
ZONDAG 47. 

 
lezen:   Exodus 20:22-26               zingen:   Psalm   77:7 
         Deuteronomium 10:8+9.              Psalm  115:7 
                                                  Psalm  105:1-3 
                                                  Psalm   86:5+6 
 
Alle psalmen werden in de oude berijming gezongen. 
───────────────────────────── 
Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus! 
 
    Bij het lezen van de Bijbel hebben bewoners van het platteland over 't algemeen veel vóór op ons, 
stadsmensen. Dat komt door de veelszins agrarische achtergrond van de geschiedenissen in de Bijbel. 
Neemt u bijvoorbeeld maar de bekende geschiedenis van Gideon. Gideon was bezig tarwe uit te kloppen 
in de wijnpersbak. Dat was er helemaal niet de gebruikelijke plaats voor! Trouwens, in het gewone 
leven werd de tarwe niet uitgeklópt, maar gedórst! En dat dorsen gebeurde dan op de dorsvloer, en zo'n 
dorsvloer lag, als 't even kon, hóóg! Want nadat eerst het koren gedorst was -waardoor de korrel en het 
kaf van elkaar waren losgeraakt-, werd het vervolgens gewand. Tegenwoordig gebeurt dat allemaal 
machinaal, maar oudtijds gebeurde dat met gebruikmaking van een zeef. Oorspronkelijk werd zelfs het 
gedorste koren met een schop opgeschept, in de hoogte geworpen, en dan viel het zwaardere graan, de 
zwaardere korrel, récht naar beneden, maar door de wind viel het lichtere kaf schúín naar beneden; 't 
woei schuinsweg, vóór de wind! Vandaar, dan men dan graag op een wat hooggelegen dorsvloer koren 
wande, en liefst in de ochtend! Ze gingen er al voor slapen op de dorsvloer, want 's morgens kwam de 
ochtendwind, en dan maakte je daar gebruik van! Dus dat dorsen en dat wannen gebeurde echt niet in 
een hoekje, in 't verborgene! Op de dórsvloer, in de hóógte, zíchtbaar! 
 
     Maar toen de Engel des HEREN aan Gideon verscheen om hem te roepen als verlosser van het 
verdrukte volk Israël, toen was Gideon ten eerste niet bezig met dórsen van tarwe, maar met klóppen, 
omdat het maar zo'n klein beetje was; -'t was de moeite niet waard om het te dorsen!- en bovendien was 
Gideon met dat kloppen van zijn schamele beetje tarwe niet bezig op de hóóggelegen dórsvloer, maar... 
in de wijnpersbak! Nu, zo'n wijnpersbak was uitgehakt in de rotsgrond, dus die lag laag; 't was zoiets als 
een kelder! Zó diep was Gideon weggekropen! Waarom toch? Omdat de Mideanieten over Israël 
heersten, en het gewoonweg kaalvraten! Ze roofden alles weg wat van hun gading was; ze stalen als de 
raven, ze lieten geen schaap, geen rund, geen ezel ongemoeid, en als de oogsttijd dààr was, dan was 't 
helemaal bar! Dan kwamen ze op als een vloed, zo geweldig, en dan kaapten ze het koren van de 
Israëlieten voor hun neus weg! 
 
     In zó'n tijd verscheen de Engel des HEREN als een gewone man, als een vermoeide reiziger, die zich 
neerzette in de schaduw van een eik daar dichtbij, aan Gideon. En toen sprak die man -maar 't was 
Gód!-: "...Jahweh is met u, gij dappere held!" 
 
     Dat was een heerlijke uitspraak, maar ze maakte op Gideon een averechtse indruk! Dat liet hij dan 
ook merken! Gideon zei: "Och, mijnheer, als Jahweh met ons is, waarom is ons dít alles dan 
overkomen?" En hij had maar naar de wijnpersbak te wijzen, en iedereen begreep hem. Maar Gideon 
ging verder, en zei: "Waar zijn dan al Zijn wonderen, waarvan onze vaderen ons vertelden, toen ze 
zeiden: "Heeft Jahweh ons niet uit Egypte gevoerd?!" Maar nu heeft Jahweh ons verstoten, en ons 
prijsgegeven aan de greep van Midean!" 
 
     Dus Gideons antwoord klonk helemaal niet enthousiast op wat die meneer -hij vond het een gewone 
man, een "meneer"- tegen hem zei; zijn antwoord was mismoedig. Wel nog gelovig, ja, dat wel! Hij trok 
Gods wonderen van vroeger weliswaar niet in twijfel, dat niet, maar hij zei toch: "Waar blijven die nou? 
Waar blíjven die nou?? Want Jahweh is toch zo machtig? Onze vaderen hebben ons toch verteld van 
Zijn groten naam, Zijn roem, Zijn kracht, maar wat zíé je daar nou vandaag van??" Gideon was niet 



ongelovig, maar Gideon was mismoedig! Dat kan toch, dat een gelovig mens mismoedig is geworden? 
En wat zei toen weer de Engel des HEREN tot Gideon? Hij sprak toen deze heerlijke woorden tot die 
man daar in die kelder: "Ga heen in déze uw kracht, en verlos Israël uit de greep van Midean!" "Ga heen 
in déze uw kracht..." Wat was dat dan voor een kracht? Wel, dat was datgene waar Gideon in geloofde; 
dat was: Gods naam; dat waren: Gods wonderen; dat was: Gods roem; dat was: Gods faam; dat was: 
Gods reputatie, waarvan Gideon zo veel had horen vertellen! Bijvoorbeeld: van die wonderlijke 
verlossing van Israël uit Egypte! In dàt geloof moest Gideon nu maar gaan: "Treed dààrin op!" 
 
     Gemeente, uit deze geschiedenis van Gideon in de wijnpersbak kunnen we nu goed leren, wat we 
moeten verstaan onder Gods naam. Denk dan toch alstublieft niet teveel aan een naamplaatje! Nee! We 
moeten uit zo'n geschiedenis als deze allereerst leren, dat we over God de HERE, -over Gód! over de 
HÉRE!; of, zoals ze in 't Hebreeuws dan zeiden: "Jahweh"-, dat we over Hem BIJBELS moeten 
spreken! Dan betekent dat meteen: feitelijk!, concréét! En dat gebeurt niet altijd! Er wordt over God 
zoveel gezwamd! Er wordt zo weinig concréét over Hem gesproken, bíjbels! Dat gebeurt niet altijd! Dat 
gebeurt zeker niet in theologische handboeken, bepaald niet in dogmatische handboeken! Daarom de 
klacht: wat zíjn die toch vaak moeilijk! Vooral het begin ervan! Want ze beginnen allemaal natuurlijk 
met de zogenaamde "locus de Deo": een hoofdstuk over God! 
 
     In die hoofdstukken over God wordt dan van alles en nog wat te pas gebracht, en vooral: allerlei 
filosofie! En daar wordt dan de menselijke logica -knàppe lógica!- toegepast op Gód! Wat heeft de 
bekende professor K.J. Popma daartegen getoornd! Hij zei: "Ze denken zeker God te kunnen analyseren, 
ontleden!" Zoals men dat op een laboratorium doet, of op een snijkamer. Alsof men op God chemische 
proeven of anatomische onderzoekingen zou kunnen verrichten! Zoals je dat doet als medisch student in 
de lijkenkamer, in de snijkamer. Zo zou je dat dan doen met het ontleedmes van het menselijke denken 
ten aanzien van God, om dan daarna te concluderen dat God zo-en-zo in elkaar zit! Kijk! Dat mag nou 
helemààl niet! Dat is nu ón-bijbels spreken over God, en dus hóógst oneerbiedig! 
 
     Maar hoe moet het dan?? Wel, we moeten gewoon feitelijk, vooral histórisch over God spreken! U 
moet over God spreken bij een bloem, en zeggen: "Wat heeft God die bloem toch mooi gemaakt!" U 
moet over God spreken bij de sterrenwereld: "Wat indrukwekkend! En Hij roept ze allemaal bij name!" 
U moet over God vertellen, wat Hij gedààn heeft bij het scheppen van de wereld, wat Hij gedààn heeft 
bij het verlossen van Abraham! Abraham is ook maar een heiden geweest! Jesaja spreekt over de God 
die Abraham verlóste, uit het héídendom riep! Hoe God aan Abraham belóften gaf, en dan nog weer een 
stap verder: met hem een verbond sloot, een verbond afsloot, een garantie gaf! En wat de HERE deed 
met de kínderen van Abraham, Zijn vriend: hoe Hij ze leidde uit Egypte, toentertijd een wereldmacht! 
Enzovoort... 
 
     Ziet u? VERTELLEN! VERTÉLLEN! VERTÉLLEN!! En dan is het ook niet moeilijk te volgen. 
Dan kan een kind al meeluisteren, want de Bijbel is juist zo'n histórisch boek, een boek vól 
geschiedenissen. Ik dóé het: ik wéd er wat om; ik neem het aan om dat te bewijzen ook, en wel van de 
meest dogmatisch-schijnende brieven van de apostelen! Bijvoorbeeld: Romeinen! Dat is Paulus' 
dogmatiek niet, ga door! Da's een écht historisch dokument! En als je dat vertelt, dan luisteren zelfs 
kinderen, en dan kun je 't gerust twaalf, dertien, veertien keer vertellen! Want luisteren, dat gaat zo 
makkelijk, en trouwens... wat luisteren we allemaal graag naar een goed verhaal, toch? Hebt u 't wel 
eens gemerkt aan de kinderen? En wees nu niet bang om dat tien, twaalf, twintig keer nog eens te 
vertellen; integendeel! Ze zeggen zelfs: "En vertelt u nou nog eens van die vader die zo ziek was, en die 
moeder, die zo arm was, en dat kindje, dat een ongeluk gehad had...?" Maar, dénk erom, dat u het nét zo 
vertelt als de vorige keer hoor! Doe het maar gerust! 
 
     En met dàt psychologisch gegeven heeft God nu gewerkt! Daar heeft de HERE gebruik van gemaakt, 
denk ik zo. Daarom heeft de heilige Geest van de Bijbel gemaakt: een histórisch boek, en spreekt de 
Bijbel histórisch over God! Dat hebben we daareven al kunnen zien aan die paar verzen die we eerst 
lazen -weet u nog?- uit Exodus 20. Die zijn door God al gesproken toen ze nog op Horeb waren, en als 



er niets tussenbeide was gekomen, dan waren ze met een paar maanden al in Kanaän geweest. Daar ís 
iets tussenbeide gekomen, maar dat moet u nu eens eventjes vergeten. Met die woorden moeten ze naar 
Kanaän vertrekken, en waar kwamen die op neer? Hierop: de HERE zei: "Straks, als je in Kanaän bent, 
dan zullen jullie daar ook wel eens een altaar mogen oprichten!" We weten, dat ze ook het altaar hebben 
gekregen bij de tabernakel, maar dat zou echt niet het enige altaar zijn, welnéé! Dat dénkt men wel eens. 
Daar heeft Holwerda ons goed van verlost, want die gedachte is zo onjuist! U moet het slot van Exodus 
20 goed kennen, wilt u niet in de war komen bij Jozua, Richteren, Samuël en Koningen. Ja, natuurlijk, 
de tabernakel was wel hét centrale heiligdom, maar daarnaast zou de HERE toch wel terdege hier en 
daar ook nog wel andere altaren laten oprichten! En dat waartoe? En toen stond er... -weet u nog?- 
...toen stond er: "Opdat Mijn nààm daar zou worden gedacht! Tot gedachtenis van mijn nààm!" 
Staten-Vertaling: "Om daar de gedachtenis van mijn nààm te stichten." Nu, en u weet het, dat is in de 
latere geschiedenis dan ook gebeurd. Daar leest u dan ook inderdaad, dat mensen zoals Jozua in Kanaän 
komen, en wat doen ze? Ze richten er een altaar op bij de berg Ebal. En Gideon heeft het gedaan, en 
Samuël heeft het gedaan... waartoe?? Ter gedachtenis van Gods nààm! Dan weet u meteen, wat dat is: 
Gods naam! Dat is Z'n faam, dat is Z'n roem, dat is: vertellen over wat er hier gebéúrd is! 
 
     Trouwens... daar heeft God de HERE niet alleen altaren voor gebruikt, daar heeft God ook stenen 
voor gebruikt! "Dénk erom dat je daar twaalf..." -twaalf: kerkgetal!- "...twààlf stenen op elkaar legt! 
Zodat de kinderen later zeggen: "Vader, wat zijn dat? Waarom liggen daar nou die twaalf stenen?" En 
dan moet je weer gaan vertellen!" U leest er geregeld over in de hoofdstukken over de verovering van 
Kanaän, en daarom -dat heb ik al eerder gezegd- daarom zou men het boek Jozua kunnen noemen: het 
boek van Gods monumentenzorg! Het woord "monument" betekent: "herinneringsteken". Met zúlke 
gedachtenisplaatsen is Kanaän door God Zelf bezààid! Stenen, ja maar ook: altaren!  Allemaal met dít 
doel: opdat er over God de HERE zou worden geprààt! geprààt! geprààt!! Opdat er over Hem zou 
worden vertéld! Doordat de mensen, vooral de kleine mensen, de kinderen -ja, die moeten het toch óók 
weten??- opdat die er achter zouden komen: "Wie ís Hij nou? En wat dóét Hij dan? Wat wéét ik van 
Hem? Vertel eens wat van Hem?" 
 
     Zó moest Israël zijn God leren kennen: uit de féíten! Niet uit de duim! Ook niet uit de filosofische 
duim! Niet uit fantasie, maar uit feiten! Die gaven onderwijs over Gods naam en faam. Daarom word ik 
altijd een beetje kriebelig als ik over zulke woorden hoor als: "het leven van God"! Dat is Grieks, niet 
bijbels! En over God als: "opperwezen"; dat komt uit het Frans! Níét bijbels! Maar over de nààm van 
God, jààà...! dà's bijbels! 
 
     Die naam van God is aan het centrale heiligdom overigens wel op bijzondere manier verbonden 
geweest. Dat lazen we in het tweede stukje -weet u nog?-: Deuteronomium 10. De HERE heeft Zijn 
naam wel speciaal verbonden aan de tabernakel. U weet immers: die heeft op verschillende plaatsen 
gestaan; bijvoorbeeld te Silo. En later heeft God Zijn naam speciaal verbonden aan de tempel te 
Jeruzalem, en die is daar dan ook voor gebouwd! Voor Gods nààm! U moet maar eens lezen wat Salomo 
daarover zegt in 1 Koningen 8! En wat betekende dat dan? "Ik heb voor Uw naam..." -Uw nààm!- "...dit 
huis gebouwd!", wat betekende dat dan? Nu, dit: ja, ter ere van God, ter ere van God daarboven, maar 
ook: naar benéden: ten nútte van Zijn vólk! Ten nutte van Israël! Wanneer Gods volk daar, bij de 
tabernakel, en later bij de tempel, zou komen bidden om daar Gods hulp in te roepen voor dit of voor 
dat, dan zou de HERE die hulp geven vanuit Zijn heiligdom! Zo staat het er: "vanuit Zijn heiligdom"! 
Zó was de HERE! Hij kon zelfs wel brúllen vanuit Sion! (Amos). Maar nu was het de speciale taak van 
Levi om daar Israël te zegenen in de naam van God; Deuteronomium 10. 
     Ja! In de naam van God, maar je kunt ook vertalen: "mét de naam van God", en daar zult u nu niet 
meer onwennig tegenover staan. Kent u het verhaal van Hanna? Wat heeft díé dat ondervonden! Ze 
kwam met haar nood bij de tabernakel, en ze bad, en toen heeft iemand uit de stam van Levi, nog wel de 
hogepriester, haar de verhoring van haar gebed toegezegd. Dat was nu Levi, die Israël zegende mét de 
naam van God! Deuteronomium 10. 
 
     Ja! Er kon kràcht uitgaan van Silo's heiligdom, en later van Sions tempel. Want Gods nààm was 



daaraan verbonden! Alhoewel: Israël moest daar nu ook weer niet mee spelen, zie je? Het kon daar nu 
ook weer niet onder àlle omstandigheden op rekenen! Israël moest daar nu ook weer niet heidens mee 
manipuleren! Er een stukje automatiek van maken; magie, toverij! Want God kon -en Hij had het récht 
ertoe!- Zijn naam ook van die tabernakel -en later van de tempel- weer terúgnemen! En dat is óók 
gebeurd, dat weet u ook wel! God heeft Silo in de steek gelaten, omdat het er een smerige, goddeloze 
boel was met Hofni en Pinehas! En de HERE heeft Jeruzalem, met Sion incluis, en z'n tempel, laten 
verbrànden, omdat het er later net zo werd als in Silo: de HERE werd daar gesmààd, inplaats van geëerd. 
En niet alleen in de tempel, maar in het hele volksleven; alsof God nota bene een god was die bevriend 
was met mensen die leefden van moord en doodslag en hoererij en diefstal! Toen zei God: "Ja, ben je 
mal?? Maar zó ben Ik niet!" 
 
     En dan gaan we weer wat jaartjes verder, en dan wordt het God toch te bar, want dan gaat het Hem 
toch te ver, dat de heidenen denken en zeggen: "Nou, die God van Israël, daar ben je ook niet veilig bij! 
Moet je kijken hoe dat volk van Hem het tegenwoordig slecht heeft; die God van Israël is ook niet veel 
mans! Die kan Zijn eigen volk niet eens beschermen!" En dààrom... -en dat leest u bij Ezechiël- 
...dààrom heeft God dan tenslotte toch maar het óverschot van Israël en Juda uit de landen der 
ballingschap teruggehaald, en weer in Kanaän teruggebracht. Maar de HERE zei erbij: "Dénk erom! Ik 
doe het niet om ú, hoor Israël en Juda, ik doe het niet om ú, maar ik doe het om Mezelf, om der wille 
van mijn grote... nààm!" 
 
     Ziedaar, gemeente, wat de Bijbel, de Bijbel zoals die er in de dagen van de Here Jezus ook al was... 
-we noemen dat het Oude Testament; driekwart van úw Bijbel was er in Jezus' dagen ook al!- ...wat die 
Bijbel van Jezus en de apostelen ook al leerden over Gods naam. Maar ach...! daar hebt u het nu! Het 
kan voorkomen dat er mensen zijn die de hele Bijbel in hun hoofd hebben, en dat ze tóch God niet 
kennen! Omdat ze Gods nààm niet kennen! En omdat ze dientengevolge ook Gods naam niet heiligen, 
niet eerbiedigen, niet eren! 
 
     Daar ook eens een voorbeeld van. Toen kwam de eigen Zoon van God bij de kudde van zijn Vader. 
Hij werd Mens, en Hij verkeerde gewoon onder de mensen, en wat zàg Hij...? Een ondervoede kudde! 
Allemaal magere schapen, die stenen voor brood hadden gekregen! Gods Zoon kwam op aarde en wat 
ziet Hij...? Dat Zijn Vader... -de échte God! de HERE God Jahweh van het Oude Testament, waar ik het 
net over gehad heb!!- ...dat die een Vreemdeling was onder Zijn eigen volk! En de schriftgeleerden 
hadden een kop als een pót zo vol met kennis over Jahweh, en nóg kenden zij Hem niet! Want ze hadden 
een sluier over de Schrift gehangen! Ze hadden een deksel op hun ogen gedaan! En zó kwam het, dat 
men de naam van de HERE niet kende! En daardoor kregen de kerkmensen... -ja, want niet iedereen had 
een Bijbel in zijn huis; je moest in de synagoge op zaterdag komen luisteren om te horen wat er nu zoal 
in de Bijbel stond!- ...en daarom kregen de kerkmensen van God een totààl verkeerde indruk! Ze kregen 
allemaal de indruk van God als een... nou, als een strénge baas hoor! en een kouwe rekenmeester! Een 
echte hàrde accountant, die precies naging wat je gedaan had, en of je wel genoeg gedaan had; of je wel 
genoeg goede werken gedaan had, en als je die niet genoeg gedaan had... kijk dan maar uit!! Israël kénde 
zijn Vader niet meer! Kínderen van de Vader, en ze kénden hun Vader niet meer! En in díé tijd kwam de 
Zóón van die Vader! En Die was ook gewoon Mens, en Die ging toen weer vertellen! Dààr heb je 't: Die 
ging gewóón vertellen, zó gewoon...! Hij ging vertellen Wie God was; gewóón! Die ging terug naar de 
Schrift! Bijvoorbeeld naar het oude evangelie over de sabbatdag. Die ging gewoon weer eens vertellen 
wat het sabbatsgebod eigenlijk inhield! Dat de HERE wou dat je daar een fíjne dag van maakte, een 
blíje dag, "een dag van verlustiging voor óns, in de HERE onze God", zei de Here. En Hij liet allemaal 
zien wat Mozes ook al verteld had: "...en het zevende jaar, dan moet je aan mekaar alle schuld 
kwijtschelden, en het zevende-mààl-zevende jaar -dat is het 49e jaar-, dan moet iedereen zijn oude 
bezittingen weer terugkrijgen! Vréúgde!! Blíjdschap!! Dàt betekent het woord sabbat!" En dat liet de 
Here Jezus toen zien! Hij zei: "Op sabbat? dan mag je bèst iemand genezen!" (Volgens de farizeeën 
mocht dat niet!). Maar de Here Jezus liet ze zien hoe de HERE nu wàs! Zó'n goede God, dat Hij zei: 
"Dat is nou echt een dag om goed te doen, hoor!" En de farizeeën...?? Wóést, wóést! dat ze waren, om 
dat rare vreemde geluid! En dat was het ook, want je kunt iets zó ontwend zijn, dat iedereen zegt: "Wat 



is dàt nou weer voor nieuwigheid?!" Terwijl het nota bene in de Bijbel staat! En dan zijn de mensen 
meestal nog méér boos, wanneer hun systeempje, wanneer hun dogmatiekje, of liever: wanneer het 
gódje van hun dogmatiekje om zeep is geholpen, dan wanneer er iets gezegd is ten nadele van de Schrift, 
en de lévende Gód van de Schrift! 
 
     Afijn, dus daar was de Zoon van God gekomen, en toen ging die Zoon van God sterven, en toen heeft 
Hij gebeden. Toen heeft Hij... -in 1 Johannes 17 staat het- ...een afscheidsgebed gebeden, en waar heeft 
Hij toen Zijn Vader voor bedankt? Hiervoor: dat Hij de nààm van Zijn Vàder weer aan Zijn discipelen 
had mogen bekendmaken. Wilt u dàt dan alstublieft vanavond vooral mee naar huis nemen, en dat deze 
week op u in laten werken? Overal liepen de schriftgeleerden rond in deftige gewaden, en ze kregen de 
eerste plaatsen bij de godsdienstige maaltijden, maar de arme kerkmensen wisten van God, hun Vader, 
van Diens nààm, geen stéék af! En ze waren volgestopt met allerlei dwaasheden, niet over God, met een 
grote "G", maar met een kleine "g": een godjé, een àfgod!! 
 
     Zó kan 't nu gaan! Is het in Luthers dagen soms anders gegaan? Luther zei: "Vroeger, toen ik Rooms 
was, was ik voor Christus nog banger dan voor de duivel!" En laten wij maar oppassen! Overal bijbels 
in huis, te kust en te keur; je geeft ze aan mekaar cadeau bij allerlei aardige gelegenheden: verjaardagen 
en belijdenis-doen, maar als u geen lust hebt om er in te lezen... LÉZEN! ziet u? LÉZEN!! Niet zo 
maar-es een klein lepeltje uit die grote oceaan, maar LEZEN! LÉZEN!! LÉZEN!!! WAAROM NOU 
NIET?? Een heel boek, de hele maand! In april: dan lezen wij de brief aan de Galatiërs, en als die uit is, 
dan lezen we de brief aan de Galatiërs, en als die uit is dan lezen we wéér de brief aan de Galatiërs, 
totdat ik die brief aan de Galatiërs uit mijn hoofd ken! Dàt is lezen! En de volgende maand neem je maar 
een andere: zó kom je d'r in! 
 
     Maar als u een Bijbel in huis hebt, en u dóét er niets mee, jà...! dan hebt u de heilige Geest in Zijn 
heilige wagen op het dode spoor gereden! En dan blijven er zo nog wel wat slierten in uw hoofd hangen 
over bijbelteksten, en dan denkt u dat u de Bijbel kent van voren tot achteren, en dan interesseert het u 
eigenlijk weinig, wat er in de kerk gezegd wordt... -u hebt er eigenlijk niet eens animo voor om naar de 
dominee te kijken, als de man staat te preken!-, ...dan hebt u geen hàrt om óp te merken! Dàt zit er in! 
 
     Nou... dà's nu de situatie waarin de Here Jezus is terechtgekomen, en daarom heeft de Here Jezus dat 
niet aan de eersten de besten geleerd, maar het waren Zijn discipelen! Ja...! Wat betekent "discipel"? 
"Léérling"! Laten wij nu niet te groot wezen, en laten wij die eerste bede nu maar eens leren bíjbels te 
bidden! Met interésse te bidden! Niet af te raffelen! Is u 't "Onze Vader" te lang? Nou, mensen, knip het 
dan in stukjes, en bid dan één bede! Beter één bede goed, dan alle zes beden afgeraffeld! En de Here 
leerde Zijn discipelen dít eerst te zeggen... -en nu zeg ik het in de volgorde, waarin Hij het zei-: "Onze 
Vader, Die in de hemel zijt, gehéíligd! ...worde uw naam!" Dat was een bede, jazeker, een béde; en laten 
wij nu van onze gebeden ook geen automatieken maken! Zoals Israël dat niet doen mocht van de 
tabernakel en de tempel, zo moeten wij van onze gebeden geen automatieken maken! Wij moeten ook 
niet denken: "Nou, 'k  heb er om gebeden, dus nu is de Here God toch zeker maar verplicht om dit en dat 
te doen?!" Ja, ha-ha! je kunt met de Here God geen magíé bedrijven! Geen toverij! Bídden...? om 
béterschap...? maar het drankje van de dokter niet in willen nemen... wie doet dat?? Dat doet toch 
niemand?? Dat vindt iedereen gek! Nou, zo is 't hier ook! Zo moet de heiliging van Gods naam voor ons 
ook iets zijn, waar we wat voor óver willen hebben! En als u over Gods naam spreekt in het gebed, maar 
u dóét niets aan Gods naam: 't interesseert u niet...! u hebt niet eens interesse om in de kerk te komen..., 
en als u in de kerk zit, dan zit u er verveeld bij...! Ja ja! Maar dan moet u niet zeggen: "Onze Vader, Uw 
naam worde geheiligd..."! Kom kom! Méént u dat?? 
 
     Onderzoekt uzelf, of u wel gelóvig bidt, en wilt u erom denken: ONBEKEND MAAKT 
ONBEMIND!! En als je God niet bemint, dan ga je VERLOREN!! Hoe zult u straks tot in eeuwigheid 
de lof bezingen van een God, die u kóúd gelaten heeft?? En Zijn vólk...? Het heeft u kóúd gelaten! En 
een Chrístus, Wiens apostelen u maar hebt laten pràten...?! Z'n brieven...? Ach, u hebt ze gelezen, want 
je kunt dat bijbellezen toch niet afschaffen hè? Dat staat zo raar voor de buren! Maar uw hàrt ging niet 



naar de apostelen uit, en naar de Christus uit, en naar de Zoon niet... en zó niet naar de Vader! Uw 
Vader! En nu klaagt God vandaag over vele christenen weer: "Nou bén Ik een Vader, maar wààr is Mijn 
eer??" 
 
     Ik heb u vandaag, nu, de weg getoond van het eeuwige leven. Wat is dat? Dít is de weg naar het 
eeuwige leven: dat we Gód kennen! En waaruit kennen we Hem? Uit Z'n wérken! En allermeest... uit het 
grootste wonderwerk dat Hij heeft gedaan! Daar is het hele verhaal van Gideon nog niks bij! En daar is 
het verhaal van de verlossing uit Egypte nog niks bij! Maar dít is het grootste: dat Hij Jezus, Zijn eigen 
Zoon, gezónden heeft, en Die niet ontzien heeft, maar Hem geófferd heeft aan het kruis, om zondaren 
zalig te maken. Nu, díé Zoon zei: "Vader, Ik heb ze weer Uw nààm geleerd hoor!" 
 
     En Hij leerde Zijn discipelen, en via Z'n discipelen ook ons, dít als de alleréérste bede... -dat was toch 
niet voor niets!- ...dít als de àller-éérste bede: 
 
  "Onze Vader, Die in de hemelen zijt, gehéíligd worde...     Uw nààm!" 
  
                                        Amen. 
───────────────────────────── 
Ds. C. Vonk, 4 april 1971 
 


