
 

 

 DEWI is een Welshe variant van DAVIDA 
------------------------------------------------------------------------------------------ door Dries van den Akker s.j. (zie ook: www.heiligen-3s.nl) 
Betekenis 
1] Vrouwelijke vorm van David = 'lieveling', 'vriend' (heb). 

In het Hebreeuwse alfabet duiden de letters ook  cijfers aan. Bij David behoort het getal 
14: D = 4, W = 6 en D = 4: opgeteld 14. Dat is van belang voor het eerste hoofdstuk van 
het Mattheus-evangelie: daar merkt de evangelist op dat er vanaf Abraham tot aan Jezus 
telkens drie keer veertien geslachten voorbij zijn gegaan: drie keer het getal van David: 
Jezus is de kroon op het koningschap van David. 

2] Dewy kan eventueel ook afgeleid zijn van het hindoestaanse 'deva' = 'godheid' of 'devi' = 
'godin'. 

3] Ook is het mogelijk dat Dewy een verkorte vorm is van Liedewij; in dat geval komt de 
naam van de Germaanse Lidwina, of beter Ludwina (= 'vriendin van het volk') 

* 
Bijzonderheden 
Dewy, waarvan Dewi een variant is, was eigenlijk de Welshe vorm voor de mannennaam David. 
In het Nederlands klaarblijkelijk opgevat als vrouwelijk.  
* 
David van Jeruzalem, Israël; koning, profeet, psalmendichter & voorvader van Jezus. Koning David is één van de groten 
uit Israëls geschiedenis. Zo kunnen wij opmaken uit de bijbel. Zijn geschiedenis wordt verteld in de boeken 1 Samuël 16 
vers 1 t/m/ 2 Koningen 2, vers 11, alsmede in 1 Kronieken 10,14 t/m 29,30. Hij geldt als de dichter van een flink aantal 
psalmen. Beroemd is het verhaal van zijn uitverkiezing. Daarin wordt verteld hoe de profeet Samuël naar Jesse moet gaan, 
een boer in Bethlehem. Eén van zijn zoons zal JHWH uitkiezen als toekomstig koning, een koning naar zijn hart. Trots 
stelt vader Jesse zijn zeven zoons op. Van de oudste af laat Samuël telkens zijn blik op hen vallen, maar bij alle zeven zegt 
God dat deze niet zijn uitverkorene is. Vragend kijkt de profeet naar Jesse: "Zijn dit echt al uw zonen?" "Nou ja, de 
kleinste heb ik bij de beesten achtergelaten." Dat was David en hij bleek de uitverkorene. Later zal hij de reus Goliath 
verslaan; nog weer later zal Israël onder zijn koningschap de gouden tijd beleven, al is zelfs die tijd bepaald niet zonder 
pijn en verdriet; † ca 960 vóór Chr.; feest 19 & 29 december. 
* 
Er is ook een heilige David (spreek uit: Dewy) van St-David's, Wales, kluizenaar & bisschop. Als kluizenaar en abt 
leidde hij een leven van bittere gestrengheid. Hij at bijzonder weinig; wijn en bier dronk hij niet, alleen maar water. Dat 
was in die tijd zo opvallend dat hij de bijnaam van 'Waterman' of 'Waterdrinker' (Aquaticus) heeft gekregen. Bovendien 
wordt van hem verteld dat hij op veel plaatsen een nieuwe bron deed ontspringen. Soms zaten de monniken zonder wijn 
voor de Heilige Mis. Dan gaf de bron die hij in de buurt van het klooster had aangeboord, wijn. Had bad de hele dag door: 
hardop; dan zei hij alle 150 psalmen uit zijn hoofd op en maakte kniebuigingen aan het eind van elke psalm. Soms 
gebruikte hij een heilig boek. Er is een verhaal dat vertelt hoe zijn monniken inderhaast een boek buiten hadden laten 
liggen. Boeken waren uiterst zeldzaam en kostbaar in die tijd. Het goot op dat moment uit de hemel. Maar het boek was 
volkomen droog gebleven; † 601; feest 1 maart. 
* 
Devi is in de hindoestaanse godsdienst de echtgenote van Sjiva en wordt vereerd als de grote 
godin (= Maha-devi) en als goddelijke moeder. Zowel De 9e eeuwse schrijver Sankara noemt 
haar degene 'die het heelal draagt in haar schoot', 'die de lamp der wijsheid ontsteekt' en 'die 
vreugde brengt in het hart van heer Sjiva'. 

 


