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‘In de Naam van Jezus’
In het tweede hoofdstuk van de Brief aan de Filippiërs lezen wij: ‘Opdat in de Naam van Jezus zich alle
knie zou buigen van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou
belijden, dat Jezus Christus Heer is, tot heerlijkheid van God, de Vader’ (vs. 10-11).
Het woordje ‘in’ in de uitdrukking ‘in de Naam’ vinden wij in het Nieuwe Testament verschillende keren.
In Filippi 2:10 staat oorspronkelijk het Griekse woord ‘en’, dit is ‘in’ zoals bijvoorbeeld ook in Johannes
14:13-14. Uit het verband in Filippi 2 blijkt echter duidelijk, dat het Griekse woord ‘en’ daar niet dezelfde
kracht en betekenis heeft als elders. Men zou daarvoor ook ‘voor’ kunnen lezen. De Engelse vertaling
heeft dan ook daar niet ‘in’, maar ‘at’ (dit is: ‘voor’) de Naam van Jezus.
De bedoeling is niet voor tweeërlei uitleg vatbaar. Als God aan de Heer Jezus de plaats van eer in het hele
heelal geeft, moeten allen Hem eren. Er is natuurlijk geen sprake van, dat alle knie zich voor God buigen
zal in het bewustzijn en het genot van de heerlijkheid van de Heer Jezus. ‘In Zijn Naam’ zou dan de
betekenis krijgen van ons neerbuigen in de Naam van Jezus, zoals we dat onder andere vinden in
Johannes 14:13-14. In dat geval zouden zowel engelen en verlosten als duivelen en verlorenen eens hun
vreugde vinden in de Naam van de Heer Jezus.
Dit zou geheel in tegenspraak zijn met de duidelijke leer van Gods Woord op zoveel plaatsen. Nee, wat
hier bedoeld wordt, is dat het Gods wil is dat een ieder vroeg of laat de opperheerschappij zal moeten
erkennen van Hem Die Heer is, dit is van de verhoogde en verheerlijkte Heer Jezus – tot heerlijkheid van
God de Vader. Daartoe zal alle knie zich moeten buigen en alle tong zich moeten uitspreken.
God heeft de Heer Jezus niet alleen verhoogd aan Zijn rech-terhand, maar Hij heeft Hem ook uitermate
verhoogd, Hem alle macht gegeven in hemel en op aarde. De opperheerschappij over alles en allen heeft
Hij ontvangen. En dan wordt gesproken over drie kringen: die in de hemel zijn, die op de aarde zijn en die
onder de aarde zijn. Het gaat dus om engelen, verlosten en verlorenen.
In Openbaring 5:13 wordt ook gesproken over ‘in de hemel en op aarde en onder de aarde’. Maar daar
wordt niet gezegd ‘die in de hemel zijn’, maar ‘elk schepsel dat’. De bijgevoegde uitdrukking ‘en op de zee
is, en alles wat daarin is’ maakt het duidelijk dat daar gesproken wordt over alles wat leeft. ‘Alles wat
adem heeft, love de HEERE!’ Eenmaal zal dit laatste vers uit Psalm 150 in vervulling gaan.
In Filippi 2 is echter sprake van engelen, hemelse legerscharen ‘die in de hemel zijn’, van mensen ‘die op
de aarde zijn’ en van hen ‘die onder de aarde zijn’.
Wij lezen in Hebreeën 1: ‘En laten alle engelen Gods Hem aanbidden’ (vs. 6) en in Openbaring 5: ‘En ik
zag, en ik hoorde een stem van vele engelen rondom de troon ... en hun getal was tienduizendmaal
tienduizenden en duizendmaal duizenden, en zij zeiden met luider stem: Het Lam Dat geslacht is, is
waardig te ontvangen de kracht, en rijkdom, en wijsheid, en sterkte, en eer, en heerlijkheid, en lof’ (vs.
11-12). Als de Zoon des mensen komt, zullen alle heilige engelen in heerlijkheid verschijnen met Hem. De
engelen buigen zich dus eeuwig voor de Heer Jezus en erkennen Hem als Heer.
Ook de mensen zullen dit doen. Het begon reeds op de Pinksterdag: ‘Het hele huis van Israël wete zeker,
dat God Hem zowel tot Heer als tot Christus gemaakt heeft’ (Hand. 2:36). En een ieder die gelooft, gelooft
met het hart en belijdt met de mond, dat Jezus Christus Heer is, de Heer van allen (Rom. 10:8-13). Is de
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Gemeente opgenomen, dan zullen velen uit de Joden en volken zich buigen voor de Heer Jezus en Zijn
Naam belijden.
Ten slotte zal in de duizend jaren van vrede op aarde vervuld worden wat we lezen in de verzen 8-11 van
Psalm 72: ‘En Hij zal heersen van de zee tot aan de zee, en van de rivier tot aan de einden der aarde. De
ingezetenen van dorre plaatsen zullen voor Zijn aangezicht knielen, en Zijn vijanden zullen het stof
lekken. De koningen van Tharsis en de eilanden zullen geschenken aanbrengen; de koningen van Scheba
en Seba zullen vereringen toevoeren. Ja, alle koningen zullen zich voor Hem neerbuigen, alle heidenen
zullen Hem dienen’. Dan zal dus op de aarde alle knie zich buigen, alle tong belijden dat Jezus Christus
Heer is.
Toch zal het niet bij allen van harte zijn, zoals we lezen in vers 3 van Psalm 66: ‘Om de grootheid van Uw
sterkte zullen zich Uw vijanden geveinsd aan U onderwerpen’. Maar het zal een heerlijke tijd zijn, een tijd
van onderwerping aan de opperheerschappij van de Heer Jezus. Dezelfde Heer, Die op deze aarde zo veel
leed, zal dan op deze zelfde aarde worden verheerlijkt. Miljoenen zullen bij het zien ervan met grote
vreugde hun knieën buigen en de blijde belijdenis uitspreken: ‘Geloofd zij de HEERE God, de God Israëls,
Die alleen wonderen doet. En geloofd zij de Naam Zijner heerlijkheid tot in eeuwigheid; en de ganse
aarde worde met Zijn heerlijkheid vervuld. Amen, ja, amen’ (Ps. 72:18-19).
Maar niet alleen engelen en mensen zullen zich buigen voor de Heer Jezus. Ook degenen die onder de
aarde zijn – dat zijn de boze geesten en verlorenen – zullen moeten erkennen dat Jezus Christus Heer is.
De duivel zal worden verwijderd uit de hemelse gewesten, daarna worden gebonden voor een tijd, en
dan in de poel van vuur worden geworpen. De verlorenen zullen voor de grote witte troon worden
geoordeeld. Allen die niet geschreven zijn in het boek des levens, zullen geworpen worden in het
eeuwige vuur ‘dat voor de duivel en zijn engelen bereid is’, zoals de Heer Jezus Zelf gezegd heeft in
Mattheüs 25:41. Zij die onder de aarde zijn, zullen zich moeten buigen ‘in de Naam van Jezus’ en moeten
belijden dat ‘Jezus Christus Heer is’. Hierin wordt God, de Vader, verheerlijkt.
De gelovigen in Christus zien verlangend uit naar de tijd dat hun Heer door allen en alles zal worden groot
gemaakt. Zij eren en verheerlijken nu reeds de Vader en de Zoon. Zij wekken anderen op om ook nú de
knieën te buigen voor de Heer Jezus en nu Zijn Naam te belijden, opdat het straks niet gedwongen
gebeurt maar met grote vreugde, in de onmiddellijke nabijheid van de Heer Jezus.

Eens buigt zich ook alles voor Jezus in ’t stof
en d’engelen zingen voortdurend Zijn lof.
Wij zullen om Jezus verheerlijkt eens staan;
en heffen dan juichend de jubeltoon aan:
Jezus, Jezus, Uw Naam zij d’eer –
want Gij zijt der mensen en engelen Heer!
Geestelijke Liederen 219:3

