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Genieten van de Naam
‘Uw naam is een olie, die uitgestort wordt’ (Hoogl. 1:3). Dit getuigenis geeft in het Hooglied de bruid van
de bruidegom. Profetisch ziet het op Israël, dat straks, met de Koning verenigd, van Zijn schoonheid en
heerlijkheid genieten zal (Ps. 45). Maar het is ook over te brengen op de Gemeente, die het van haar
Bruidegom getuigen kan, en eveneens op elke gelovige die van de Naam van zijn Heer mag genieten.
Ja, dát is het heerlijke van dit woord: de Naam is een olie die uitgestort wordt. Een olie kan voortreffelijk
zijn. Maar wat geniet ik van haar reuk, zolang de olie opgesloten is in de fles? Wordt de fles gebroken en
de olie uitgegoten, dan kan het huis met de geur worden vervuld. De Heer Jezus heeft de heerlijkheid van
Zijn Naam niet voor Zichzelf gehouden, maar in Zijn oneindige genade ons het genot ervan willen
meedelen. ‘Uw uitnemende liefde is beter dan wijn’, zegt de bruid in Hooglied 1:2. Zij proeft en smaakt
dus de liefde. ‘Uw oliën zijn goed tot reuk, uw naam is een olie, die uitgestort wordt; daarom hebben u de
maagden lief’ (vs. 3).
De Naam van de Heer Jezus is een Naam van redding, van heil, van eeuwig leven en van blijvende
vreugde. Maar hoe zouden we dit alles, en nog zoveel meer wat in die Naam ligt opgesloten, beseffen als
de Heer ons niet het genot van Zijn Naam geschonken had? Iedere wedergeboren ziel heeft de liefde van
de Heer Jezus genoten, heeft ervaren dat ze beter is dan wijn, heeft de heerlijkheid van de Naam van de
Heer geproefd, het genot ervan erkend. En naarmate wij meer van deze Naam leren kennen, door ter
harte te nemen hetgeen de Heer ervan heeft geopenbaard, naar die mate genieten wij ook meer, ja, naar
die maat verlangen wij er nog meer van te genieten.
‘Uw oliën zijn goed tot reuk’. Is de Heer Jezus niet gerecht-vaardigd in de Geest? Was Zijn gehele leven
niet een liefelijke reuk voor God? Gezalfd met de Geest, wandelde Hij vol van de Geest door de Geest.
Woorden van genade kwamen uit Zijn mond. Handelingen van tedere liefde verrichtte Hij. In volmaakte
afhankelijkheid, terwijl Hij Zich aan God toewijdde in gehoorzaamheid, ging Hij de door God bepaalde
weg.
De bruid zou niet hebben geweten dat de oliën van de bruidegom goed tot reuk waren als zij niet in zijn
onmiddellijke tegenwoordigheid was geweest. Welnu, wij hebben de Heer Jezus bij ons en onder ons
gehad. Hij heeft hier op aarde vertoefd. In de Evangeliën zien wij Hem van zéér nabij. Elke voetstap van
Hem drupt van louter vettigheid. Ja, wij zien Hem ook in de Geest nóg dikwijls zo op aarde, in het midden
van de Zijnen. Hij wil bij ons persoonlijk wonen. En genieten wij dan niet van Zijn kostbaarheid? Gaat het
ons dan niet als de Emmaüsgangers, zodat ook ons hart op de weg brandende in ons is, als Hij ons de
Schriften uitlegt (Luk. 24:32)? Of, beter nog, zoals de koningin van Scheba, die in stilte genoot van de
heerlijkheid van Salomo, die alle beschrijvingen die zij over hem gehoord had, ver bleek te overtreffen (1
Kon. 10)?
Wat is de heerlijkheid van de Naam van de Heer Jezus een vreugde voor God! De priesters mochten eten
van het fijne meel, met olie gemengd, waaruit het spijsoffer bestond. Maar alleen wat overbleef, was
voor hen. Meelbloem, olie en wierook moesten allereerst als een gedenkoffer worden aangestoken op
het altaar. Het was een vuuroffer ‘tot een liefelijke reuk voor de HEERE’ (Lev. 2:2). Het hele leven van de
Heer Jezus is tot een liefelijke reuk voor God geweest. ‘Deze is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn
welbehagen heb!’ (Matth. 3:17). En het is nog zo. De Heer Jezus is Gods Vreugde, Gods Volheid, de
Vreugde van het hart van God.
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Maar, o wonder van genade, niet voor God alleen. Hij is ook de Vreugde van ons hart. Hetzelfde
Voorwerp van Gods liefde en vreugde is ook onze Vreugde. Van de liefelijke reuk van één en hetzelfde
spijsoffer mogen wij met onze God genieten!
Ja Heer, wij hebben het ondervonden. ‘Uw Naam is een olie, die uitgestort wordt’. Wij mogen U zien in
Uw leven op aarde, in Uw neerbuigende goedheid, in Uw leven van lijden en strijden. Wij zien U nu aan
Gods rechterhand, met heerlijkheid en eer gekroond, levend voor de Uwen. Als wij U zien in het midden
van de Uwen op aarde, troostend, zegenend, lerend, de lofzang aanheffend, dan genieten wij van Uw
onnaspeurlijke, heerlijke, uitnemende Naam en dan weten wij de gevoelens van genot en bewondering
niet anders uit te drukken dan U te loven en te aanbidden!

