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Hoe spreken wij over de Heer Jezus?
Overal in de Bijbel vinden we aansporingen tot eerbied en ontzag. Kinderen krijgen het gebod hun
ouders te eren (Ef. 6:1-3). ‘En wat de vrouw betreft: zij moet ontzag hebben voor haar man’ (Ef.
5:33). In de omgang met oude mensen moeten we rekening houden met Gods opdracht: ‘Voor het
grauwe haar zult gij opstaan, en zult het aangezicht van de oude vereren; en gij zult vrezen voor uw
God; Ik ben de HEERE’ (Lev. 19:32). We moeten ook ontzag hebben voor de overheid: ‘Geeft aan
allen wat hun toekomt: ... vrees, aan wie vrees [toekomt]; eer, aan wie eer [toekomt]’ (Rom. 13:7).
Maar eerbied en ontzag zijn heel bijzonder op hun plaats als het gaat om God en de heilige dingen
die verband houden met Zijn Naam. ‘God is grotelijks geducht in de raad der heiligen en vreselijk
boven allen die rondom Hem zijn’ (Ps. 89:8). En Psalm 111:9 zegt: ‘Zijn Naam is heilig en vreselijk’.
Twee keer zegt de Schrift: ‘Mijn heiligdom zult gij vrezen’ (Lev. 19:30 en 26:2).
Het droevige gebrek aan eerbied en ontzag voor heilige dingen neemt in onze tijd hand over hand
toe. Het is een kenmerk van de laatste dagen, waarin wij leven. Zelfs mensen die zeggen Christenen
te zijn spreken over God alsof Hij één van hen is. ‘Deze dingen doet gij, en Ik zwijg; gij meent, dat Ik
te enenmale ben, gelijk gij; Ik zal u straffen en zal het ordelijk voor uw ogen stellen’ (Ps. 50:21).
Vandaag de dag is het bij veel evangelisatiecampagnes een gangbare praktijk geworden om God in
het gebed aan te spreken op een heel kameraadschappelijke manier. Men denkt daardoor aan
ongelovige toehoorders te laten zien hoe dichtbij God is en hoe Hij de mensen liefheeft. Terwijl Hij
toch de Almachtige en Verhevene is, spreken sommigen Hem aan op een alledaagse manier alsof
Hij weinig meer is dan zijzelf. Met een amicale woordkeuze die ze niet in de mond zouden durven
nemen als ze spreken met één van de gezagsdragers van hun land of stad.
Dat is inderdaad een heel ernstig symptoom van de geestelijke toestand van onze tijd. En in plaats
van ons wijs te maken dat zulke mensen een erg intieme relatie met God hebben, moeten we soms
bang zijn dat sommigen Hem niet eens écht kennen. Ik ben bang dat sommigen bidden tot de één of
andere god die ze in hun inbeelding zelf hebben bedacht en die ze abusievelijk ‘God’ noemen.
Het is opmerkelijk dat zulke personen ook bijna altijd over de Zoon van God spreken als ‘Jezus’ - Zijn
persoonlijke naam. Zijn titel Christus wordt weinig gebruikt, en ‘Heer Jezus Christus’ nog veel minder.
En als men Hem aanspreekt in het gebed, is het hetzelfde: alleen met gebruik van de naam ‘Jezus’.
Maar sommige lezers zullen zeggen: wordt Hij dan niet Jezus genoemd in de Bijbel? Is dat niet Zijn
eigen naam? Uiteraard wel! Zo wordt Hij aangeduid in de historische berichten van de Evangeliën.
Dat zijn nauwkeurige beschrijvingen van de dingen die toen gebeurden; maar het zijn geen
aanwijzingen hoe we Hem moeten aanspreken. Dit geeft ons dus geen enkel recht om Hem alleen
met die naam ‘Jezus’ aan te spreken, hoe heerlijk die naam ook is.
Uit het dagelijkse leven wordt dit al duidelijk. Spreken we de koningin soms aan als ‘Beatrix’? Of
noemen we de Amerikaanse president bij zijn voornaam? Hoeveel te meer is de Heer Jezus Christus
onze heilige eerbied en ons ontzag waard. Immers, ‘God heeft Hem zowel tot Heer als tot Christus
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gemaakt, deze Jezus’ Die door de wereld is veracht, verworpen en gekruisigd (Hand. 2:36), maar Die
onze Heiland wilde worden.
We vinden geen enkele keer in de Bijbel dat de discipelen of andere mensen Hem aanspraken als
‘Jezus’, ook al waren ze Zijn volgelingen en hadden ze Hem lief. De Hoge en Verhevene Die in de
hemel woont, heeft geboden dat eenmaal ‘in de Naam van Jezus zich alle knie zou buigen ... en alle
tong zou belijden, dat Jezus Christus Heer is, tot heerlijkheid van God, de Vader’ (Fil. 2:10-11). Voor
de gelovigen is Hij nú al onze lof en aanbidding waard. Daarom spreken we Hem met Zijn eretitels
aan - niet als een opgelegde wet, maar uit eerbied voor Hem Die ons heeft liefgehad, en Die wij nu
ook hebben lief gekregen.
Naar Chr. Knapp

