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Matteüs 6 : 9c 

Op het feest van Gods rijk doet alles mee  

Lezen:  Jesaja 6  

  Zacharia 14 : 9 en 20-21 

Tekst:   Matteus 6 : 9c 

Lezen:  Zondag 47 (na de verkondiging) 

Zingen: Opwekking 733 

Zingen: Psalm 99 : 1 en 8 (na de wet) 

Zingen: Opwekking 436 (als gebed)   

Zingen: Opwekking 789 (schoollied; na de lezingen) 

Zingen: Liedboek 457 : 1 – 4 (na de verkondiging) 

Zingen:  Gezang 145 : 1 en 2 (voor de collecte) 

Zingen:  Gezang 145 : 3 en 4 (na de collecte) 

  

Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, 

De Heer gewijd 

Gods naam. Daar gaat het over. Bent u bezorgd over Gods 

naam? Je zou denken dat het moet. Het staat boven aan de 

gebedslijst die Jezus ons leert. Hoe vaak heb je deze week die 
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zorg gevoeld? Maakte je mee dat Zijn naam misbruikt wordt? 

Het is mij geloof ik niet gebeurd. Kan zijn dat ik wat meer op 

andere plekken moet komen. “Dán zal u eens wat horen, 

dominee”. Maar goed. Ik heb het niet gehoord. Het is zeker niet 

mijn eerste zorg. Ik ben bezorgd over veiligheid. Al die doden 

op Sulawesi. Onrecht, als zelfs bankiers niet eerlijk met geld om 

gaan. Ik heb niet het gevoel, dat ik hoog nodig moet bidden: uw 

naam worde geheiligd. 

De Here Jezus vond het nodig. Werd er in zijn omgeving veel 

gevloekt? Knalden de Joodse of Aramese GVD ’s door de 

lucht? Leest u ervan in de Markus, Mattheüs en Lukas? Ik denk 

het niet. Ik vermoed eigenlijk dat er niet erg gevloekt werd; niet 

op die manier zoals wij dat kennen, in Nederland. Dat platte en 

platvloerse gerommel met Gods heilige Naam. Het joodse volk 

was niet zo’n vloekend volkje. Ik heb u al eens gezegd, een 

week of wat geleden: Gods naam werd in principe nooit 

genoemd. Verboden door de Schriftgeleerden. Geen Vader. 

Geen Heer. Geen Jahweh. Dan kon je hem ook niet misbruiken.  

Als ze het over God hadden, ging het over de Verhevene. Dat 
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klinkt eerbiedig. Er zit respect in. God is groot. Dan zit je dicht 

bij het heiligen van Zijn naam. Jezus hoefde daar niet veel zorg 

over te hebben. Zijn naam liep geen gevaar. Was gewoon weg. 

Verdwenen uit het dagelijks leven. 

Toch staat dit gebed voorop: “Uw naam worde geheiligd”. Dat is 

waar het Oude Testament zo’n beetje eindigt. In Zacharia 14 

ben je bijna aan het slot van de profeten. Daar lees je het. Op 

de bellen van de paarden zal gegraveerd staan: “Aan de Heer 

gewijd”, ofwel: de Here heilig. De kookpotten in de tempel 

dienen als offerschalen, alle kookpotten In Jeruzalem en Juda 

zullen aan de Heer gewijd zijn…” Dat gebeurt als de HEER 

koning zal worden over heel de aarde. Dan is Hij de enige God, 

zijn naam de enige naam. Wanneer was dat zo ver? Toen 

Jezus op aarde kwam. Hij bracht het evangelie van Gods 

nieuwe wereld. Wij denken daarover door. Het koninkrijk van 

God als een feest. Waar merk je aan dat je op het goede feest 

bent? Als Gods naam geheiligd wordt. Wat is dat: geheiligd? 

Daar kijken we naar. 
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Op een bijzondere manier bijzonder 

Dat is heilig. God is zo ánders. Zo veel groter. Hoger. Dat 

kunnen wij mensen niet bedenken. Over God raak je niet 

uitgesproken. Over God raak je niet uitgedacht. Over God raak 

je niet uitgeschreven. Als de Naam van God valt, weet je van 

verwondering niet wat je zeggen moet. En toch blijf je spreken, 

het lukt je gewoon niet om over hem te zwijgen.                          

Zou daar de zorg van Jezus liggen? Dat Gods Naam zo weinig 

genoemd werd? De Schriftgeleerden riepen: zuinig zijn met die 

naam. Noem Hem niet te pas en te onpas. Noem hem maar 

liever helemaal niet. Zou de Here Jezus daar blij mee zijn? Nee, 

daar was hij niet blij mee. Je kunt Gods naam ook misbruiken, 

door Hem niet te gebruiken. Dat gebeurde in zijn tijd! 

En vandaag? Weet je waar gevloekt wordt? Als Gods naam 

wordt ontkend. Veel mensen vinden het niet de moeite waard 

om zich tegen God af te zetten. Ze hebben zijn naam geschrapt 

uit hun leven. God wordt genegeerd. Ze hebben niks met God. 

Ze redden zichzelf. God stelt niks voor. Dat is de diepste 

belediging die je iemand kunt aandoen.  
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Zou je daar geen zorgen over hebben? Als je met mensen in 

gesprek wilt komen over God…lukt dat vaak niet. De haren 

gaan overeind. Verwijten krijg je te horen. Als er een God is, 

hoe kan het dan…alles kapot op Sulawesi? Dat verdriet op 

Sulawesi, heb je dat gezien? Laat jouw God zulke dingen 

gebeuren? Dit kan Hij niet maken. Je begrijpt het niet, wilt het 

niet eens begrijpen. Een God waar je je aan ergert. Ze hebben 

aan zo’n God geen boodschap. Dat zeggen mensen niet al 

vloekend. Daar zijn ze te fatsoenlijk voor. Maar ze willen niets 

van Hem weten. Zijn rol is uitgespeeld. Zijn naam geschrapt. 

Het stille vloeken, zo kun je dat noemen.  

Dát maakt het gebed zo nodig: “Uw naam worde geheiligd”. Het 

is te stil rond Gods naam. Mensen hebben niet meer door dat 

God iets voorstelt. Op een bijzondere manier de moeite waard 

is. Hij is van een andere orde. Hoger dan de mensen. Als er al 

goden zijn, Hij is hoger dan de goden. Niet te vergelijken. Met 

niets en niemand. Wist iedereen dat maar. Waren alle mensen 

maar van Hem onder de indruk. Zijn naam moet genoemd, 

verheerlijkt. Mensen zouden ontzag moeten hebben voor Hem. 
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Laten ze toch alstublieft Hem kénnen, zoals Hij echt is. Zoals 

wíj Hem kennen. In Christus. Die is gestorven aan het kruis, 

begraven, opgestaan. De machten van dood en duisternis 

overwonnen. Op die manier heeft God zich verheerlijkt, zegt 

Johannes 12. Zo is Hij heilig. Zeg maar: Hij is van de 

buitencategorie. In die categorie is Hij de enige. Hij kan wat 

niemand anders kan. Hij laat mensen opstaan uit het graf. Wat 

hebben wij daar al een troost aan gehad, dit jaar, al die keren 

dat we aan open het graf van een lieve oma, of dochter, of man 

stonden. God is heilig. Hou vast, ook als de hele wereld denkt 

het beter te weten.  

Uw Naam worde geheiligd. Het staat boven aan Jezus’ 

gebedslijst. Maar wie moet dat dan doen? Gods naam heiligen? 

Kunnen wíj dat? Moeten we op onze tenen, om Hem Zijn 

heilige Naam aan te reiken, als een heilige krans om zijn troon? 

Is Zijn naam nog niet 100% heilig, en moeten wij Hem heiliger 

maken? Dat kan niemand. Ook de meest perfecte mens kan dat 

niet. De engelen in de hemel kunnen het ook niet. Ze kunnen 

wel zingen. Ze roepen het elkaar toe: “Heilig, heilig, heilig, is de 
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HEER van de hemelse machten. Heel de aarde is vervuld van 

zijn majesteit”. Wat heeft een mens dan nog in te brengen? 

Jesaja kan niet anders dan schreeuwen: “wee mij, ik moet 

zwijgen, ik ben een mens met onreine lippen en ik leef te 

midden van een volk dat onreine lippen heeft”. Wie God ziet, 

schrikt van zichzelf. Ik onrein van lippen, hart en handen. Ik 

Gods naam nog meer heiligen? Ik zou niet weten waar ik de 

heiligheid vandaan moest halen. Jesaja zei: ik heb het niet bij 

me. Ik kan God niet meer bijzonder maken dan Hij is. Ik kan 

Hem niet hoger en machtiger laten zijn. Wee mij. Ik ben onrein. 

Onheilig. Ik heb niets in te brengen. 

Uw Naam worde geheiligd. Het is een gebed aan God. Heer, 

maakt U uw naam heilig. We kunnen bij dit gebed alleen maar 

bedenken, dat God zichzelf moet verheerlijken. Hij moet er voor 

zorgen dat mensen onder de indruk komen van Hem.  

 

De Heer heilig 

Nu gaan we zien wat de profetie ermee te maken heeft. Die 

gaat over toekomst. 
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Als die tijd aanbreekt. Over die tijd is heel wat te zeggen. Er 

gebeuren erge dingen in Zacharia 14. God is geen doetje, niet 

ongevaarlijk. Wie denkt dat de HERE buiten het geweld staat, 

moet dit hoofdstuk lezen. Hij komt krachtig op voor zijn volk. 

Daar vallen heus doden bij. Iedereen, die Hem niet wil kennen, 

moet bang zijn. Vrezen voor zijn leven. God is een gevaarlijke 

majesteit. In vers 9 staat dan: “En de HERE zal koning worden 

over de hele aarde. Dan zal der HERE de enige God zijn en zijn 

naam de enige naam”.   Het kan een chaos zijn in de wereld. 

Tegenstrijdige stemmingen en gebeurtenissen. Maar alles 

onder de zon gaat hierom: De HERE zal koning worden over de 

hele aarde. De heerlijkheid van God is bestemd voor de alle 

volken. God mikt op heel de aarde. De mensen zullen dat 

weten. Hij laat zich niet aan de kant zetten. En dat is maar 

gelukkig ook. Hij is de enige Bron van al wat goed is.  Dat wil Hij 

terug zien in de manier waarop de mensen met elkaar omgaan 

en samenleven. 

Het gaat over vandaag. Gods koninkrijk, zijn nieuwe wereld 

kwam. Jezus op aarde,  bracht het koninkrijk van God bij de 



9 
 

mensen. Hoe God koning werd! Daar heeft Gods Zoon werk 

van gemaakt. Hoe dan? Hij zet ons aan het bidden. Begín te 

bidden dat Gods naam geheiligd wordt. Wij bidden niet: HERE, 

houdt mijn naam in de gaten. Zet mijn belangen hoog op uw 

lijstje. Let op mijn problemen. Het gaat om Gods naam. Gods 

naam moet heilig worden in ons. Laat Gods glorie in ons leven 

komen. Verlicht ons verstand met de Heilige Geest. Maak van 

ons een visitekaartje voor U, Heer God. Dit gaat over mij. Onze 

manier van leven. Zondag 47 zegt: “Dat wij ons hele leven 

daarop richten, dat uw naam om ons niet gelasterd maar 

geëerd en geprezen wordt”. We gaan ons leven, onze 

gedachten woorden en werken, als een bos bloemen schikken. 

Het mooie straalt er af. Gods schoonheid. Er gebeuren dan wel 

heel vreemde, bijzondere dingen. 

Dát zie je aan de slotverzen van Zacharia. Als die tijd 

aanbreekt, zal zelfs op de bellen van de paarden gegraveerd 

staan: Aan de HERE gewijd. Of: de Here heilig. Weet u waar 

die woorden normaal stonden? Op de gouden plaat die 

bevestigd was aan de tulband op het hoofd van de 
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hogepriester. Het toppunt van heiligheid. Niemand mocht verder 

zo’n plaat dragen. Deze man stond in het centrum van de 

eredienst. In het allerheiligste, één dag per jaar. Niemand 

leefde dichter bij God dan hij. Je kon het aan zijn kleren afzien. 

Aan de Heer gewijd, de HEER heilig.  

 

Alles doet mee voor de Koning    

Maar die woorden staan ineens op de bellen van de paarden. 

Die dag komt een keer, zegt Zacharia. Die dag is er nu. De 

bellen van de paarden, die kleine klingelende metalen plaatjes, 

die aan het hoofdstel van het paardentuig bevestigd werden. 

De paarden. De cavalerie. Belangrijk in het leger. Wat nu de 

tanks zijn, het geschut. Daar staat iets op, wat je er nooit zou 

vermoeden: “de HEER heilig”. De paarden van toen, de tanks 

van nu doen mee in de dienst van de Koning. God gebruikt het 

wapenarsenaal om zijn plan met de wereld uit te werken. Op de 

tanks “de HERE heilig”…hoe bedenk je het. Dan moet je wel 

wereldvreemd zijn. Maar het staat er: “de HEER heilig”. De 
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profeet zegt het. Wij bidden er om. Dat heeft Jezus ons geleerd. 

Uw naam worde geheiligd.  

God, er zijn zoveel wapens in de wereld. Wapens in criminele 

circuits, massavernietigingswapens in handen van wrede 

regimes. Er wordt wat kapot geschoten, plat gebombardeerd, 

dorpen en steden geplunderd, volken vermoord en uitgeroeid. 

Onrecht en onmacht schreeuwen naar de hemel. Kan dit niet 

ophouden. Jezus zegt: bídden. Uw naam worde geheiligd. God 

in de hemel, neem de wapens in beslag, in uw dienst. Gebruikt 

ú ze, tégen het onrecht. Laat de wapensystemen aan U gewijd 

zijn…om vrede te bewaken. Om veiligheid van landen te 

verdedigen. Wapens onder Gods handbereik, we bidden erom. 

Alleen bij Hém zijn de in goede handen. Bij Hém is het 

wapentuig veilig…heilig. Als de hogepriester in de tempel. 

Uw Naam worde geheiligd. Bid en je kijkt met andere ogen naar 

de potten en de pannen in de keuken. Daar heeft Zacharia het 

ook over. Er waren in de tempel bijzondere potten. 

Sprengbekkens voor het altaar. De priester waste zijn handen 

er in, om schoon, heilig te worden. Die schalen waren heilig. Er 
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waren ook potten, om  offervlees in te koken. Niet heilig. Maar 

dat onderscheid zou veranderen. Ook de kookpotten zouden 

heilig worden. En niet alleen de kookpotten in de tempel, maar 

die in de huizen van Jeruzalem en Judea. Het gerei in de 

keuken, we zouden tegenwoordig zeggen: de bakpannen, de 

wok en waterketel, de snelkookpan en de friteuse…overal zou 

op komen te staan: de HEER heilig, in dienst van God. Bid dit 

gebed…en je kijkt met andere ogen naar je auto. Niet jouw 

heilige koe. Maar de HEER heilig. Je heilige huisje…de HEER 

heilig. Daar bidden we om. Jezus heeft het ons geleerd. God 

legt zijn heerlijke naam over ons leven. Die hippe 

gestroomlijnde cabrio, jouw trots, die je geregeld staat te 

poetsen, je rijdt er in en geniet van de motor…als muziek… een 

feest. Vier je feest met God. Hij rijdt mee en weet hoe snel je 

mag rijden. Dank Hem voor je pannenset, en je tuinstel. Geniet 

er van. Verwonder je intussen over de stickers die op alles 

geplakt zitten: de HEER heilig! Als ik kokkerel, wil ik God 

dienen. Wees wijs met je mobiel, en vergeet niet het 

wachtwoord: “de HEER heilig”. Het bewaakt je tegen verslaving! 
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De HEER heilig, het doet iets met je, met de appjes die je 

stuurt. Maak een foto van iets, waar jij Gods heiligheid in ziet. 

Deel het met anderen. Bewonder samen Gods heilige Naam. 

Als je kijkt, met andere ogen die gevoel hebben voor Gods 

heiligheid, blijf je foto’s maken. Dan zul je het merken: alles 

doet mee in het feest van Gods rijk. Dat is de zegen van dit 

eerste gebed.  Amen.  

     


