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De uitnemende Naam
In Jakobus 2:7 lezen we: ‘Zijn zij het niet, die de uitnemende Naam Die over u aangeroepen is, lasteren?’
De betekenis van ‘uitnemend’ hier is ‘schoon’, ‘goed’. En de Naam Die wordt bedoeld, is de Naam van de
Heer Jezus Christus. ‘Hoort, mijn geliefde broeders’, zegt de apostel Jakobus, ‘heeft God niet de armen
naar de wereld uitverkoren om rijk te zijn in het geloof en erfgenamen van het koninkrijk, dat Hij beloofd
heeft aan hen die Hem liefhebben?’ (Jak. 2:5).
Maar de rijken deden deze armen onrecht aan. Zij vernederden hen. En zo werd door hen de Naam van
de Heer Jezus gelasterd, Die over deze broeders was aangeroepen. Door hun bekering en doop was de
Naam van de Heer verheerlijkt.
‘De uitnemende Naam’! In het Woord van God worden, soms bij de meest alledaagse dingen, de
heerlijkste waarheden ont-vouwd! De vermaning aan de rijken om de armen niet te onderdrukken, werd
hier de aanleiding voor Jakobus om een opmerking te maken over de gezegende Naam van de Heer.
Als de Psalmist in Psalm 148:13 uitroept: ‘Zijn Naam alleen is hoog verheven’, is dit van toepassing op de
Naam van Jehova, en Jehova is Jezus: Jehova is Redder. De Heer heeft Zichzelf een eeuwige naam
gemaakt, niet alleen door het volk van Israël uit te redden uit Egypte en het door de Rode Zee te voeren
(Jes. 63:12), maar ook door voor de Zijnen, door de wateren van de dood heen, een eeuwige verlossing te
bereiden. De Heer heeft Zichzelf een heerlijke naam gemaakt, niet alleen door het volk Israël te leiden
door een woestijn (Jes. 63:14), maar ook door voor de Zijnen Hogepriester en Voorspraak te worden, en
zo vele zonen tot de heerlijkheid te leiden. En die eeuwige en heerlijke Naam van de Heer is over ons
aangeroepen. Naar die Naam zijn wij genoemd, die Zijn Naam hebben aangeroepen (Jes. 43:7; Rom.
10:13).
O, het is aangrijpend mooi! Als het boek van de gerichten wordt geopend, is de begeerte van de
rechtvaardige tot de Naam van de Heer (Jes. 26:8). In een tijd waarin de Naam van de Heer wordt
veracht, klemmen zij zich aan Hem vast en verloochenen Hem niet (Openb. 3:8). De Naam van de Heer
alléén geeft behoudenis (Hand. 4:12). De Naam van de Heer verheugt het hart (Ps. 89:17). De Naam van
de Heer bewaart te midden van alles; in die Naam alleen is kracht (Ps. 20:8). ‘De Naam des HEEREN is een
Sterke Toren; de rechtvaardige zal daarheen lopen, en in een Hoog Vertrek gesteld worden’ (Spr. 18:10).
De Heer is boven alle overheid en gezag en macht en heerschappij. ‘Zijn Naam is boven alle naam die
genoemd wordt, niet alleen in deze eeuw, maar ook in de toekomstige’ (Ef. 1:21). De Naam van de Heer
is een uitnemende Naam!
Laten we ons dan ook in die Naam voortdurend verlustigen. Laten we bedenken dat de Heer Jezus het
waard is dat wij Hem verheerlijken door woord en wandel. Nooit zullen we de voortreffelijkheid van die
Naam hier leren kennen. Eeuwig zullen we ons bezighouden met Zijn Persoon. De lofzang: ‘Het Lam is
waardig’, zal weerklinken van de lippen van miljoenen verlosten en allen zullen leren indringen in de
heerlijkheid van die uitnemende Naam.
In zwakheid mogen we hier op aarde al genieten van de lieflijkheid van die Naam, door de werking van de
Heilige Geest. Wat zal Eliëzer veel te vertellen hebben gehad over Izaäk aan de bruid Rebekka! En zo
neemt de Heilige Geest het altijd weer uit de Heer Jezus om het ons te verkondigen. Als het goed met ons
gesteld is, luisteren wij met begerige harten naar alles wat Hij ons meedeelt over onze uitnemende
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Bruidegom. Het bedroeft de Heilige Geest als Hij bij ons geen belangstelling vindt voor de Naam van de
Heer Jezus en voor al de schatten van de wijsheid en de kennis erin verborgen.
De tijd is kort. Onze dagen zijn boos. Maar de belangrijkste vraag voor ons allen is: worden onze harten
meer en meer aangetrokken door die uitnemende Naam? Zijn onze harten brandende in ons als wij
erover horen? Is die Naam meer en meer het doel van ons leven? Kennen we iets van die wens van de
apostel: ‘Om Hem te kennen’ (Fil. 3:10)? Zeker, wij kennen Hem reeds als Heiland, als Zaligmaker, als
Bruidegom. Maar nemen we toe in de kennis van Zijn heerlijke Persoon?
Graag wil ik enige heerlijkheden voor u ontvouwen die liggen in die Naam Die zo terecht ‘uitnemend’
wordt genoemd. Misschien moet u met tranen koelheid en koudheid van het hart belijden. Misschien
moet u erkennen uw eerste liefde te hebben verlaten. Misschien ook is het voor u slechts een nieuwe
opfrissing van de dingen die bij u leven. In elk geval is de overdenking van de uitnemendheid van de
Naam van de Heer Jezus alle verlosten tot zegen en moet voor hen allen een behoefte zijn.
Wie is Hij? Hoe is Zijn Naam? Laten we enkele van Zijn namen langzaam, biddend en bewonderend, lezen.
De Zoon van God. Bij God en God. De Eniggeborene van de Vader. De levende God. Het eeuwige Leven.
Immanuël. De Heerlijkheid van God. De Heilige Gods. Jezus Christus, de Messias. De Vader der
eeuwigheid. De sterke God. De enige Meester. De Heer van de vrede. De Heer onze Gerechtigheid. De
Schepper. De Onderhouder van alle dingen. Gods Volheid. De Eerste en de Laatste. Het Begin en het
Einde. De Alpha en de Omega. De Uitstraling van Gods heerlijkheid. De Afdruk van Gods wezen. Het
Woord. Het Woord des levens. De Wijsheid van God. De Engel des HEEREN. De Middelaar van het nieuwe
verbond. De goede Herder. De grote Herder. De overste Herder. De Deur. De Weg, de Waarheid en het
Leven. Het Brood des levens. Het ware Brood uit de hemel. De Bron. De Wortel van David. Het Geslacht
van David. De ware Wijnstok. Het Tarwegraan. Het Licht der wereld. De Ster uit Jakob. Zon en Schild. De
blinkende Morgenster. De Zon der gerechtigheid. De Hogepriester. De grote Priester. De Trooster. De
Voorspraak. De Genadetroon. De overste Leidsman. De Voleinder van het geloof. De Rots der eeuwen. De
sterke Toren. De Hoop. De Hoop der heerlijkheid. De levende Steen. De Gave van God. De Geliefde van
God. Het Welbehagen van de Vader. Onze Vrede. Onze Vreugde. De Kostbaarheid. De Amen. De
Rechtvaardige. De Eerstgeborene uit de doden. De Eerstgeborene onder vele broeders. Het Hoofd over
alle dingen. Het Hoofd van de Gemeente. De Leeuw uit de stam van Juda. Het Lam van God. De Koning
der koningen en de Heer der heren. Onze Bruidegom!
Welk een waardigheid en macht, wat een vernedering en liefde, welk een genade en welke zegeningen
liggen er opgesloten in al deze heerlijke namen van Hem Die voor ons Zijn kostbaar bloed stortte! Wie
kan de waarde ervan omvatten? Wie kan uitspreken welke schatten erin verborgen liggen? En veel meer
liggen er in Gods Woord verborgen, onopgemerkt nog door ons gebrekkige mensen. Welk een
waardigheid en glorie zal die Naam blijken in te houden!
Heer, wij verlangen U te zien! Wij willen U volgen en u ons leven wijden zo lang U vertoeft te komen. Wij
willen U aanbidden en Uw uitnemende Naam verheerlijken in ons leven!

