
 
 

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

 
Zan verduideliking 
 

Opsomming 
Naam: Zan 
Uitspraak: Zh  soos in Zoem  
Prentjie: Prentjie van ‘n pik of 'n ploeg  
Betekenis: ploeg, oes, kos, voeding, sny, breed en wapen. 
Numeriese waarde: 7 
 
Die sewende letter van die Antieke Hebreeuse Alfabet is Zan.  In Moderne Hebreeus is die 
naam Zayin. 
 
 

 
 
Die prentjie lyk soos 'n landbou instrument soortgelyk aan 'n ploeg of 'n pik.  Hierdie 
instrument is gebruik in die oes van kos wat voeding vir die mense gee.  Die instrument 
het 'n breë lem gehad wat die plante kon sny.  Soms is landbou instrumente ook gebruik 
as wapens. 
 
Die naam vd letter Zan word gespel met 'n Zan + Nun.   Nun verteenwoordig 'n saad en 
saam beteken dit pik van die saad. 
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Zan se ontwikkeling: 
 
Hier is die vier vorme van die letter Zan: 
 
 

 
 
Die vroë teks was deur die Grieke aangeneem en is oorspronklik Zan genoem,  maar 
is later verander na Zeta toe, soos dit vandag in die moderne Griekse alfabet bekend 
staan. 
 
Die laat teks is deur die Romeine aangeneem as hulle letter ‘Z’ en het ook ontwikkle 
in die syfer7 in. 
 
‘n Voorbeeld van ‘n woord wat met die letter Zan begin: 
 
Zawkar [Zha-ghar] =  Herdenk - n herdenking van geskiedkundige gebeure of om op te 
tree agv gebeure in die verlede. (Om te herdenk, om bewus te wees, om te vertel, om te 
herhinner, om na te dink). 
Beteken ook manlik, gedenkdiens en ram. 
 

 
 
Dit word gebruik in Eksodus 20v8.  As ons na die prentjies kyk dan sê dit ‘Die wat hulle 
wil neerlê sal die erfenis oes’. 
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Die numeriese waarde van Zan: 
 
Die numeriese waarde van die letter Zan is 7. 
 
Die syfer 7 het die betekenis van volbring, perfeksie, rus en YHUH se 
(volledige) plan vir die mensdom. 
 
Dit is die getal wat die meeste in die woord verskyn, 54 keer in Openbaring alleen! 
 
- 7 Dae voltooi 'n week 
-  Die 7e dag is 'n dag van rus. 
- 7000 jaar van die Skepping 
- 7 Verbonde met die Mens 
- 7 Feeste van YHUH wat Sy verlossingsplan vir die mens illustreer. 
- 1e Opstanding gaan plaasvind op die blaas vd 7e Trompet �  
- Enog was die 7e generasie mens, hy het nie gesterf nie maar is deur Vader 
weggeneem. 
 
Ons weet dat die letter Zan beteken om te oes of te sny. 
 
Die Koningkryk van YHUH word vergelyk met 'n veld en Sy perfekte plan is om 'n 
oorvloedige oes te hê aan die einde vd seisoen.  Alle mense gaan ge-oes word, goed 
en sleg. 
 
Markus 4v29 "En wanneer die vrug (ryp is en) dit toelaat, steek hy die sekel dadelik 
in, omdat die oes gereed is." 
 
Openbaring 14v15 "n ‘n ander engel het uit die tempel gekom en met ‘n groot stem 
geroep na Hom wat op die wolk sit: Slaan u sekel in en maai, want die uur het vir U 
gekom om te maai, omdat die oes van die aarde oorryp geword het." 
 
Julle kan gerus ook Matthéüs 13 lees. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


