloning

Mesobab hersteld of terugval

Mesobaja opgezet door JAH(JHWH)

Mesopotamie Aram van de twee rivieren

Mesopotamië

Mesopotamië tussen twee rivieren

Messias de Gezalfde

Messias gezalfde

Mesullam vriend

Mesullemet

Mesullemeth

Meteg-amma teugel van de moeder-stad (d.w.z. 
controle of gezag over)

Methusaël wie is van God

Methusalach man van de pijl

Methusalah

Methusalem als hij sterft, zal er een uitzending zijn

metreet maat voor vloeistoffen met een inhoud 
van ongeveer 38 liter

metrete 38 liter

Meunieten verblijf, woonplaats, toevlucht

Meunieten woningen

Meunim

Me-zahab gouden wateren

Mezobaja opgezet door JAH(JHWH)

Miamin van de rechterhand

Mibchar keur

Mibhar

Mibsam zoete geur

Mibsar fort, vesting

Mibzar

Micha wie is gelijk God

Michael

Michaël wie is als God?

Michaël wie is gelijk God

Michaja

Michajehu

Michal

Michmas verborgen

Michmethath schuilplaats

Michri zijn prijs waard

michtam kleinood betekenis onzeker

Midal-eder kudden, troepen, schare

Middin maten

Midian twist

Midianiet zie Midjan twist

Midianieten twist

Midianieten zie Midjan twist

Midianieten zie Midian twist

Midianietisch zie Midjan twist

Midjan twist

Midjaniet zie Midjan twist

Midjanieten twist

Midjanieten zie Midian twist

Midjanitisch twist

Midjanitisch zie Midjan twist

Mifkad bevel



Migdal-eder toren van de kudde

Migdal-el toren van God

Migdal-gad

Migdol toren

Migron afgrond

Mijamin van de rechterhand

mijl 1,5 km

mijnen 60 shekels en 1/50 talent (zilver)
1/60 talent in vroegere Babylonische 
standaard
100 shekels en 1/100 talent (goud)

Mikal wie is gelijk God

Mikloth staven

Mikmas verborgen

Mikmeja bezit van JHWH

Mikmetat schuilplaats

Mikneja bezit van JHWH

Milalai welbespraakt

Milchom grote koning

Milete zuiver witte wol

Milka koningin

Milkom grote koning

Millo wal of bolwerk

mine 60 shekels en 1/50 talent (zilver)

Minjamin van de rechterhand

Minni verdeling

Minnith

Mirjam opstand

Mirjam hun opstand

Mirma bedrog

mirre Arabische gum van een boomschors, 
gebruikt voor het maken van heilige 
olie en voor reukmiddelen

mirre even kostbaar als wierook. Afkomstig 
van de balsamodendron myrrha, 
lijkend op onze meidoorn. Hout en 
bast zijn welriekend. De mirre is een 
terpentijnachtige, welriekende hars, 
die in de lucht verhardt.

Misael wie is wat God is

Misaël

Misal smeekbede

Mis-al

Misam reiniging

Misgab hoogte

Mishael wie is wat God is

Misma gehoord

Mismanna vettigheid

Mispa wachttoren

Mispar getal

Mispe wachttoren

Misperet getal

Mispereth

Misraieten rakend aan kwaad

Misraim land van de Copten, dubbele engten

Misrefoth-maïm water-verbranding

Misrefot-Maïm

Mithka zoetheid

Mithniet atleet

Mithredat gegeven door Mithra

Mithredath

Mitsraim land van de Copten, dubbele engten

Mitylene verminkt

Mizar klein

Mizpa wachttoren

Mizpar getal

Mizpe wachttoren

Mizza vrees

Mnason herinnerend

Moab van zijn vader

Moabiet van vader, welke vader?

Moabieten van zijn vader

Moabietische van vader, welke vader?

Moabitische

Moadja aangewezen tijd van JHWH(=JAH)



moerbei Werd hoofdzakelijk aangeplant om het 
hout, dat men voor de bouw gebruikte

moerbeiboom morus nigra, spruit als laatste uit, maar 
brengt als eerste zijn vrucht

moerbeivijg vijgeboom

moerbeivijgeboom

moerbeivijgeboom Werd hoofdzakelijk aangeplant om het 
hout, dat men voor de bouw gebruikte

moerbezienbomen balsem struik;
struik waaruit een sap druipt, wanneer 
hij wordt gesneden

moerbeziënbomen wenend

Mof haven van het goede

Molada geboorte of ras

Molech koning

Molechet koningin

Molecheth

Molid vader

Moloch koning

Moor zie Kushan, hun zwart-zijn

Moor zwart

Moorman zie Kushan, hun zwart-zijn

Morastiet bezit van Gat

Mordechai kleine man of aanbidder van Mars

Mordekai

More leraar

Moren zwart

moren zie Kushan, hun zwart-zijn

Morenland zwart

Morescheth-gath bezit van Gath

Moreset-gat

morgenster lichtdrager

Moria door JHWH uitgekozen

Mosa fontein

Mosera banden

Moserot

Moseroth

mosterdzaad de naam van een plant die in oosterse 
landen uit een heel klein zaadje groeit 
en de hoogte van een boom kan 
bereiken, 3 meter en meer

mosterdzaadje

Moza fontein

Mozes doen vergeten

Mozes getrokken

Mozes uit het water halen

munten geld, koperen munten (ook van zilver 
en goud

Muppim slang

Musi opbrengst

Musieten zie Musi opbrengst

Muth-labben tot de dood

muzieten zie Musi opbrengst

Myra myrrhe

Mysië land van beukenbomen



N
Naäm liefelijkheid

Naama

Naäma

Naäman aangenaamheid

Naäman bekoorlijkheid

Naämathiet zie Naäma bekoorlijkheid

Naämieten zie Naäma liefeljkheid

Naära jonge vrouw

Naärai dienstmaagd

Naäram jeugdig

Naäran

Nabajoth hoogten

Nabal dwaas

Nabot vruchten

Naboth

Nachbi verborgen

Nachon voorbereid

Nachson Tovenaar, Voorspeller

Nadab gul, vrijgevig

Nafis verfrissing

Naftali worstelend

Naftali worsteling

Naftalieten

Nafthali

Naftuchieten openingen

Naggaï verlichtend

Nahalal weidegrond

Nahaliël stromen van God

Nahalol weidegrond

Naham troost

Nahamani barmhartig

Naharai snuiver

Naharath jonge vrouw

Nahareth

Nahas slang

Nahath rust

Nahesson Tovenaar, Voorspeller

Naho rust

Nahor hij die snuift

Nahor snuivend

Nahrai snuiver

Nahum troost

Naïn schoonheid

Najoth woonplaatsen

Naomi mijn genot

Naphtali worstelend

narcis weide-saffraan, krokus, roos

Narcissus domheid

Nathan een gever

Nathan gever

Nathanaël gave van God

Nathan-Melech gave van de koning

Nazareth de bewaakte

Nazareth een afgezonderde

nazireeer een toegewijde, ongesnoeid

Nazireer een toegewijde, ongesnoeid 
(wijngaard, wijnstok)

Nea schudden

Neapolis nieuwe stad

Nearja dienaar van JHWH

Nebai vruchtbaar

Nebajot hoogten

Nebajoth

Neballat verborgen dwaasheid

Nebat aanzien

Nebo profeet

Nebukadnessar moge Nebo de kroon beschermen

Nebukadnessar Nebo heeft zaad gegeven

Nebukadnessar moge Nebo de kron beschermen

Nebukadnezar



Nebukadnezar moge Nebo de kroon beschermen

Nebukadressar

Nebukadrezar

Nebusezban vuur-prins

Nebuzaradan Nebo heeft zaad gegeven

Nebuzaradan Nebo bevrijdt mij

Nechelamiet hij van de droom

Nechiloth mogelijk gezegd van een melodie 
mogelijk een muziekinstrument 
komt alleen voor in de titel van Ps 5

Necho lam

Nedabja die JHWH dwingt

Nefeg spruit

nefriet polijsten, een edelsteen

Nefthoah opening

Neftoah

Nefusim verfrist door specerijen

Nefusim verstrooide specerijen

Nefussim verfrist door specerijen

Nefussim verstrooide specerijen

Negimoth muziek, gezang, spotlied

Nehemia JHWH vertroost

Nehiël door God bewogen

Nehum troost of bemoediging

Nehusta koper

Nehustan voorwerp van koper

Nekoda onderscheiden, voornaam

Nekubadnezar Nebo heeft zaad gegeven

Nemuël dag van God

Nemuëlieten zie Nemuël dag van God

Ner lamp

Nereus klomp

Nergal held

Nergal-sareser vuur-prins

Nergal-sarezer

Neri Jehova is mijn lamp

Neria lamp van JHWH

Nerija

Nero dapper

Nesib bezetting of pilaar

Netaim tussen planten

Nethaneël door God gegeven

Nethanja gegeven door JHWH

Nethinim tempeldienaren, aan de Levieten en 
priesters toegewezen voor de dienst in 
het heiligdom

Netofa druppelen

Netofathiet zie Netofat hij laat vallen

Neziah uitmuntend

Nezib bezetting of pilaar

Nibhaz de blaffer

Nibsan zachte olie

Nicanor overwinnaar

Nicodemus

Nicolaas overwinnaar van het volk

Nicolaïeten verwoesting van volk

Nicopolis stad van de overwinning

niet vertaald de zwakken

Niger zwart

nijlpaard dinosaurus, Diplodocus, Brachiosaurus

Nimra helder of zuiver of doorschijnend

Nimrim helde of zuiver of doorschijnend

Nimrod opstand of held

Nimsi gered

Nineve het nageslacht is blijvend

Nineve verblijf van Ninus

Nisan hun vlucht

Nisroch grote arend of grote adelaar

No splitsing

Noa beweging

Noach rust

Noadja ontmoeting met JHWH



No-amon splitsing

No-amon voeden: trouw zijn

Nob hoge plaats of verhoging

Nobach blaffend

Nobah

Nod ronddolen

Nodab adeldom

Nof toonbaarheid

Nofat rukwind

Nogah glans

Noha rust

Non vis of nageslacht

Noomi mijn genot

Nun vis of nageslacht

Nymfhas bruidegom



O
Obadja dienaar van JHWH

Obal ontbloot

Obed dienaar

Obed dienende

Obed-edom dienaar van Edom

Obil kameeldrijver

Obot waterzakken (van huiden gemaakt)

Oboth

Ochran in moeilijkheden gebracht

ode lied, gezang, gedicht

Oded hersteller

Ofel heuvel

Ofir in as veranderen

Ofni schimmelachtig

Ofra hert

Og met lange hals

ogdoos achtste

Ohad verenigd

Ohel tent

Ohola haar eigen tent

Oholiab Vader's tent

Oholiba vrouw van de tent of de tent is in haar

Oholibama tent van de hoge plaats

Okran in moeilijkheden gebracht

okto acht

Olijfberg berg tegenover Jeruzalem aan de 
oostzijde

Olympas hemels

Omar spreker of welbespraakt

Omega de laatste

Omri oogappel van JHWH

On rijkdom of kracht

On kracht of macht

Onam krachtig

Onan sterk

onberispelijke oprecht mens

Onesiforus nut gevend

Onesimus

Onesimus nuttig of bruikbaar

Onesimus nuttig zijn, helpen, nut ontvangen, 
geholpen worden [of vreugde beleven 
aan]

oniche een bestanddeel gebruikt bij heilig 
wierook

Ono krachtig

onyx een halfedelsteen van meerkleurige 
kwartslagen, die werd gebruikt voor 
gemmen, zegels en cameeën

onyx afpellen, een bestanddeel gebruikt bij 
heilig wierook

Op de wijze van vernietig niet

opperkleed Purperen mantel: Erekleed van de 
koning. Zie Purper.

Orcus de onderwereld, het gebied van de 
doden

Oreb raaf

Oren ceder

Ornan licht was bestendigd of hun pijnbomen

Orpa gazel

Osem Ik zal hen haasten

Othni leeuw van JHWH

Othniel leeuw van God

Otni leeuw van JHWH

Otniel leeuw van God

overkleed adderet, Purperen mantel: Erekleed 
van de koning. Zie Purper.

Ozem Ik zal hen haasten

Ozni mijn oor (gehoor)

Oznieten



P
Paarai gapend

Pachat-moab kuil van Moab

Paddan veld

Paddan-aram

Padon losprijs

Paerai gapend

Pafos kokend

Pagiel gebeurtenis door Gods hand

Pahath-moab kuil van Moab

Pahi geblaat

Pahu

Pai

Palal rechter

paleis hooggelegen fort

Palestina land van gasten of land van tijdelijke 
bewoners

Pallu onderscheiden

Palluieten zie Pallu wonderlijk

Palti mijn bevrijding

Paltiel God bevrijdt

Paltiël

Paltiet vlucht

Pamfylië van iedere stam

Para koeien-stad

Paran plaats van spelonken

Parbar open apartement

Parhos vlo

Parmasta voortreffelijk

Parmastha

Parmenas blijvend

Parnach fijn of delicaat

Parnak

Paros vlo

Parpar vlug

Parsandata door gebed gegeven

Parsandatha

Parsieten zie Peres breuk

Parthia onderpand

Paruach spruit of scheut

Paruah

Parvaim oostelijke streken

Parvarim open apartement

Parwaim oostelijke streken

Pasach afgesneden

Pasak

Paschur vrijheid

Pas-dammim bloed-grens

Pasea hij die hinkt

Paseach

Paseah

Pashur vrijheid

paslood paslood, tin

Patara verspreidend

Pathros zuidelijke streek

Pathrusieten zie Patros zuidelijke streek

Patmos mijn doden

Patrobas vaderlijk

Patros zuidelijke streek

Patrusieten zie Patros zuidelijke streek

Pau geblaat

Paulus klein

Pedael vrijgekocht door God

Pedaja JHWH heeft losgekocht

Pedasur de Rots heeft vrijgekocht

Pedazur

pek in de betekenis van "vloeibaar maken"

Pekach geopend

Pekachja JHWH ziet

Pekah geopend



Pekahia JHWH ziet

Pekod bezoeking of bezoek

Pelaja JHWH verricht wonrderen

Pelalja JHWH heeft recht gesproken

Pelatja JHWH bevrijdt

Peleg splitsing

Peleg verdeling

Pelet bevrijding

Pelet snelheid

Peleth

Peletieten renbodes of koeriers

Peloniet zeker iemand

Peninna juweel

Pentecost de vijftigste dag

Penuel naar God gewend

Peor kloof

Perasim breuken

Perat vruchtbaarheid

Perazim breuken

Peres breuk

Peres mest

Peres-uzza breuk van Uzza

Perez breuk

Perezieten zie Peres breuk

Perez-uza breuk van Uzza

Perga aards

Pergamum hoogte

Pergamus aards

Pergamus hoogte

Perida graankorrel of korrel

Perizzieten behorend bij een dorp

Pers zie Perzië zuiver of prachtig

Persis een Perzische vrouw

Peruda graankorrel of korrel

Perzen zuiver of prachtig

Perziaan zie Perzië zuiver of prachtig

Perzie zuiver of prachtig

Petachja door JHWH bevrijd

Petahja

Pethahja

Pethor waarzegger

Pethuel verschijning van God

Petor waarzegger

Petrus een rotsblok

Petrus rotsblok of steen

Petuel verschijning van God

Peulletai werk

Peullethai

Phallu onderscheiden

Pharizeeën Een sekte die na de Joodse 
ballingschap schijnt te zijn ontstaan.

Philippus liefhebber van paarden

Philologus liefhebber van het Woord

Pi-beset mond van walging

Pibeseth

Pichol sterk

Pi-hachirot plaats waar zegge groeit

Pi-hachiroth

Pikol sterk

Pilatus gewapend met een speer

Pilcha snee

Pildas vuurvlam

Piltai mijn bevrijding

Pinechas koperen opening

Pinehas

Pinon duisternis

Piram als een wilde ezel

Pir-am

Piraton prinselijk

Piratoniet zie Pirathon prinselijk

Pirhathon prinselijk



Pirhathoniet zie Pirathon prinselijk

Pisga hellingen van Pisga

Pisga scheiding of kloof

Pisidië pekkig

Pison toename

Pispa verdwijning

Pithon onschuldig

Pitom stad van rechtvaardigheid

Piton onschuldig

Piton een aarddemon in de gedaante van een 
slang, een geest van waarzeggerij

plantage tussen planten

Plethi renbodes of koeriers

Pliha snee

Pluto naam Hades of Pluto, de god van de 
onderaardse gebieden

Pniel naar God gewend

Pnuel

Pocheret-hazebaim hier gebeurt het afsnijden

Pokeret-hassebaim

Pollux Castor en Pollux, waren de 
tweelingzoons van Jupiter en Leda, en 
werden beschouwd als de 
beschermgoden van de zeelieden

pompoen Egyptisch fruit

pond 60 shekels en 1/50 talent (zilver)
1/60 talent in vroegere Babylonische 
standaard
100 shekels en 1/100 talent (goud)

Pontius van de zee

Pontus de zee

Porata vruchtbaarheid of teleurstelling

Porcius zwijnachtig

Potifar aan de zon behorend

Potifera hij aan wie Ra schonk

prachtig Purperen mantel: Erekleed van de 
koning. Zie Purper.

prasem hardheid

prins koning

Prisca oud

Priscilla

Prochorus leider van het koor

proseliet een nieuwkomer, een vreemdeling, 
buitenlander

psalm een aanslaan, tokkelen

psalm lofzang, zang, muziek, melodie

psalm melodie

psalm z i m r aa h, muziek, melodie, zang

pseudo leugen

pseudo in brede zin, alles wat niet is wat het 
schijnt te zijn
; van verderfelijke, goddeloze en 
bedrieglijke voorschriften

pseudo christus valse Christus

pseudo profeet iemand die de rol speelt van een 
goddelijk geïnspireerde profeet, maar 
leugens spreekt onder het mom van 
goddelijke profetieën

pseudoniem onder een valse naam

Ptolemais oorlogszuchtig

Ptolemaïs

Pua prachtig

Publius populair

Pudens bescheiden

Pul onderscheidend

Punieten zie Pua verstrooid zijn

Punon duisternis

Pur lot of stuk

Pura tak

Purim lot of stuk

purper Erekleed van de koning

purper Erekleed van de koning. Zie Purper. 
Christus als koning der koningen en 
Heer der heren.

Put een buiging

Puteeers

Puteers

Puteoli zwavelbronnen

Putiel door God bezocht

Putiël



Putieten een buiging

Putieten openheid

Puva prachtig

Puwa

Puwwa



Q
Quartus vierde

Quirinius strijder



R
Raamja donder van JHWH

Raamses zonnekind

Rabba groot

Rabbi mijn eerwaarde, een titel voor leraars

Rabbit menigte

Rabbith

Rabboeni mijn meester

Rabboni

Rabsaris hoofd-eneuch, een Babylonische 
ambtenaar van hoge rang

Rab-saris

Raca een leeghoofdig iemand

Rachab ruim

Rachab wijd

Rachal ooi of schaap

Rachal handel

Racham schoot

Rachel ooi of schaap

Rachel ooi

Raddai de vertrappende

Raema paardenmaan

Rafa groot

Rafa versterkend, oud reuzenras

Rafaïm oud reuzenras, versterkend

Rafidim rustplaats

Rafu genezen

Rahab breedte, 
storm, arrogant, 
mythisch zeemonster, 
symbolische naam voor Egypte

Raham schoot

Raka een leeghoofdig iemand

Rakal handel

Rakkat kust

Rakkath

Rakkon de slaap

Ram hoog

Ram hoog of verheven

Rama paardenmaan

Rama een heuvel

Rama heuvel

Ramah een heuvel

Ramataim-sofim dubbele hoogte van de wachters

Ramath heuvel

Ramathaïm-zofim dubbele hoogte van de wachters

Ramat-hammispe hoge plaats van de wachttoren

Ramathiet zie Rama de hoogte

Ramath-lechi hoogte van een kakebeen

Ramath-mizpa hoge plaats van de wachttoren

Ramatiet zie Rama de hoogte

Ramat-lechi hoogte van een kakebeen

Rameses zonnekind

Ramja JHWH heeft losgemaakt

Ramot hoogten

Ramoth

Ramothgilead rotsachtig gebied

Reaja JHWH heeft gezien

Reba vier

Rebekka bekoorlijk

Rebekka verstrikster, verlokster

Recha het buitenste deel

Rechab ruiter

Rechabeam een volk heeft ruimte gemaakt

Rechabieten het buitenste deel

Rechabja JHWH heeft ruim gemaakt

Rechob bredeplaats

Rechobot wijde plaatsen of straten

Rechobot-ir

rechterduim bohen, betekenend "dik zijn"

rechters oordeel

Rechum medelijden



Reelaja drager van JHWH

Refach genezing van de adem

Refael door God genezen

Refaël

Refah genezing van de adem

Refaïeten oud reuzenras, versterkend

Refaim

Refaïm

Refaja door JHWH genezen

Refidim rustplaats

Refraïm oud reuzenras, versterkend

Regem vriend

Regem-melech 's konings hoop

Regem-melek

Rehabeam uitbreider van het volk

Rehabeam een volk heeft ruimte gemaakt

Rehabja JHWH heeft ruim gemaakt

Rehob bredeplaats

Rehoboth wijde plaatsen of straten

Rehu hoed gij!

Rehu vriend

Rehuel vriend van God

Rehuël zij kennen God

Rehum medelijden

Rei vriendelijk

Reï

Reka het buitenste deel

Rekab ruiter

Rekabieten het buitenste deel

Rekem afwisseling

Remalia door JHWH beschermd

Remaljahu

Remet hoogte

Remeth

Remfan de verschrompelde

Resa hoofd

Resef vlam

Resef een hete steen

Resen breidel

Resin stevig of hard

Reu vriend

Reubenieten zie Ruben zien, een zoon

Reuel vriend van God

Reuma verheven

Reüma

Rezef een hete steen

Rezin stevig of hard

Rezon prins

Rhegium breuk

Rhesa hoofd

Rhode roos

Rhodes roosachtig

Rhodos

Ribai iemand die met JHWH pleit

Ribla plaats van de vijgenkoek

Ribla vruchtbaarheid

Rifat gesproken

Rifath

Rimmon granaatappel

Rimmon-nethoar

Rimmono

Rimmon-peres granaatappel van de breuk

Rimmon-perez

Rinna gejubel

Risja genoegen of genot

Rispa plaveisel

Rissa ruïne

Rithma heide

Ritma

Rizja genoegen of genot



Rizpa plaveisel

robijn juwelen geïmporteerd uit Tyrus

robijn kostbare steen (robijn?, agaat?)

robijnstenen vurige gloed, vonk

Rodanieten leiders

Roga kreet

Rogel bron van de volder

Rogelim plaats van lakenvoller

Rohega kreet

Romamthi-ezer Ik heb de Helper geprezen

Romamti-ezer

Rome kracht

Rommino granaatappel

rood roodachtig (van mens, paard, koe, 
kleed, water, linzen)

roodachtig rood haar hebben

roodpurper Erekleed van de koning

Roos weide-saffraan, krokus, roos

ros rood

Ros hoofd

rossig rood haar hebben

Rots der Ontkoming de rotswand van ontvluchtingen of de 
rotswand van legerafdelingen

rozijnenkoek in andere vertaling : fles

Ruben zie een zoon

Ruben zie Ruben zien, een zoon

Ruben zie, een zoon

Rubeniet zie Ruben zien, een zoon

Rubenieten

Rubenieten zie, een zoon

Rufus rood

Ruma hoogte

Ruth vriendin

Ruth vriendschap



S
Saaf verdeling

Saalabbin plaats van de vossen

Saalbim

Saalboniet zie Saalbim plaats van de vossen

Saalim vossen

Saanaim verwijderen

Saanan gepunt

Saanannim verwijderen

Saaraim dubbele poort

Saasgaz dienaar van wat mooi is

Saba zeven of een eed

sabachthani Gij hebt mij verlaten

Sabbai zuiver

sabbat zaterdag

sabbath de zevende dag van iedere week, 
zaterdag

Sabbetai van de sabbat

Sabbethai

Sabeeers dronkaard of de komende

Sabeeers zeven of een eed

Sabeeërs dronkaards

Sabeers zeven of een eed

Sabeërs dronkaards

Sabta slaan

Sabtecha

Sachar loon

Sacharaim dubbele dageraad

Sachasima in de richting van de hoogten

Sadduceeën de rechtvaardige

Sadduceeër

Sadoc rechtvaardig

Sadok

Sadrach koninklijk of groot schrijver

Sadrak

Saf groot

Safam stoutmoedig

Safan rotsdas, konijn, spitsmuis

Safat berecht of hij heeft geoordeeld

Safenat-paneach schatkamer van de glorierijke rest

Safer (berg) van goedheid

saffier een kostbare halfedelsteen

saffier lazuur(steen)

Saffira een saffier

Safir mooi of schoon

Safon noorden

Sage dwalend

Sahalim vossen

Saharaïm dubbele dageraad

Sahazima in de richting van de hoogten

Sair klein

Sakar loon

Sakeja aankondiging

Sala spruit

Salaf wonde

Salah spruit

Salamis vredestad

Salcha (volks)verhuizing

Salem vrede

Salemja door JHWH vergolden

Salim vrede

Salisa derde

Salka (volks)verhuizing

Sallai gewogen

Salleketpoort omverwerpen

Sallu gewogen

Sallum vergelding

Salma kleding

Salma kleding, kleding, bekleed

Salmai mijn dank



Salman vuur-aanbidder

Salmanassar

Salmaneser

Salmon schaduwgevend

Salmon bekleding

Salmon kleding, kleding, bekleed

Salmona schaduwrijk

Salmone bekleed

Salmunna verstoken van bescherming

Salome vredig

Salomo vol vrede

Salomo vrede

Salu gewogen

Sama gehoorzaam

Samaria voogdijschap

Samaria wacht-berg

Samaritaan een inwoner van de stad Samaria; 
een bewoner van de landstreek Samaria

Samaritaanse een Samaritaanse vrouw

Samaritanen van Samaria

samenvoegen herstellen

Samgar zwaard

Samgar-nebu zwaard van Nebo

Samhut verlatenheid

Samhuth

Samir bewaker

Samir een punt of doorn

Samla mijn klederen

Samla kleed

Samma woestijn

Samma verbazing

Sammai eenzaam

Sammot verlatenheid

Sammoth

Sammua beroemd

Samos een zandklif

Samothracië een teken van vodden

Samserai als de zon

Samuel zijn naam is El

Samuël van God gebeden

San steile rotspunt

Sanballat kracht

sandelbomen aloe, aloe boom

Sanherib Sin heeft vermenigvuldigt de broeders

Sansanna palmtak

Sanzanna

Sara edelvrouw

Sara prinses

Saraf branden

Sarai bevrijder

Sarai prinses

Sarar vijand

Sardieten zie Sered "vrees

sardion sardion, kwarts, een halfedelgesteente 
waarvan er twee soorten zijn, carneool 
(die vleeskleurig is) en sardius (door 
ijzeroxyde van bruinachtig rode kleur)

sardis robijn (rode kleur)

Sardis rode

sardissteen robijn (rode kleur)

sardius sardion, kwarts, een halfedelgesteente

sardonix bleken, kostbare steen, edelsteen

sardonixsteen waarsch. onix, chrysopraas, beril, 
malachiet

sardonyx sardonyx, een halfedelsteen van 
meerkleurige kwartslagen, die werd 
gebruikt voor gemmen, zegels en 
cameeën

Sarefat iemand die loutert

Sarepta smeltend

Sareser prins van vuur

Saretan hun moeilijkheden

Sarezer prins van vuur

Sargon prins van de zon

Sarid overlevende



Saron een vlakte

Saron vlak

Saroniet zie Saron een vlakte

Sarsechim prins van de eunuchen

Sarthan hun moeilijkheden

Saruchen toevlucht van genade

Saruhen

Sasai edel

Sasak verlangende

satan tegenpartij, tegenstander

Satan tegenstander

Saul verlangd

Saulieten zie Saul verlangd

Saulus verlangd

Sausa adel

Sawe vlakte of effen vlakte

Sawe-kirjataim vlakte van de dubbelstad of vlakte van 
de twee steden

Sawsa adel

Sceva gedachtenlezer

schaap aren. een schaap, een lam

schaap kesjeb, lam, jonge ram, schapen

schaap Vaak gebruikt in beeldspraak voor 
zachtmoedigheid

Schaapstoren toren van de kudde

Schallechet omverwerpen

schapen kesjeb, lam, jonge ram, schapen

scharlaken lijdende Messias

scharlaken Christus als koning over Israël. 
(Mat.27:28) Spreekt ook van de 
lijdende Christus

Schave vlakte of effen vlakte

Schave-Kiriathaim vlakte van de dubbelstad of vlakte van 
de twee steden

Schear-jaschub een rest zal wederkeren

Scheba dronkaard of de komende

Scheba zeven of een eed

Schebam geur

Schebarim de steengroeven

Schebat staf

Schelah gezondene

Scheminith misschien een achtsnarig 
muziekinstrument
misschien een muzikale notering, een 
octaaf

Schiggajon klaaglied

Schobab opstandig

Schoham bleken, kostbare steen, edelsteen

Schonehavens Goede haven

schorpioen de naam van een klein dier, dat wel 
wat lijkt op een kreeft, dat in warme 
streken op de loer ligt, vooral in stenen 
muren, en een giftige angel in zijn 
staart heeft

Schorpioenenpas Schorpioenenpas

Schoschannim lelies

Schrik-van-rondom schrik van alle kanten

Schuni gelukkig

Schusan Deduth lelies

Schusan D'eduth

Scyth ruig

Seal de vrager

Sealthiël Ik heb God gevraagd

Sealtiel

Sealtiël

Searja hooggeschat door JHWH

Sear-jasub een rest zal wederkeren

Seba zeven

Seba zeven of een eed

Seba een eed

Seba drink

Sebam geur

Sebanja door JHWH vermeerderd

Sebaöth de Here van de legerscharen Israëls, 
daar zij die onder leiding en 
bescherming van de Here staan, zijn 
zaak in een oorlog handhaven

Sebat staf



Seber breuk

Sebna kracht

Seboim gazellen

Seboim gespikkeld

Sebuel gevangene van God

Sechacha struikgewas

Sechanja hij die bij JHWH woont

Secharja het dagen van JHWH

Sechem rug of schouder

Sechemieten schouder

Sechu wachttoren

Secundus voorspoedig

Sedad bergrug

Sedekia JHWH is rechtvaardig

Sedeur speerwerper van licht

Sedeür

Seera nabestaande

Seëra

Sefam kaal

Sefanja JHWH heeft gewaardeerd

Sefar telling

Sefarad gescheiden

Sefarvaïm de twee Sipparas

Sefarvieten opsomming

Sefarwaim de twee Sipparas

Sefarwieten opsomming

Sefat wachttoren

Sefata

Sefatja JHWH heeft recht gesproken

Sefi moedig

Sefi wachttoren

Sefo moedig

Sefo wachttoren

Sefon schat

Sefonieten zie Zefon schat

Sefufan slang

Segub verheven

Seharja het dagen van JHWH

Sehirath de ruigharige

Seir harig of ruigharig

Seïr

Seira de ruigharige

Seirieten harig of ruigharig

Seja JHWH twist

Seja JHWH twist of JHWH strijdt

Sekanja hij die bij JHWH woont

Sekem rug of schouder

Sekemieten schouder

Seku wachttoren

Sela zie Silo vrede-brenger

Sela opheffen, verhogen.  technische 
muzikale uitdrukking

Sela de rots

Sela een rib

Sela een verzoek

Selach spruit

Selah

Sela-machlekoth de rotswand van ontvluchtingen of de 
rotswand van legerafdelingen

Selanieten zie Sela rust

Seled verrukking

Selef een uittrekken

Selek kloof of spleet

Selemja door JHWH vergolden

Seles macht

Seleucië wit licht

Selofchad eerstgeborene

Selomi de vreedzame

Selomit vreedzaam

Selomith

Selomot



Selomoth vreedzaam

Selsach schaduw

Selumiel vriend van God

Selumiël

Sem naam

Sema horen

Semaa het gerucht

Semachja JHWH ondersteunt

Semaja door JHWH gehoord

Semaraim dubbel vlied van wol

Semaria door JHWH beschermd

Semariet zie Zemaraim dubbel wollen

Semarja door JHWH beschermd

Semeber verheven vlucht

Semed bewaard

Semei zie Simei/Simi vermaard

Semeï luistert: mijn verslag

Semer bewaard

Semida wijs

Semidaieten zie Semida wijs

Semiramot naam van hoogten

Semiramoth

Semuel zijn naam is El

Sen steile rotspunt

Senaä doornachtig

Senan gepunt

Senassar prachtige leider

Senazar

Sene doornachtig

Senir met sneeuw beklede berg

Senne doornachtig

Senua borstelig

Seorim gerst

Ser vuursteen

Sera de prins haalde adem

Serach

seraf slang, vurige slang, wezens met zes 
vleugels die God dienen

Serahja Jahweh is opgestaan

Seraja JHWH heerst

Seraja Zeraja

Serebja JHWH verzengt

Sered vrees

Sereda vesting

Seredata

Seredieten zie Sered "vrees

Serera verdrukking

Seres wortel

Seret pracht

Seret-hassachar pracht van de dageraad

Sergius uit de aarde geboren

Seri gebouwd

Serua volborstig

Serug ineengeweven

Serug rank

Seruja balsem

Sesach jouw fijn linnen

Sesai edel

Sesak jouw fijn linnen

Sesan edel

Sesbassar vuuraanbidder

Sesbazar

Set compensatie

Set lichaamszit, billen

Setar een ster

Setar Boznai prachtige ster

Setar-boznai

Seth beloning

Seth lichaamszit, billen (Nu 24:17)

Seth compensatie

Sethar een ster



Sethar-boznai prachtige ster

Sethur verborgen

Setur

Seva JHWH twist of JHWH strijdt

Sewa

Shaddai almachtig, meest krachtige, de 
Almachtige

shaloom volledigheid, welzijn, welstand, vrede, 
volledigheid (van getal), gezondheid, 
veiligheid (van lichaam), welzijn, 
voorspoed, vrede, rust, tevredenheid, 
welbevinden, vriendschap

Shelatiël ik heb van God gevraagd

Sia vertrek

Siaha

Siba (stand)beeld

Sibbechai wever

Sibchai

Sibja ree

Sibma geur

Sibon gekleurd

Sibraïm tweevoudige hoop

Sicha verdord

Sichem rug of schouder

Sichem vrede

Sichem schouder

Sichem-toren rug of schouder

Sichon krijger

Sichor duister

Sichor-libnat duister of licht

Sichor-libnath

Sichron dronkenschap

Siddim (aflopende) hellingen

Siddim veld of vlakte

Sidkia JHWH is rechtvaardig

Sidkiahu

Sidon jagend

Sidon jacht

Sidoniers

Sidonische

Sifei overvloedig

Sifi

Sifjon wachttoren

Sifmiet vruchtbaar

Sifmot

Sifmoth

Sifra mooi

Siftan de gerechtelijke

Sigjonot klaaglied

Sihon krijger

Sihor duister

Sikkaron dronkenschap

sikkel goud=220 gram, zilver=132 gram, 
koper=528gram

Sikkut tent, Tabernakel

Siklag wending makend

Silas bosachtig

Silchi gewapend

Silchim bron

Silemieten zie Shillem vergelding

Silhi gewapend

Silhim bron

Silla schaduw

Silla straatweg of verkeersweg

Sillem terugbetaald

Sillemieten zie Shillem vergelding

Silletai donker

Silo plaats van rust

Silo eigenaar, eigendom, rust

Siloa gezondene

Siloach

Siloam uitzending

Siloni zie Silo vrede-brenger

Siloniet zie Silo plaats van rust



Silsa sterk

Silvanus bosachtig

Sima faam

Sima roem

Sima verslag of bericht

Simam hun faam

Simat bericht of reputatie

Simatieten zie Simeath/Simeat bericht of reputatie

Simea faam

Simea roem

Simea verslag of bericht

Simeam hun faam

Simeath bericht of reputatie

Simeathieten zie Simeath/Simeat bericht of reputatie

Simei vermaard

Simeieten zie Simei/Simi vermaard

Simeon zie Simeon luisterend

Simeon luisterend

Simeon gehoord

Simeonieten

Simeonieten zie Simeon luisterend

Simi vermaard

Simi zie Simei/Simi vermaard

Simieten

Simon woestijn

Simon luisterend

Simon rotsblok of steen

Simrath wachter

Simri wakend

Simrit waakzaam

Simrith

Simron uitkijkpost

Simronieten zie Simron wachter

Simron-meron wachtpost van Meron/meroon

Simron-meroon

Simsai zonnig

Simson als de zon

Sin doorn of klei

Sin vlak

Sinab glans van de vader

Sinaï doornachtig

Sinaï doornig

Sinear land van (de) twee rivieren

Siniet zie Sin doorn of klei

Sinim doornen

Sinrat wachter

Sion ruïne

Sion verdorde plaats

Sion een verschroeide plaats

Sion verheven

Sior kleinheid

Sippai drempel

Sippor spreeuw

Sippora vogel

Sira de draai

Sirjon borstplaat of harnas

Sirjon verheven

Sis bloem

Sisa JHWH strijdt

Sisak gretig naar fijn linnen

Sisera slagorde

Sismai waterkraan(vogel) of zwaluw

Sithri protection of Jehovah

Sitna strijd of worsteling

Sitra mijn opziener

Sitri protection of Jehovah

sittim acaciahout

Sittim de acacia's

Sivan hun bedekking

Siwan



Siza pracht

sjaalom vrede, welstand, groet

sjaboe zeven, periode van zeven (dagen of 
jaren), heptade

sjalom vrede, rust, tevredenheid, welzijn, 
voorspoed, welbevinden, vriendschap

sjeba zeven

Sjigjonoth klaaglied

Slangebron bron van de jakhals

Smaragd glinsteren

Smyrna mirre of bitterheid

So verborgen

Soa rijk

Soan plaats van vertrek

Soar onbeduidend of onbelangrijk

Soba (stand)plaats

Sobab opstandig

Sobach uitbreiding

Sobai glorievol

Sobak uitbreiding

Sobal vloeiend

Sobek vrij

Sobi glorievol

Sochja aankondiging

Socho ruig

Sodi bekende

Sodom branden

Sodom brandend

Sofach kroes

Sofach uitbreiding

Sofak

Sofar honingraat

Sofar spreeuw

Soferet geschrift

Sofereth

Soham onix

Sohar taankleurig

Soko ruig

Solomon vol vrede

Somer wachter

Sopater redder van zijn vader

Sora horzel

Soratieten zie Zora/Sora horzel

Sorek uitgelezen wijnstokken

Sorieten zie Zora/Sora horzel

Sosipater redder van zijn vader

Sosthenes redder van zijn volk

Sotai veranderlijk

Spanje schaarstes

spel z i m r aa h, muziek, melodie, zang

Spieders wachters

sprinkhanen locust, hagab

staal oordeel

Stachys korenaar

stadie een afstand van ongeveer 185 m

stadien

stadiën

stadion

stater een zilverstater met een tegenwaarde 
van vier drachmen, een Joodse sjekel

steen Abel, plaatsnaam
stad in Noord-Israël bij een stad in het 
noorden van Israël bij Beth-maacha.
de plaats waar de ark rustte op de 
akker van Jozua te Beth-Semes

steenkringen districten

steenkringen gebied, district

Stefanus gekroond

Stephanas

stigma brandmerk op het lichaam. Naar oud 
oosters gebruik droegen soldaten en 
slaven de naam of het merkteken van 
hun heer of bevelhebber op hun 
lichaam om aan te duiden tot welke 
heer of generaal zij behoorden

Stoïcijnen van de zuilengalerij



Sua rijkdom

Suach

Suah vegen

Suah rijkdom

Sual jakhals

Suar geringheid

Subael gevangene van God

Sucha rijkdom

Sucham kuilengraver

Suchamieten zie Suam pit-digger

Suchathieten bosjesmannen

Suchiet zie Suah/suach rijkdom

Suchieten hutbewoners

Suf honingraat

Suf zeewier

Sufa honingraat: overvloeien

Sufamieten zie Sufam kaalte

Suha rijkdom

Suham kuilengraver

Suhamieten zie Suam pit-digger

Suhiet zie Suah/suach rijkdom

Sukatieten bosjesmannen

Sukkieten hutbewoners

Sukkot hutten

Sukkot-benot de hut van de dochter

Sukkoth hutten

Sukkoth Benoth de hut van de dochter

Sulamitische de volmaakte of de vredige

Sulammith

Sumathieten de verhevene

Sumatieten

Sunamietische zie Sunen dubbele rustplaats

Sunamitische

Sunem dubbele rustplaats

Suni gelukkig

Sunieten zie Suni gelukkig

Suppim slangen

Sur afwijken

Sur muur

Sur rots

Suriel God is mijn rots

Surisaddai mijn rots is almachtig

Susan lelie

Susan (burgers van) zie Susan lelie

Susanchieten

Susanna lelie

Susi mijn paard

Sutalchieten zie Sutelach pas benoemd

Sutelach geluid van breken

Sutelah

Sutelahieten zie Sutelach pas benoemd

Sychar dronken

sycomoor Werd hoofdzakelijk aangeplant om het 
hout, dat men voor de bouw gebruikte

Syene haar sluieren(?)

synagoge een bijeenbrengen, verzamelen, 
inzamelen;
in het N.T. een bijeenkomen van 
mannen, een vergadering van mannen

Syntyche met lot

Syracuse een Syrisch gehoor

Syrie Aram van de twee rivieren

Syrie verheven

Syrië

Syrie-maacha

Syrië-maächa onderdrukking

Syrier verheven

Syrier zie Syrië verheven

Syriers Aramieten, Syriërs (Kethib), 
Edomieten

Syriers verheven

Syriers Aram van de twee rivieren

Syriers van Zoba verheven plaats of verheven conflict



Syrisch taal

Syrische verheven

Syrofenicisch verheven palm

Syrophenicisch

Syrtis de naam van de beide grote zee-
inhammen aan de Noordafrikaanse 
kust, in de antieke zeevaart gevreesd 
vanwege de onberekenbare 
getijdenstromingen en de zich 
voortdurend verplaatsende zandbanken



T
Taanach zandig, mul

Taanak

Taanat-silo toegang(sweg) naar Silo

Tabbaot ringen

Tabbaoth

Tabbat gevierd

Tabbath

Tabeal God is goed

Tabeel

Tabeël

Tabera brandend

Tabitha vrouwelijke gazelle

Tabor heuvel of terp

Tabrimmon Rimmon is goed

Tachan kamp

Tachanieten zie Tahen/tachan jij zult aftakelen

Tachas doejong

tachasvellen Christus zoals de wereld Hem ziet

Tachat standplaats

Tachath

Tachkemoni gij zult mij wijs maken

Tachkemoniet

Tachpanches gij zult handen vullen met medelijden

Tachpanhes

Tachpenes vrouw van de koning

Tachrea slim

Tachtim Chodsi laagste-maan

Tadmor palmboom

Tafat sieraad

Tafath

Tahanieten zie Tahen/tachan jij zult aftakelen

Tahas doejong

Tahath standplaats

Tahen kamp

Talitha jonge vrouw, meisje

Talmai gegroefd

Talmon onderdrukker

Tamar palmboom

Tammuz levensscheut

Tamor palmboom

Tanchumet vertroosting

Tanhumeth

Tappuach de appel-stad

Tappuah

Tarala wankelend

Tarea kamer van een buurman

Tarpelieten zij die afkomstig zijn van de gevallen 
(of wonderbare) berg

Tarsis geelkleurige jaspis

Tarsisschepen

Tarsisstenen chrysoliet, gele jaspis of andere gele 
steen

Tarsisvloot geelkleurige jaspis

Tarsus een platte mand

Tartak prins van de duisternis

Tartarus de diepste afgrond van Hades

Tattenai gave

Tebach slachtpartij

Tebah

Tebalja gereinigd

Tebaljahu

Tebes opvallend

Tebet goedheid

Tebeth

Techinna bede of smeekbede

Tehinna

Tekoa palissade / bazuinstoot

Tekoiet zie Thekoa/tekoa, bazuinstoot

Tekoitisch

Tel-abib vloed-heuvel



Telach kracht

Telah

Telaim lammeren

Telaïm

Telassar Assyrische heuvel

Telasser

Tel-charsa heuvel van de doofstomme

Telem onderdrukking

Tel-harsa heuvel van de doofstomme

Tel-melach zoutheuvel

Tema woestijn

Temach gelach

Teman zuiden of zuidwaarts

Temaniet zie Theman/teman zuidwaarts

Temanieten

Temeni zuidelijk

Temenieten

tempel huis

Terach halteplaats

Terach rustplaats, oponthoud

terafim, terafim familie-afgod

Terah rustplaats, oponthoud

terebint grote boom of eik

Teres nauwgezetheid

terpentijnnoten pistachio noten-een delicatesse

Tertius derde

Tertullus drievoudig gehard

tetrarch bestuurder van het vierde deel van een 
gebied.

Thaanach zandig, mul

Thaanath-silo toegang(sweg) naar Silo

Thaarea kamer van een buurman

Thab-era brandend

Thabor heuvel of terp

Thaddeüs ruimhartig, moedig

Thadmor palmboom

Thaerea slim

Thamah gelach

Thamar palmboom

Thammuz levensscheut

Tharah rustplaats, oponthoud

Tharala wankelend

Tharsis geelkleurige jaspis

Tharsisa

Thathnai gave

Thebez opvallend

Thekoa palissade / bazuinstoot

Thekoiet zie Thekoa/tekoa, bazuinstoot

Thekoietisch

Thel-harsa heuvel van de doofstomme

Thel-melach zoutheuvel

Theman zuiden of zuidwaarts

Themaniet zie Theman/teman zuidwaarts

Theme woestijn

Theofilus vriend van God

Theres nauwgezetheid

Thessalonica overwinning van onjuistheid

Theudas door God gegeven

Thifsah oversteekplaats

Thimnath aandeel of deel

Thimnath-serah deel van de zoon of overvloedig 
aandeel

Thimnath-seres

Thimniet gij zult tellen: een deel

Thiras verlangen

Thirea vrees

Thirza gunstig(gezind)

Thisbiet gevangenschap

Thofeth plaats waar brand is

Thogarma jij zult haar breken

Thoi dwalen

Thola worm



Tholad geslacht

Thomas tweeling

Thora wet, onderwijzing, onderricht

Thou dwalen

Thummim volmaaktheid

Thyatira geur van droefenis

Tibchat verlenging

Tibchath

Tiberias van de Tiber (als riviergod)

Tiberius van de Tiber (als god-rivier)

Tibni verstandig

Tidal grote zoon

Tideal

Tifsach oversteekplaats

Tifsah

Tiglath-pilezer jij zult de wonderbare verbintenis 
blootleggen

Tiglatpileser

Tiglat-pilneser

Tigris vlug

Tikva hoop

Tikwa

Tillegatplineser jij zult de wonderbare verbintenis 
blootleggen

Tilon gift

Timeus hogelijk geprezen

Timeüs

Timna aandeel of deel

Timna weerhouden of tegengehouden

Timnat-cheres deel van de zoon of overvloedig 
aandeel

Timnatha aandeel of deel

Timnath-serah deel van de zoon of overvloedig 
aandeel

Timnat-serach

Timniet gij zult tellen: een deel

Timon eerbaar

Timotheüs God vererend

Tiras verlangen

Tirathieten poort-mannen of deur-mannen

Tiratieten

Tirchana gunst

Tireja vrees

Tirhaka hij beproefde de vrome

Tirhana gunst

Tirsa gunstig(gezind)

Tirza

Tisbiet gevangenschap

Tisiet gij zult voortgaan

Titus verpleger

Tiziet gij zult voortgaan

Toach nederig of eenvoudig

Toah

Tob man van Tob

Tob goed

Tob-Adonia mijn Heer is goed

Tobia Jahweh is goed

Tochen maat

Tochu nederig of gering

Tofel wit

Tofet plaats waar brand is

Tofeth

Togarma jij zult haar breken

Toi dwalen

Token maat

Tokhat hoop

Tokhat hope

Tokhath hoop

Tokhath hope

Tola worm

Tolad geslacht

Tolaieten zie Thola/tola worm



topaas een groenachtig gele edelsteen

Topaas kostbare steen

Tora wet, onderwijzing, onderricht

Tou dwalen

Trachonitis een ruw gebied

treksprinkhanen chagab, locust, hagab, kleine 
treksprinkhanen

Troas een Trojaan

Trofimus voedzaam

Trogyllion bewaarplaats

troon Kores (Aramees) koninklijke zetel

Trophimus voedzaam

Tryfena weelderig

Tryfosa

Tsalmuna verstoken van bescherming

Tsemariet zie Zemaraim dubbel wollen

Tseredath verdrukking

Tubal je zult worden gebracht

Tubal-kain je zult door Kain worden gebracht

Tummim volmaaktheid

turkoois missch. een chrysoliet, gele jaspis, of 
een andere geelkleurige steen

twaalf bestuurlijke volkomenheid

twaalf volmaaktheid in bestuur 
(administratief)

twee duo

Tychicus noodlottig

tympanon drum, "timpaan"
De tympanon schijnt een wielvormig 
martelwerktuig te zijn geweest, waar 
de misdadigers over uitgestrekt 
werden als waren ze huiden en dan 
verschrikkelijk geslagen werden met 
knuppels of riemen (vgl. ons "op het 
wiel breken of radbraken")

Tyrannus soeverein

Tyrier zie Tyrus benauwen

Tyriër

Tyriër een rots

Tyrus

Tyrus zie Tyrus benauwen



U
Uchal verslonden

Uel wens of wil van God

Ufaz dorst naar fijn goud

uitgraven herstellen, samenvoegen

Ulai mijn leiders (machten)

Ulam hun leider: voorhof

Ulla juk

Umma vereniging

Unni ellendig

Ur vlam

Urbane van de stad

Uri vurig

Uria licht van Jehova

Uria YHWH is my licht (vlam)

Uriel God (El) is mijn licht

Urim lichten

Us bebost

Usal Ik zal worden bevloeid

Utai behulpzaam

Uthai

Uz bebost

Uzai Ik zal mijn sprenkelingen hebben

Uzal Ik zal worden bevloeid

Uzza sterkte

Uzzen-seera gedeelte van Seera

Uzzi sterk

Uzzia kracht van JHWH

Uzzia sterkte van Jehova

Uzzia JHWH is mijn kracht

Uzziël God is mijn kracht

Uzziëlieten zie Uzziël God is mijn kracht



V
Vaizatha sterk als de wind

valse christus Iemand die ten onrechte de naam en 
het ambt van de Messias voor zich 
opeist

valse profeet iemand die de rol speelt van een 
goddelijk geïnspireerde profeet, maar 
leugens spreekt onder het mom van 
goddelijke profetieën

Vanja Jahweh is lof

Vashti de schone

Vasni sterk

veertig volmaaktheid in beproeving

verderf ruine, Abaddon

verderving

verspieders atarim, waarschijnlijk in de betekenis 
van "stappen op"
onzekere betekenis-wellicht bergpas of 
karavaan-route

vier alles omvattend, universeel

vier tessares (grieks)

vierde tetartos (grieks)

vijf menselijke verantwoordelijkheid (vijf 
vingers = werk; vijf tenen = wandel; 
vijf zintuigen)

vijf pente (grieks)

vijftigste de vijftigste dag

volkrijk voeden: trouw zijn

vorstelijk mijn volk is gewillig

voskleurig roodachtig, getaand, geel-bruin

vrijwillig volk mijn volk is gewillig

vrouw positie

Vuurhaard leeuw van God of leeuwin van God



W
waarachtig betrouwbaarheid, vertrouwend, trouw, 

betrouwbaar

Wachtpoort bevel

Waheb kom toch: en geef maar

Waizata sterk als de wind

Wanja Jahweh is lof

Wasti de schone

waterleidingvijver gezondene

Wedan en Dan

Wedan rechter

Wee helaas!, oh!, ach!

weggaande bok Azazel, algehele verwijdering, 
zondebok

wit choer, wit kleed, witte stof

Wit laban (Gen. 49:12)

wit marmer bleken, albast

witmarmer blauwpurper, hemelsblauw, spreekt 
van de hemel

witmarmer iets dat is gebleekt

witmarmeren

Wofsi rijk

wormpje worm, scharlaken kleurstof, als het 
vrouwtje van de 'coccus ilicis' gereed 
is om haar jongen voort te brengen, 
hecht ze zich vast aan een boomstam; 
ze doet dat zo stevig, dat ze nooit meer 
los komt.



Z
Zaanaim verwijderen

Zaanan gepunt

Zaanannim verwijderen

Zaavan verward

Zaawan

Zabad hij schenkt

Zabbai zuiver

Zabbud gegeven

Zabbud opmerkzaam

Zabdi schenking

Zabdiël God is mijn schenking

Zabud gegeven

Zacchur opmerkzaam

Zaccur

Zacharia Jahweh herinnert zich

Zacharias herinnerd door Jehova

Zacharja Jahweh herinnert zich

Zacheüs zuiver

Zadok rechtvaardig

Zafnath Paaneah schatkamer van de glorierijke rest. 
Volgens rabbijnse uitlegging: 
Onthuller of Ontdekker van 
verborgenheden.

Zaham verafschuwen

Zaïr klein

Zakkai zuiver

Zakkur opmerkzaam

Zalaf wonde

Zalmon schaduwgevend

Zalmona schaduwrijk

Zalzah schaduw

zang z i m r aa h, muziek, melodie, zang

Zanoach verworpen

Zanoah

Zanzummieten plannenmakers

Zara een opgaan (als van de zon)

Zarchi zie Zerah, nakomelingen van Zerah

Zarchieten nakomelingen van Zerah, zie Zerah

Zarfath iemand die loutert

Zartana hun moeilijkheden

Zarthan

Zatthu zijn helderheid of zijn glans

Zattu

Zaza helderheid of volheid

Zeba van bescherming verstoken

Zebach

Zebadja schenking van Jahweh

Zebaim hier gebeurt het afsnijden

Zebedeüs mijn gave

Zebina gekocht

Zeboim gazellen

Zeboim gespikkeld

Zebudda gegeven

Zebul verheven

Zebulon bewoning

Zebulon verheven

Zebuloniet zie Zebulon, nakomeling van Zebulon 
en lid van de stam van Zebulon

Zebulonieten verheven

Zecharja Jahweh herinnert zich

Zecher nagedachtenis

Zedad bergrug

Zedekia JHWH is rechtvaardig

Zeëb wolf

Zefanja JHWH heeft gewaardeerd

Zefat wachttoren

Zefatha

Zefi

Zefo

Zefon schat

Zefon noorden



Zefonieten zie Zefon schat

Zekarja Jahweh herinnert zich

Zeker nagedachtenis

Zela een rib

Zelafead eerstgeborene

Zelek kloof of spleet

Zemaraim dubbel vlied van wol

Zemariet zie Zemaraim dubbel wollen

Zemira zang

Zenan gepunt

Zenas Jupiter

Zer vuursteen

Zerach opgaan

Zerachja Jahweh is opgestaan

Zerah opgaan

Zerahieten zie Zerah

Zerahja Jahweh is opgestaan

Zered katwilgen beek

Zereda vesting

Zeredatha

Zeres goud

Zereth pracht

Zeret-hassahar pracht van de dageraad

Zeri gebouwd

Zerua volborstig

Zerubbabel geboren in Babel, d.w.z. Babylon

Zerubbabel gezaaid in Babylon

Zeruja balsem

zes onvolmaakt, getal van de mens

zeshonderdzesenzestig een getal dat tot veel ijdele speculatie 
heeft geleid

Zetam olijf

Zetan

Zetar ster

Zetham olijf

Zethan

Zethar ster

Zeus een vader van hulp

zeven geestelijke volmaaktheid (goed of 
kwaad)

Zia lawaai

Ziba (stand)beeld

Zibeon gekleurd

Zibja ree

Zichri gedenkwaardig

Ziddim (aflopende) hellingen

Zidoniers jacht

Zif glans

Zif kanteel

Zifa

Zifieten (metaal)smelters

Zifjon wachttoren

Zifron geur

Ziha verdord

zijde byssos, een fijn wit linnen, van 
Egyptische makelij

Ziklag wending makend

Zikri gedenkwaardig

Zilla schaduw

Zillethai donker

Zilpa een druppel

zilver verzoening (Ex 30:16)

zilver verzoening (Ex.30:16)

zilverlingen sikkel; 
voornaamste eenheid van gewicht en 
maat; 
goud -1/10000 van een talent, gelijk 
aan 220 gram;
zilver-1/3000 van een talent, gelijk aan 
132 gram;
koper-1/1500 van een talent, gelijk aan 
528 gram

Zimma plannenmaker

Zimram musicus

Zimran

Zimri mijn muziek



Zin vlak

Zina weldoorvoed

Zion een verschroeide plaats

Zior kleinheid

Zippor spreeuw

Zippora vogel

Ziz bloem

Ziza schijnend

Ziza overvloed

Zizza

Zoan plaats van vertrek

Zoar onbeduidend of onbelangrijk

Zoba (stand)plaats

Zoboim gazellen

Zochelet slang

Zochet vrijlatend

Zofar honingraat

Zofar spreeuw

Zofim wachters

Zohar taankleurig

Zoheleth slang

Zoheth vrijlatend

Zoon des mensen huios

zoon van Hesed zoon van genade

zoon van Hur zoon van het witte of zoon van Hur

Zopah kroes

Zora horzel

Zoraieten zie Zora/Sora horzel

Zorathieten

Zorieten

Zout bederf werend, onveranderd bewaren, 
bij overeenkomsten met zout 
besprengd

Zout bederfwerend

Zoutstad zoutstad

Zuar geringheid

Zuf honingraat

Zur rots

Zuriel God is mijn rots

Zurisaddai mijn rots is almachtig

Zuzieten zwervende schepselen

Zwart donker van huid

Zwart warm zijn

Zwijn insluiten
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