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Middag  
Votum en 
zegengroet 

 

Lied Psalm 72: 10 
Gebed  
Schriftlezing Psalm 145 
Lied Gezang 5: 2 
Tekst HC Zondag 47 
Bediening van het 
Woord 

 

Lied Psalm 145: 1, 2 
Belijdenis van 
geloof 

 

Lied Psalm 86: 4, 5 
Dankgebed   
Inzameling collecte  
Lied Psalm 100: 1, 3 
Zegen  

  

 

Geliefde gemeente van onze Heere Jezus Christus, 

 

Thema: Christus leert ons bidden om de heiliging van Gods Naam 

In deze bede vragen wij: 

1. Of God ons ware kennis van Zijn Naam wil geven 

2. Of God Zijn Naam wil heiligen door onze woorden 

3. Of God Zijn Naam wil heiligen door ons leven 

 

1. Ware kennis van Zijn Naam 

Jongens en meisjes, wanneer jullie wel eens een galerie bezocht hebben, of in een 
museum geweest zijn, dan heb je misschien ook wel eens een schilderij bekeken.  
En misschien bij het bekijken van zo’n schilderij, is het je opgevallen dat ergens in 
een hoekje van het schilderij een paar letters stonden. De afkorting van de naam van 
de schilder. Zijn initialen.  
Zo kun je dus zien wie dat schilderij geschilderd heeft. Elke schilder heeft daarbij zijn 
eigen stijl, genre etc.  
Hoe meer je van een dergelijke schilder zou zien, hoe sneller je zijn werk dan ook 

zou herkennen.  

Zo zijn er mensen die zonder dat ze de intitalen op een schilderij zien, al weten wie 
dat schilderij gemaakt heeft. O ja, dat is een Rembrand. Of, dat is typisch een Van 
Gogh.  
Uit het werk kennen en herkennen zij de naam van de maker.  
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Je begrijpt dat zo’n naam: een Van Gogh of Rembrand, of een Vermeer, dus veel 

meer is dan een naam. Hun naam zegt vooral iets over hun werk.   

Wanneer wij vandaag stil staan bij de eerste bede, dan leert Christus ons bidden om 
de heiliging van Gods Naam. Dan is dat eigenlijk ook zo, maar dan op volmaakte 
wijze.  
Wanneer Christus ons leert bidden: Uw Naam worde geheiligd, dan leert Hij ons in 

de eerste plaats vragen of God wil geven dat Wij God zelf steeds beter leren kennen. 

In hoe Hij is.  

Maar hoe leren wij dan hoe God is?  
Dat doen wij door in geloof te zien op Zijn Naam. Want, Gods Naam zegt alles over 
Wie God is. En Hij doet naar hoe Hij is.  
Denk maar aan de Naam zoals Hij zich bekend heeft gemaakt aan Mozes in Exodus 

3.  

Ik Ben. Ik Ben, is Mijn Naam. Daarmee zegt God, zoals Mijn Naam is, zo ben Ik. Ik 
ben de trouwe God. Die doet wat Hij belooft, en die uitvoert wat Hij eens gezegd 
heeft.  
En wanneer de Zoon van God mens wordt, en Maria en Jozef vragen hoe ze Hem 
moeten noemen, wanneer Hij geboren wordt.  
Dan zegt de Heere tegen hen, door de mond van de engel: Jullie moeten Hem, 
Jezus, noemen. 
Dat betekent: De HEERE redt, Verlosser, Zaligmaker.  
Want, hoe Zijn Naam is, zo zal Zijn werk zijn. Hij is gekomen om Zijn volk zalig te 

maken en te redden van hun zonden. 

Jezus Christus. In hoe de Heere Jezus was en is, kijken wij God in Zijn liefdevolle en 
genadige Vaderhart. Hij is het die Zijn kinderen leert bidden: Onze Vader die in de 
hemelen zijt, Uw Naam worde geheiligd.  
Het is Jezus die ons die Naam bekend heeft gemaakt.  
Ik heb hun Uw Naam bekendgemaakt, en zal die bekendmaken, opdat de liefde 

waarmee U Mij hebt liefgehad, in hen is, en Ik in hen (Joh. 17: 26).  

Wilt u de Naam van God kennen gemeente, dan moet u bij de Heere Jezus zijn en 

blijven. Dat vraag om dagelijkse bekering. Dat vraagt om gebed. Zodat de Geest van 

Christus het u leert, en ware kennis geeft.  

Wanneer wij bidden: Uw Naam worde geheiligd, dan zeggen we daarom ook, dat wij 
dat van onszelf niet doen en ook niet kunnen.  
Wanneer het aan ons mensen zou liggen, dan zouden wij, zoals Paulus dat schrijft in 
zijn brief aan de Romeinen: De waarheid in ongerechtigheid onderdrukken.  
Dat ligt niet aan God. Maar aan onszelf.  
Door de zondeval, en sinds onze val in zonden, is ons hart en ons verstand 
verduisterd.  
Maar Gode zij dank maakt God ook na de zondeval nog steeds Zijn Naam bekend. 
Sinds de schepping kunnen wij Hem kennen uit Zijn werken. Hij heeft Zich aan ons 
bekend gemaakt in de eerste plaats in Zijn eigen Woord.  
En Hij maakt zich nog elke dag bekend in Zijn schepping, onderhouding en regering.  

Maar die kennis van God leidt bij mensen niet automatisch tot bewondering, 
verheerlijking en heiliging van Gods Naam.  



Integendeel.  
 
En daarom is het gebed zo belangrijk gemeente, voor eenieder van ons.  
Dat de Heere het ons leert door Zijn Woord en door Zijn Geest en het ons Zelf geeft 
en blijft geven. De ware kennis van Zijn Naam.  
Zodat je, wanneer je om je heen kijkt in de schepping, met de ogen van het geloof, 
Gods grote werken herkent, erkent en belijdt: Want de hemel vertelt ons over Gods 
eer, het geweld verkondigt het werk van Zijn handen.  
Ja, zegt Psalm 19: Hoewel de dag niet spreekt en de nacht ook niet. Hoewel zij geen 

stem hebben, toch gaat er van hen een boodschap uit. Namelijk Gods almacht en 

Zijn trouw.  

Dat je om die kennis bidt. Elke dag weer.  
Heere geeft U mij, om Jezus wil, ware kennis van Uw Naam.  
Belangrijk dat wij daar om bidden.  
In de eerste plaats tot eer van God. Maar ook omdat wij mensen, zomaar een 
verkeerd beeld van God hebben. Soms onbewust.  
 

Dat je, omdat je vindt dat jou vroeger zo weinig de liefde van God is voorgehouden, 
je nu alleen nog maar oog hebt voor Gods liefde, maar het feit dat God ook kan 
toornen, wanneer wij ons niet bekeren, achterwege laat.  
Je kunt je zomaar een eenzijdige voorstelling van God maken, bewust of onbewust. 
Dat wij een beeld van God maken, zoals wij Hem graag willen zien.  
Dat kan leiden tot een verkeerd Godsbeeld.  
We hebben het vorige week gezien toen het ging om de aanspraak: onze Vader die 

in de hemel is.  

Daarom is het zo belangrijk dat, wanneer wij bidden om de heiliging van Gods naam, 
wij dat doen bij een open Bijbel. Want hoe kunnen bij God beter leren kennen dan in 
Zijn eigen Woord.  
 
En dat is toch ook, als het goed is, ons verlangen dat wij God kennen zoals Hij echt 
is. En dat je er naar verlangt om Gods Naam te heiligen in je eigen leven.  
En dat Zijn Naam in de wereld geheiligd wordt, op een manier zoals God het graag 

wil.  

En hoe kunnen wij God beter prijzen en Zijn Naam heiligen door Hem te roemen met 
Zijn eigen Woorden en werken. Zoals David in Psalm 145 doet.  
Bijzonder gemeente. Want Psalm 145 is eigenlijk in zijn geheel een gebed om de 

heiliging van Gods Naam.  

David begint de Psalm daarmee. (vers 1 en 2). Een lofzang van David. Mijn God en 

Koning, ik zal U roemen en Uw Naam loven, voor eeuwig en altijd. Iedere dag zal ik 

U loven en Uw Naam prijzen, voor eeuwig en altijd. 

En dan bewondert, aanbidt David in Zijn gebed, in deze Psalm vervolgens deze 
Naam.  
Hij looft Gods machtige daden, zijn wonderlijke daden. 
Hij roept ze in herinnering. Welke herinneringen David heeft, beschrijft hij niet.  
Maar wat David wel doet is dat hij de Naam van God als het ware spelt.  

In de verzen 8-10 lezen we hoe David God kent in Zijn Goedheid.  



Vanaf vers 10-12 Gods heerlijke koninkrijk. Om daarna God te kennen in Zijn 
voorzienigheid, in Zijn zorg voor mensen.  
En tenslotte kent David Gods Naam in Zijn verlossende genade. In Zijn bewaring van 

allen die Hem liefhebben en Zijn straffende gerechtigheid over alle goddelozen.  

Hier zien we door dit gebed van David, op de lippen gelegd door de Heilige Geest 
Zelf, hoe God is.  
En wanneer je God kent, dan prijs je met David Gods grote Naam mee.  

David kan Gods Naam heiligen, omdat hij God Zijn Naam aan David bekend heeft 

gemaakt. En David zo God zelf echt heeft leren kennen in zijn leven.  

Het is zo belangrijk gemeente, dat wij God echt kennen en steeds beter, steeds 
dieper leren kennen.  

Want waar de kennis van God oppervlakkig is, daar is en blijft ook de verering van 

God en de lof tot God oppervlakkig, schraal, mat, lauw.   

Misschien herkent u of jij dat wel in je eigen leven.  
Wanneer je structureel slordig bent in het Bijbellezen, of wanneer je tijdens de 

kerkdienst het Woord wel hoort, maar je gedachten er niet bij zijn, daar verdwijnt ook 

heel langzaam in je leven de lof en de aanbidding tot God.  

En daarom is nu ook onder andere dit gebed om de heiliging van Gods Naam zo van 

belang in ons leven. In de eerste plaats tot eer van God zelf, maar ook voor onszelf. 

Geef ons eerst dat wij U naar waarheid kennen.  

 

2. Of God Zijn Naam wil heiligen door onze woorden 

Goed om even te noemen gemeente, Gods Naam heiligen betekent niet dat wij God 
steeds een beetje heiliger maken dan Hij al is.  
God is volmaakt heilig.  
Wanneer wij bidden om de heiliging van Gods Naam, dan vragen wij aan God of Hij 
er Zelf voor wil zorgen dat Hij in alles de ereplaats ontvangt die Hij waard is.  
Dat God dus ook op de eerste plaats staat in mijn leven.  
En hoe wordt dat zichtbaar.  
Nou in de eerste plaats door dat tegen Hem te zeggen.  

De Catechismus zegt het zo: Dat wij U dan ook heiligen, roemen en prijzen in al Uw 

werken, waarin Uw almacht, wijsheid, goedheid, gerechtigheid, barmhartigheid en 

waarheid glansrijk stralen. 

Even een voorbeeld.  
Jonge mensen, misschien hebben jullie wel iemand die je bewondert. Iemand die iets 
heel goed kan. Bijvoorbeeld iemand die heel goed kan zingen en bekend is in de 
muziek, of iemand die heel goed kan voetballen.  
Wanneer je van voetballen houdt, dan bewonder je misschien wel iemand als Messi 

of Frenkie de Jong. Omdat hij zo goed is.  

Stel je nu even voor dat iemand Frenkie de Jong bewondert en de mogelijkheid krijgt 
om hem te ontmoeten en een tijdje met hem te praten, dat zou diegene natuurlijk 
geweldig vinden.  



Maar wat zou het eerste zijn dat je tegen hem zou zeggen? Ik denk dat je begint om 

te zeggen hoe goed je hem vindt, en hoe geweldig hij is.  

Wat is nu het eerste wat je doet wanneer je God ontmoet. Namelijk wanneer je tegen 
Hem praat in je gebed, dan is dat toch ook dat je tegen God vertelt hoe machtig, hoe 
geweldig, hoe heerlijk je God vindt.  
En daar hebben wij alle reden toe om dat te doen, nietwaar?  

Kijk maar eens om je heen in de schepping, waar we kunnen zien hoe prachtig God 
alles gemaakt heeft, en hoe wonderlijke alles in elkaar zit.  
De mensen en de dieren, de bloemen en de planten.  
Of persoonlijker. Gods werk in jou, en aan jou. Omdat je weet wat Hij voor heerlijke 
dingen Hij aan jou beloofd: vergeving van zonden en het eeuwig leven, zijn Heilig 
Geest.   
En omdat je weet hoeveel Hij daarvoor over heeft gehad. God de Zoon is daarvoor 

mens geworden, om Zijn leven te geven en onze zonden te dragen aan het kruis. 

Omdat je merkt hoe goed God voor je zorgt elke dag weer, in eten en drinken.  

Alle reden dus om Gods Naam te heiligen.  
En dat is nu ook wat David doet in Psalm 145.  
Hij kent God niet alleen, maar hij zegt het ook tegen Hem in zijn gebed.  
Heere, Ik zal spreken van de heerlijke glorie van Uw majesteit en van Uw 

wonderdaden (vers 5). Uw grootheid, zal ik vertellen (6).  

David raakt er niet over uitgepraat. De woorden overvloeien zijn mond. (vers 7): Zij 
zullen de mond doen overvloeien van de gedachtenis aan Uw grote goedheid.  
David zingt er zelfs vrolijk van. 

Gemeente, hoe is dat in ons gebedsleven?  
Herkennen wij wat David hier doet in Psalm 145? Als David op zo’n heerlijke manier 
God eert en grootmaakt in Zijn gebed.  
Kennen wij dat ook.  
Heeft de lofprijzing van Gods Naam, vanwege Zijn werken, heeft dat de ereplaats in 
uw en jouw gebed? 
Staat God op de ereplaats en dus ook op de eerste plaats in ons gebedsleven? 
 

Of is bidden bij u vooral vragen wat u allemaal nodig hebt. Ga het eens voor uzelf na 

in de komende week, welke plaats krijgt de heiliging van Gods naam in mijn gebed? 

Want daar moet het vooral om gaan in ons gebed, in heel ons leven, dat God 
verheerlijkt wordt.  
Dat Zijn Naam groot gemaakt wordt.  
Dat wij Hem alle eer willen geven, en dat dus ook tegen Hem zeggen, dat op de 

eerste plaats zetten: Heere wat bent U goed en machtig en groot en genadig. 

En hoe is het met ons zingen?  
De afgelopen periode heeft veel discussie over het wel of niet zingen in kerkelijk 
Nederland gegeven. Meer dan ooit ervaren wij het belang en de waarde van de 
gemeentezang.  
Maar gaat het ons daarin en ook nu in de eer van God?  
Want dat laatste is waar het om moet gaan, ook in ons zingen.  



Het is niet belangrijk wat ik ervan vind, maar Hij.  

In het spelen, in het zingen moet het gaan om Zijn eer.  
En daar zetten we als het goed is, ons met elkaar voor in.  

En is het daarom niet heerlijk, en geeft het geen vreugde om samen weer te zingen. 
Om samen Gods naam te heiligen tot eer van Hem.  
En dan merk je toch ook, wanneer je door de Geest van Christus, God meer en meer 

leert kennen, dat je dan ook niet meer stil kan blijven. En dat je God wil loven en 

prijzen onder andere door voor Hem te zingen: Mijn God en Koning, aller vorsten 

Heere, ik zing verheugd uw heilge naam ter eer. Uw Naam, zo groot en vol van 

majesteit, zal ik verheffen tot in eeuwigheid. Ik zal mijn stem met aller lofzang paren 

en overal uw grootheid openbaren.  

Overal, in alle dingen ook. Niet alleen in ons spreken en zingen. Maar ook Gods 

naam heiligen in ons leven. Ook daar bidden wij om. Of God Zijn Naam wil heiligen 

door ons leven. 

 

3. Of God Zijn Naam wil heiligen door ons leven 

De Catechismus zegt het zo: geef ons ook dat wij ons hele leven – onze gedachten, 

woorden en werken – daarop richten, dat Uw naam om ons niet gelasterd, maar 

geëerd en geprezen wordt. 

God wil dus dat wij Hem niet alleen de eer geven in ons gebed, maar in heel ons 
leven.  
En dat omvat alles.  
Elke gedachte moet zijn tot eer van God.  
Elk woord dat ik spreek moet zijn ter verheelijking van Hem, en elk werk dat ik doe 
moet zijn tot glorie van Zijn Naam.  
Of Hij nu elke dag weer wil geven dat ik bij alles wat ik denk, en zeg, en doe, God op 

de eerste plaats zet, en niet mijzelf.  

God eren heeft dus alles ook te maken met toewijding en gehoorzaamheid aan Gods 
wil.  
Zo was het toch ook in het leven van de Heere Jezus. Hij die Gods Naam volmaakt 
geheiligd heeft.  
Alles wat Hij hier op aarde dacht, en zei, en deed, was omdat Hij daarmee de Naam 
van Zijn Vader wilde heiligen.  
Bij de Heere Jezus waren nooit verkeerde bijbedoelingen, zoals die er bij Gods 
kinderen wel zo vaak zijn. Dat je iets zegt te doen voor God, voor Zijn eer, maar dat 
daar bewust of onbewust toch ook altijd iets bij zit van eigen eer.  
Maar bij Christus dus niet.  

En omdat zelfs de allerheiligsten in dit leven niet meer dan een klein begin van deze 

gehoorzaamheid bezitten, is het gebed of God Zijn Naam wil heiligen door ons leven 

voor groot belang.  

En wanneer u dus bidt: Of God Zijn Naam in en door uw leven wil heiligen, dan is dat 

tegelijk een gebed om de Geest van Christus, die Zijn kinderen op het gelovig gebed 

zo graag wil veranderen, zodat zij in hun leven Gods naam steeds meer gaan 



heiligen, en daarin steeds meer op de Heere Jezus gaan lijken. Tot eer en 

verheerlijking van God. 

David sluit in Psalm 145 zijn gebed om de heiliging van Gods Naam af door tegen de 
HEERE te zeggen: Mijn mond zal van de lof van de HEERE spreken, alle vlees zal 
Zijn heilige Naam loven voor eeuwig en altijd.  
Alle vlees. Iedereen. Dat is het verlangen van David, dat Gods Naam niet gelasterd 

wordt, maar geëerd en geprezen.  

Ik hoop dat dit ook uw verlangen is gemeente, en uw gebed.  
Wij leven in een wereld waar Gods Naam door zoveel mensen veel vaker ontheiligd 
dan geheiligd wordt. Onder andere door vloeken. Maar ook door een onheilige 
manier van leven.  
Wij leven in een verdorven en zondige wereld.  

Maar besef goed gemeente, op wiens Naam u en jij bent gezet.  
U draagt namelijk de Naam van de Drie-Enig God met zich mee. Die staat op uw 
voorhoofd verzegeld.  
En dat betekent, dat wanneer u God in geloof aanroept als onze Vader, dat u dan 

ook verplicht bent om u in alle opzichten te gedragen als goede kinderen van Hem. 

Zodat wij Hem niet te schande maken door ons gedrag.  

Wanneer je bijvoorbeeld gemeen doet tegen je broertje of zusje. Of een grote mond 
opzet tegen je vader of moeder.  
Of door hoe je je morgen gedraagt wanneer je samen bent met je collega’s of met je 
vrienden.  
En mensen zeggen of denken als ze je zien of horen: Kijk hem of haar eens, dat is er 
toch één van Hem, dat is toch een kind van God de Vader.  
Maar wanneer we ons zo gedragen, dan ontheiligen wij Gods naam door ons gedrag.  

Eer en prijs Hem daarentegen. En bidt daarom. Want, anders gaat het niet. Bidt elke 

dag met kinderlijk ontzag en in vast vertrouwen: onze Vader die in de hemelen is. Uw 

Naam worde geheiligd.  

AMEN  

 


