
 
 

Die letter Dal 
* From ‘Ancient Hebrew Lexicon of the Bible’ by Jeff A Benner, translated by S. Ernst. 

 
AlefTav #15 
Tema:  Die letter Dal 
Les 1: Dal verduideliking 
 

Opsomming 
Naam: Dal 
Uitspraak: Dhe soos in Deur 
Prentjie: Prentjie van ‘n deur van ‘n tent 
Betekenis: Swaai, Hang, Deur, Beweeg of Ingaan. 
Numeriese waarde: 4 
 
Die vierde letter van die Antieke Hebreeuse Alfabet is Dal.  In Moderne Hebreeus noem hulle 
die letter Dalet. 
Dit word uitgespreek as ‘n harde Dhe klank soos in Deur of Donkie. 
 
Die prentjie lyk soos ‘n deur / flap van ‘n tent. 
 

 
 
Hierdie is een van my gunsteling letters in die Alfabet!  Ons gaan dit later in meer detail 
bespreek, maar van julle weet reeds dat die letter én sy numeriese waarde na die Messias 
verwys! 
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On sweet Hy is die Deur en die Weg en die Lewe!  Slegs as ons deur Hom ingaan kan ons die 
ewige lewe ontvang. 
 
 

AlefTav #16 
Tema:  Die letter Dal 
Les 2: Die woord Dal 
 
Die woord Dal beteken om te hang, laag te hang en verwys soms na iemand wat swak of arm 
is [van gees] omdat so ‘n persoon se kop laag hang. 
 
Die ouer wortel Dal het ‘n  
aksie betekenis van Heen en weer beweging en 
konkrete betekenis van Deur. 
 
Die prentjies wat Dal spel = Dal + Lam 
 

 
 
Die eerste prentjie [regs] is ‘n prentjie van ‘n deur.  Die tweede prentjie [links] is ‘n prentjie 
van ‘n Herder se staf en in die geval verwys dit na ‘n paal. 
Saam beteken dit: ‘Die deur wat aan die paal hang.’ 
 
Die tent se deur (flap) het afgehang van ‘n paal, soos ‘n gordyn, om die ingang van die tent 
toe te maak. Die deur was dan heen en weer beweeg om in en uit die tent te gaan. 
 
Die prentjies verwys ook na die Deur van die Herder. 
Johannes 10v7 “Y’husha het toe weer vir hulle gesê: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, Ek 
is die deur van die skape.” 
 
Enige iemand wat met sy hele hart glo dat die Messias vir hulle gesterf het, sal verlossing 
ontvang.  Maar daar is ‘n hele deel van die verlossings boodskap wat nie verkondig word nie. 
 
Ons weet  weet dat die kerk vergelyk word met skape, maar volgens die Woord, wie word 
gedefinieer as skape? 
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Mattheus 15v24 “Maar Hy antwoord en sê: Ek is net gestuur na die verlore skape van die 
huis van Israel.”... 
As jy meer wil uitvind oor die tema, hou ons webwerf dop, daar sal binnekort ‘n dokument 
opgelaai word. 
 
 

AlefTav #17 
Tema:  Die letter Dal 
Les 3: Die verskillende vorme van Dal. 
 

Hier is die vier vorms van die letter Dal: 
 
 

 
 
Die ‘Middle Script’ het ontwikkel in die 

- Griekse Delta in,   
- Die Romeinse letter D en 
- die syfer 4 

 
‘n Voorbeeld van ‘n woord wat met die letter Dal begin: 
 
Dam [Dahm] =  Bloed / Water / Beeld 
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AlefTav #18 
Tema:  Die letter Dal 
Les 4: Die betekenis van die syfer 4  
 
Julle weet reeds dat die syfer 4 na verwys na die Lewe, die Lam, die Deur, die Hoë Priester, 
die lewendige Woord van YHUH, ons Bruidegom - Y’husha ha Mashiach, Jesus ons Messias. 
 
Die Hebreeuse naam vir die syfer 4 is Arbaáh.  As ons na die woord prentjies kyk dan sê dit  
Die sterk Prins van die Huis wat bekend gemaak word deur openbaring.  As jy die syfer 4 in die 
Skrif opmerk, kan jy maar weet daar skuil ‘n dieper boodskap wat iets rondom ons Koning 
openbaar. 
 
Ons almal ken Genesis 1v1 uit ons koppe.  In Hebreeus bevat hierdie vers slegs 7 woorde, 
waarvan almal nie eers vertaal word nie. 
 
In fonetiese Hebreeus klink dit so: 
“Bereshit(1) bara(2) Elohim(3) et(4) ha’shamayim(5) ve'et(6) ha'arets(7).” 
 
Die vierde woord, ‘Et’ [Ayth], word nie vertaal nie.  Dis nie veronderstel om vertaal te word 
nie, want dit dui op die grammatika van die sin se samestelling.  [Maw as jy AlefTav sien dan wys dit dat 

die eerste naamwoord die aksie verrig en die volg naamwoord die een is waarop die aksie uitgevoer gaan word.  In die geval van 
Gen 1:1 wys dit dat Elohim die een is wat skep, Hy is nie die een wat geskep word nie, maar die hemel en die aarde word deur 
Hom geskape.] 

 
Die woord et bestaan uit twee Hebreeuse letters, die Alef en die Tav.  Die eerste en die laaste 
letters vd alfabet.  Jy mag dalk meer bekend wees met die Griekse weergawe: “Die Alpha en 
die Omega.” 
 
Die Messias sê in Openbaring: “Ek is die Alpha en die Omega.”  Ek glo dat die oorspronklike 
teks in Hebreeus/Aramees geskryf was. 
Y’husha was Hebreeus asook Yohannan (Johannes).  Dus glo ek Hy het gesê: “Ek is die Alef 
en die Tav” 
 
Woord  = Alef Tav = Messiah 

‘n Ander plek waar ons ook die AlefTav vind in die Skrif is: 

Sagaria 12v10 “Maar oor die huis van Dawid en oor die inwoners van Jerusalem sal Ek uitgiet 
die Gees van genade en smekinge; en hulle sal opsien na My vir wie hulle deurboor het, en 
hulle sal oor Hom rouklaag soos 'n mens rouklaag oor 'n enigste seun en bitterlik oor Hom 
ween soos 'n mens bitterlik ween oor 'n eersgebore kind.” 

Meeste vertalings sê My of Hom, maar in die oorspronklike teks sê dit AlefTav, die Messias.  
Dit moet lees: 

Sagaria 12v10 “Maar oor die huis van Dawid en oor die inwoners van Jerusalem sal Ek uitgiet 
die Gees van genade en smekinge; en hulle sal opsien na AlefTav vir wie hulle deurboor het, 
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en hulle sal oor Hom rouklaag soos 'n mens rouklaag oor 'n enigste seun en bitterlik oor Hom 
ween soos 'n mens bitterlik ween oor 'n eersgebore kind.” 

Soos julle reeds geleer het, staan Alef vir Krag en Tav staan vir Merk, teken, verbond. 

Dus dui AlefTav op die Krag van die Verbond!  Y’husha is die Krag van die verbond!  

Jesaja 46v 9-10 “Dink aan die dinge wat tevore was, van ouds af, dat Ek Elohim is, en daar is 
geen ander nie; Ek is Elohim, en daar is niemand soos Ek nie;  wat van die begin af 
verkondig die einde, en van die voortyd af wat nog nie gebeur het nie; wat sê: My raad sal 
bestaan, en al wat my behaag, sal Ek doen;” 
 
Wow, wat ‘n kragtige vers, dit gee my skoon hoendervleis!  Van die begin af in Hebreeus is 
Bereshit, en dit word ook in ons Skrif vertaal as Genesis.  So Hy sê dat Hy het reeds die einde 
in Genesis verklaar, ons kan Sy hele plan sien in die eerste vers vd Woord! 
 
2 Petrus 3v8 “Maar laat hierdie een ding julle nie ontgaan nie, geliefdes [dit moenie ‘n 
raaisel wees nie], dat een dag by die Here soos duisend jaar is en duisend jaar soos een 
dag.” 
 
Mense raak baie filosofies oor die Skrif omdat ons dit probeer verstaan uit ‘n westerse 
denkwyse.  Ons moet daarna kyk uit ‘n konkrete denkwyse. 
Dus vir elke dag vd Skepping, is daar 1000 jaar op aarde. 
 
AlefTav is die vierde woord in Genesis 1v1, op die vierde dag het YHUH die son, maan en 
sterre geskape.  Daar word na Y’husha verwys as die Son van Geregtigheid en Sy eerste 
koms was in die vierde millennium! 
 

 

 

 
 


