
 
 

Inleiding 
 

Opsomming 
Naam: Lam 
Uitspraak: ‘l’ soos in lam / lemoen  
Prentjie:  ‘n herdersstaf 
Betekenis: Staf, Onderrig, Outoriteit, juk, bind, na (‘n rigting) 
Numeriese waarde: 30 
 
Die twaalfde letter van die Hebreeuse Alfabet is Lam, in Moderne Hebreeus word dit 
lamed genoem.  Die prentjie verteenwoordig ‘n herdersstaf en is ‘n simbool van 
outoriteit oor die skape. 
‘n Herder gebruik sy staf om sy skape te lei en te beskerm.   Die een kant van die staf 
was in ‘n haak vorm wat gebruik was om die skape te stoot/trek in ‘n nuwe rigting in.  
Dieselfde staf wat gebruik is om leiding te gee, was ook gebruik as ‘n wapen om die skape 
teen roofdiere te beskerm. 
 
Die woord Lamed kom nie in die Hebreeuse Bybel voor nie.  ‘n Werkwoord wortel wat 
verband hou met lamed is Malmad.  Dit kom 1 maal in die Skrif voor in Rigters 3v31 en 
word vertaal as osdrywerstok (goad).  Die engelse woord Goad beteken om (‘n dier) te dryf 
met ‘n skerp stok  OF om iemand uit te lok met die doel om ‘n sekere aksie of reaksie te 
stimuleer. 
 
‘n Herdersstaf is ook gebruik as ‘n juk op die skouers van diere.  Die doel is om hulle 
aanmekaar of aan die herder vas te juk sodat hardkoppige diere of nuwe diere kan te leer. 
 
Jes 9v3 verwys na die juk (v4 staf op hulle skouers in Engels) van Yisrael wat YHUH will 
breek.  In verse 5&6 profeteer dit van die Messias wat kom.  Hy het self gesê dat Sy juk 
sag is en Sy las lig.  Yahusha is inderdaad die goeie Herder wat Sy skape lei met geduld, 
liefde en sagtheid. 
 



2	 DIE	LETTER	LAM	
 

 

 
 
Kom ons kyk na die dieper betekenis van die letters wat die naam Lam spel. 
Lam word gespel Lam (herdersstaf) + Mem (water/mag) = Magtige Staf van die Herder 
 

 
 
 
 
Hier is die vier vorme van die letter Lam: 
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Die letter was aangeneem deur die Grieke as hulle letter Lamda en het ook die Romeinse 
letter ’L’ geword.  
 
‘n Voorbeeld van woord wat met ‘n Lam begin is: 
Lav  [l-av] = Hart / Dink (Jou binneste) 

 
 
Die woordjie Lav word gespel Lamed + Bet.  As ons na die betekenis vd lettertjies 
kyk, dan sê dit: “Die outoriteit binne jou.”  ‘n Mens se gewete word gesien as iets 
wat diep binne hom, in sy hart, woon.  Die Woord sê, ‘soos ‘n man hom in sy hart 
bereken, so is hy.’  Spreuke 23v7 
 
Die letter Lam word ook gebruik as ‘n voorvoegsel en kan beteken: ‘vir, behoort 
aan, na en stuur.’ 
Baie van die antieke koninklike seëls wat ontdek word, bevat die woorde ‘Le’melech’ 
wat beteken ‘behoort aan die koning.’ 
 
 
 
Die numeriese waarde van Lam: 
*Van die inligting is uit die boek ‘The ultimate guide to understanding the dreams you dream’ deur Ira Milligan en van die 
webwerf biblestudy.org 
 

Lam het die numeriese waarde van 30.  Ons het na die simboliek van die syfers 1-10 
gekyk.  Wanneer ons na die veelvoude van 10 kyk, dan oordeel ons of iets aanvaar of 
verwerp kan word (word geweeg) volgens die basis nommer se simboliese betekenis (1-
9). 
 
Die syfer 3 beteken om gelykvormig te word, dus 3 x 10 = 30 beteken aanvaarbaar 
gelykvormig as dit in ‘n positiewe lig gebruik word.  As dit in ‘n negatiewe manier 
gebruik word, beteken dit gelykvormig met die wêreld. 
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Rom 12v2 “En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander 
deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige 
en volmaakte wil van YHUH is.” 
 
Die Torah leer ons dat ‘n Leviet nie Priesterskap kan betree voor hy die ouderdom van 
30 bereik nie (Num 4v3).  Daar is ook baie voorbeelde in die Skrif van outoriteits 
figure/Konings wat eers hul regering posisie betree het op die ouderdom van 30 – Josef, 
David en Yahusha is van hulle (Gen 41v46, 2 Sam 5v4).  Dit is ook simbolies en waar vir 
ons vandag – ons kan nie regeer/outoriteit kry in die Koningkryk as ons nie eers 
na Sy beeld (karakter) gelyk word nie (Rom 8v29). 
 
Ons word deur YHUH se Woord getoets en gaan deur beproewinge in ons lewens op 
dieselfde manier as Josef, David en Yahusha.  Dit vorm ons na Sy beeld en suiwer ons van 
die saad van die wêreldse Koningkryk. 
 
As ons terug kyk op die betekenis van die letter Lam – dan kan dit op outoriteit dui.  Die 
skakel vir my tussen Lam en 30 is dat jy word soos die een wat jy dien, maw jy word 
verander na die beeld van die outoriteit waaraan jy jouself onderdanig maak, die 
outoriteit wat jy toelaat om in jou hart te regeer. 
 
Ons moet Yahusha kies as die outoriteit in elke area van ons lewe en gelykvormig raak aan 
Sy voorbeeld en Sy wil. 
 
Shalom  
Stefani Ernst 
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