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Om Zijn Naam
De apostel Johannes schrijft: ‘Ik schrijf u, kinderen, omdat de zonden u vergeven zijn ter wille van Zijn
Naam’ (1 Joh. 2:12). De uitdrukking ‘kinderen’ laat ons zien dat hier sprake is van de gehele familie Gods.
Deze Schriftplaats leert ons dat God in de vergeving van de zonden alleen handelt op grond van de
waarde van de Naam van Zijn geliefde Zoon, want de Zoon verheerlijkte Hem op aarde en voleindigde het
werk dat de Zoon gegeven was om te doen.
Wat zou het heerlijk zijn als deze waarheid meer verstaan werd! Nee, niet door goeddoen, niet door
enige verdienste onzerzijds, niet door inspanning of gebed worden onze zonden vergeven, alleen door
hetgeen de Heer Jezus is voor God. Laten dan de woorden ‘ter wille van Zijn Naam’ overdacht en ter
harte genomen worden, vooral door zovelen die twijfelen, die vermoeid en belast zijn doordat zij blijven
zien op hun zonden, op hun gebreken, en altijd proberen ervan bevrijd te worden door iets van henzelf in
te brengen. Niet ons gevoel maakt ons gelukkig, maar het geloof. Niet op grond van iets van ons worden
onze zonden vergeven, maar ‘ter wille van Zijn Naam’.
‘Dit heb ik u geschreven, opdat gij weet dat gij eeuwig leven hebt, gij die in de Naam van de Zoon van
God gelooft’, zegt Johannes later (1 Joh. 5:13). Kostelijke waarheid! Onze behoudenis is verbonden met
het geloof in de Naam van de Heer Jezus. Onze zonden zijn vergeven om Jezus’ wil, ‘ter wille van Zijn
Naam’.
Maar niet alleen ontvangen we zo de vergeving van onze zonden. Onze voeten worden in deze woestijn
op dezelfde wijze bewaard. In Psalm 23:3 lezen wij: ‘Hij verkwikt mijn ziel; Hij leidt mij in het spoor der
gerechtigheid, om Zijns Naams wil’. Dat wil dus zeggen dat God alles voor ons en aan ons doet op
dezelfde grondslag als waarop Hij onze zonden vergaf.
De beweegredenen van al Zijn bemoeienissen met ons, van al Zijn liefdebewijzen, van alle verkwikkingen
door Hem ons bereid, van al Zijn trouw en genadige bewaringen, zijn te vinden in de Heer Jezus en niet in
ons. Zijn wij vermoeid, ontroerd, ontmoedigd – Hij verkwikt onze ziel. Hebben wij leiding nodig – Hij
plaatst Zich aan het hoofd van de Zijnen en leidt hen ‘om Zijns Naams wil’ in het spoor der gerechtigheid.
Moesten we dan niet, als de Naam van de Heer Jezus zo onuitsprekelijk kostelijk is voor God en de
grondslag vormt voor al Zijn doen jegens ons in verleden, heden en toekomst, die Naam liefhebben en
meer en meer verheerlijken?
Zelfs al zou ons leven dan gaan ‘door de dood’! ‘Ter wille van Zijn Naam’ heeft de apostel Paulus zo veel
geleden. Voor Zijn Naam gingen de getrouwe arbeiders uit (3 Joh. :7). Om de wil van de Heer Jezus
werden de Hebreeën door smaad en verdrukkingen een schouwspel, en namen de roof van hun
bezittingen met blijd-schap aan (Hebr. 10:33-34). Van hen kon getuigd worden: ‘Want God is niet
onrechtvaardig om uw werk te vergeten en de liefde die gij bewezen hebt voor Zijn Naam, doordat gij de
heiligen gediend hebt en [nog] dient’ (Hebr. 6:10). Om Zijns Naams wil werden kinderen Gods ‘gestenigd
... met het zwaard vermoord, liepen rond in schapevachten, in geitevellen, leden gebrek, werden
verdrukt, mishandeld’ (Hebr. 11:37).
Had de Heer Zelf het niet voorzegd, dat dit om Zijnentwil geschieden zou? ‘Welgelukzalig zijt gij, wanneer
zij u smaden en vervolgen en liegende allerlei kwaad van u spreken ter wille van Mij’ (Matth. 5:11). ‘Dan
zullen zij u overleveren om verdrukt te worden en u doden; en gij zult gehaat worden door alle volken ter
wille van Mijn Naam’ (Matth. 24:9). En de apostel Paulus haalt het Psalmwoord aan, als bevestigd in zijn
dagen en in hem: ‘Om Uwentwil worden wij de hele dag gedood; wij zijn geacht als slachtschapen’ (Rom.
8:36; Ps. 44:23).
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Zeker, het is niet gemakkelijk om alles te moeten prijsgeven. Maar als het is ‘ter wille van Zijn Naam’? Is
die Naam het niet waard ervoor te lijden, er alles voor te missen? Werd de Heer Jezus niet onze Redder
door om ons in het verschrikkelijkste lijden in te gaan? En bovendien, welk een vertroosting geeft de Heer
ons, welk een beloning ontvangen we van Hem, als Hij ons toeroept: ‘En een ieder die verlaten heeft
huizen of broeders of zusters of vader of moeder of vrouw of kinderen of akkers ter wille van Mijn Naam,
zal honderdvoudig ontvangen, en het eeuwige leven beërven’ (Matth. 19:29).
‘In de wereld hebt gij verdrukking’, heeft de Heer Jezus gezegd (Joh. 16:33). Door vele verdrukkingen
moeten wij ingaan in het koninkrijk van God. Met Christus te lijden is noodzakelijk, als we wensen met
Hem verheerlijkt te worden. En dikwijls heeft de Heer de Zijnen het voorrecht gegeven voor Hem te
lijden, voor Zijn Naam verdrukking te doorstaan, ter wille van Zijn Naam vervolgd te worden. Denk aan
Petrus en Johannes, die door de Naam van de Heer Jezus krachten deden en predikten, maar die ook
voor de Naam van de Heer Jezus wilden lijden. En van de apostelen lezen wij: ‘Zij dan gingen heen van
voor het Sanhedrin, verblijd, dat zij waardig geacht waren voor de Naam smaadheid te lijden’ (Hand.
5:41).
Hoe kostbaar is de Naam van de Heer Jezus! Wij ontvangen vergeving van zonden ter wille van Zijn Naam;
alle zegeningen voor tijd en eeuwigheid zijn ons deel om Zijns Naams wil; en we hebben alles over om
Zijns Naams wil, ja, het is een voorrecht, een blijdschap, voor die Naam alles te verlaten, voor de Naam
uit te komen, voor de Naam te lijden.
En dan is er nog iets. In 3 Johannes :7 lezen wij: ‘Want zij zijn voor de Naam uitgegaan, zonder iets aan te
nemen van hen die tot de volken behoren’. Om de wil van de Heer Jezus namen deze werkers voor Zijn
dienst geen steun van de volken aan. De Heer zei eens: ‘Toen Ik u uitzond ... heeft u ook iets ontbroken?’
(Luk. 22:35). Het antwoord luidde: ‘Niets’. Dit kunnen alle werkers getuigen die uit de hand van de Heer
geleefd hebben of leven. Nee, ze behoeven geen hulp van deze wereld. De Naam van de Heer Jezus is
hun kostbaar. En voor die Naam willen ze werken, zonder op vlees hun vertrouwen te stellen.
Mocht ons verlangen toch steeds toenemen om eer en heerlijkheid toe te brengen, in handel en wandel,
door woord en daad, aan die Naam!

