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De titel zal nog in vervulling gaan! Wat een prachtig vers in dit lied, welke koning David 
opschreef onder leiding van Gods Geest! Hij zong het met hart en ziel, hij begreep wat hij 
zong, hij had kennis over de krachtige naam van God. 
Wij kunnen ons de vraag stellen, of namen wel belangrijk zijn in de Bijbel. In ieder geval 
Shakespeare schreef: “What’s in a name?” en stelde daar geen verder belang in, want hij 
gaf slechts aandacht aan het genoemde, de mens of het object zelf. 
God denkt daar helemaal anders over. God geeft ook nog aandacht aan uw naam die luistert 
of nu leest, want hij kent uw naam. 
Namen hebben een inhoud, een betekenis! God heeft verschillende namen, omdat hij veel 
machtiger is dan een sterveling. Ieder van Gods namen zoals Elohim, Jehova, Adonai, enz. 
weerspiegelen een actief kenmerk van Hem. Gods naam is uniek, heilig, en God wil dit zo 
houden, ook Jezus leerde dit:  
 

Bidt gij dan aldus: Onze Vader die in de hemelen 
zijt, uw naam worde geheiligd; Matth 6 

 
God vraagt eerbied voor Zijn naam, namelijk dat wij zijn naam niet plaatsen tussen alle 
andere godsdiensten of goden van de volkeren. 
God vindt ook namen van mensen belangrijk, omwille van de inhoud en betekenis. Hij 
veranderde namen van mensen, zo werd Abram, Abraham/ Jacob werd Israël enz.  
Waarom deed hij dat? God verandert niet alleen namen, maar mensen die in Jezus gaan 
geloven. 
 
43 Hij leidde hem tot Jezus. Jezus zag hem aan en  zeide: Gij zijt Simon, de zoon van Johannes, gij  
zult heten Kefas, wat vertaald wordt met Petrus. Joh.1 
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In het Hebreeuws heeft het woord: “naam” ook de betekenis van teken of kenmerk. Simon 
betekent: luisteren als kenmerk.  Dat was de naam van Petrus voor hij Jezus ontmoette. 
Luisterend  herkende hij in Jezus de Messias. Jezus veranderde de persoon van Simon in 
Petrus, dit betekent “rots”. Petrus kreeg een rotsvast geloof als kenmerk van zijn persoon. 
Op dat soort geloof kon Jezus Zijn gemeente op aarde bouwen. 
 

HET GEBRUIK VAN DE JUISTE NAAM IS BELANGRIJK 
 
Als je op iemand roept, dan zal hij luisteren als je zijn naam gebruikt, anders zal hij geen 
aandacht geven. Roep je Jan, en het is Pol, dan krijg je geen gehoor of verhoring. Vooraleer 
de naam “christenen” gebruikt werd, werden de volgelingen van Jezus als volgt genoemd: 
“Zij die Uw naam aanroepen” (Hand.9:14) Dit was de naam van Jezus Christus. 
En merkwaardig, kent Jezus allen die in Hem geloven bij name! Zou iemand de naam van zijn 
bruid niet kennen? Bij Jezus ben je geen nummer om te identificeren! Hij zal je niet 
kenmerken met een biochip, zoals de geest van de antichrist al bezig is.  
3.Voor hem doet de deurwachter open en de schapen horen naar zijn stem en hij roept zijn eigen 
schapen bij name en voert ze naar buiten.Joh.10 

 

 
 

Mozes vond de naam van God heel belangrijk! 
 
13  Toen zeide Mozes tot God: Zie, wanneer ik kom tot de kinderen Israëls,  en zeg tot hen: De God 
uwer vaderen heeft mij tot ulieden gezonden; en  zij mij zeggen: Hoe is Zijn naam? wat zal ik tot 
hen zeggen? 14  En God zeide tot Mozes: IK ZAL ZIJN, Die IK ZIJN ZAL! Ook zeide Hij: Alzo  zult gij tot 
de kinderen Israëls zeggen: IK ZAL ZIJN heeft mij tot  ulieden gezonden! Exod.3 

 
In Egypte waren er veel goden, elk met een naam om ze te onderscheiden Ook in Babel 
kende men  veel afgoden in de zonaanbidding, zo kwamen er ook veel afgoden onder het 
Babels-Roomse  christendom, door de Romeinen overgenomen.  
Voor Gods volk in Egypte betekende het kennen van de naam van hun God een keerpunt in 
hun bestaan, een bevrijding uit de slavernij. Het werd hun verlossende God.  Zo kwam er een 
openbaring van God aan Zijn volk. 
De algemene naam die Mozes te horen krijgt: IK ZAL ZIJN. IK BEN - I AM WHO I AM! 
Ik zal zijn wat Ik voor u wil zijn!  
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Het feit dat die naam begint met een Aleph, de eerste letter van het Hebreeuwse alfabet,  
heeft dan ook een bijzondere betekenis voor de toekomst. 
Die naam had dan impact op het volk, en ze vertrouwden op die naam, voor hun redding. Ze 
kregen moed en zagen stilaan uit naar Gods wonderen. Hetzij met vallen en opstaan. Voor 
wie tot geloof komt in Jezus, is dit ook een keerpunt in zijn leven, en velen hebben dit 
ondervonden. 
 
God kan uw vriend zijn, maar kan ook een vijand zijn! Hij is met u of tegen u! (Jac.4:4) 
Je bent voor of tegen Jezus. Hij werd de vijand voor de Farao, die zich tegen de God van 
Israël hard verzette. Ook vandaag groeit opnieuw de Jodenhaat, net zoals voor de tweede 
wereldoorlog. Maar let erop, nu heeft God het overblijfsel van Zijn volk niet verworpen. 
Gods volk kwam onder zware druk te staan, onder de regering van de Farao en zijn 
tirannieke wetten en zijn afgoderij. 
 
Het zal belangrijk zijn nu en in de toekomst, de juiste naam aan te roepen. 
In de eindtijd zal Gods volk, opnieuw de naam van hun God herkennen, de profeet Jesaja 
profeteerde hierover als volgt: 
 
5.Thans echter, wat vind Ik hier? luidt het woord des Heren. Want om niet is mijn volk weggevoerd, 
zijn overheersers maken getier, luidt het woord des 
Heren, en voortdurend, de gehele dag, wordt mijn 
naam gelasterd. 6 Daarom zal mijn volk te dien dage mijn naam kennen, dat Ik het ben, die spreek: 

Zie, hier ben Ik. Jesaja 52 

  
Ook een andere profeet, Joel,  schreef in die richting: 
31  De zon zal veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed, eer dat  die grote en vreselijke 
dag des HEEREN komt. 32  En het zal geschieden, al wie den Naam des HEEREN zal aanroepen, zal  
behouden worden; want op den berg Sions en te Jeruzalem zal ontkoming  zijn, gelijk als de HEERE 
gezegd heeft; en dat, bij de overgeblevenen,  die de HEERE zal roepen. Joel 2 

 
Ook Bijbelgetrouwe christenen kunnen in deze wereld van ongerechtigheid, zware 
beproevingen of tegenslagen kennen in hun leven, en let erop, dan kan God zich openbaren, 
als hij aanroepen word bij Zijn heilige naam, in Jezus Christus naam! 
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Wanneer men plots in een gevaarlijke noodtoestand is terechtgekomen, en men niet meer 
weet wat men best kan doen, dan is er een spreuk die wij als kinderen van God, nooit mogen 
vergeten:  
10 de naam van Jahweh is een sterke burcht; de rechtvaardige ijlt erheen, en is 
veilig.Spr.18 
Die sterke toren was destijds een schuilplaats tegenover de aanvallende vijand. 
 
Psalm 20 
6  Wij willen juichen over uw overwinning, en in de naam van onze God de vaandels 
opsteken; de Here vervulle al uw begeerten. 7  Nu weet ik, dat de Here zijn gezalfde de 
overwinning geeft, Hij antwoordt hem uit zijn heilige hemel met de machtige heilsdaden 
zijner rechterhand. 8 Dezen beroemen zich op wagens en genen op paarden, maar wij 
roemen in de naam van de  Here, onze God. 

 
7  Some trust in chariots, and some in horses; but we will remember the name of the LORD our God. 
8  They are brought down and fallen; but we are risen and stand upright. 9  Save us, LORD! Let the 

King hear us when we call. 

 
Hier kunnen wij vaststellen, dat het vertrouwen op de naam van God, en daarop 
vertrouwen, sterker is in de strijd, dan het sterkste leger op aarde. Zouden wij dan niet meer  
aandacht kunnen geven wanneer God op deze wijze redeneert! Blijkbaar komt er nog 
verandering in het denken van Gods volk Israël. Enkel wanneer ze de juiste naam zullen 
aanroepen komt er voor hen redding!  
 
2. Ik ben aan Abraham, Isaak en Jakob verschenen als God de Almachtige, maar met mijn naam 
Here ben Ik hun niet bekend geweest. Exodus 6 

 
In het O.T. kende men de naam van Jezus Christus niet, men wist wel van een komende 
 Messias. Intussen is de reddende naam ook voor Gods volk Israël, Jezus geworden, koning 
der Joden, zoals men had aangebracht op zijn kruis.  
10 dan moet aan u allen en het ganse volk van Israel bekend zijn, dat door de naam van Jezus 
Christus, de Nazoreeer, die gij gekruisigd hebt, maar die God heeft opgewekt uit de doden, dat 
door die naam deze hier gezond voor u staat.Hand.4 
 

12 En de behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder de hemel geen andere 
naam aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten behouden worden. Hand.4 

 
MISBRUIK is GEVAARLIJK! 

 
7  gij zult de naam van Jahweh, uw God, niet ijdel gebruiken; want wanneer iemand de 
naam van Jahweh ijdel gebruikt, laat hij dit niet ongestraft. 
 
God wil niet dat zijn naam onnodig gebruikt word, nogmaals zien wij hoeveel belang God aan 
een naam hecht, bijzonder zijn eigen naam. Niet onnodig roepen Hallelujah! = Prijs de Heer.  
Jah was afkorting van Jahweh!  
 
https://biblespace.org 
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