
Hoe heerlijk is
Uw Naam



DAGBOEK

Samen leren
Antwoord 122 Heidelbergse 
Catechismus
‘Uw Naam worde geheiligd. 
Dat is: Geef ons eerst 
dat wij U recht kennen.’

Samen praten
Zijn Naam is voor de Heere zó 
belangrijk, dat Hij er zelfs een 
gebod over gegeven heeft. Welk 
gebod? Hoe luidt dit gebod? Wat 
betekent het gebod? Wat zegt de 
Heidelbergse Catechismus daar-
over in het tweede gedeelte van 
Antwoord 99?

Samen doen
Welke Namen van God ken je al? 
Neem een groot vel papier en 
schrijf daarop onder elkaar het 
alfabet. Schrijf daarop alle Namen 
die je weet en die je de komende 
tijd tegenkomt bij het lezen uit de 
Bijbel. Let op: in de Bijbel staan 
ook veel Namen van de Heere 
Jezus. Daarover gaat het in dit 
boek niet in de eerste plaats. Het 
gaat om Namen voor de drie-eni-
ge God. Spreek ze eerbiedig uit. 
Denk aan het derde gebod.

WEEK 1: GODS NAMEN

Samen lezen
Psalm 8

Samen zingen
Psalm 9:10

De Heere geeft Zijn Namen allereerst om Hem te kennen (dag 2). Maar in de Bijbel staat nog veel meer. Hij wil dat 
we Zijn Naam aanroepen (dag 3), heiligen, vrezen, psalmzingen en loven (dag 4), eren, grootmaken, belijden, gelo-
ven, verkondigen, liefhebben (dag 5), hoogachten … Hij wil dat we Zijn Naam niet ijdel gebruiken, niet ontheiligen, 
niet lasteren (dag 6), niet vergeten, niet verloochenen (dag 7) … Denk er maar eens over na.

DAG 2
Koning Salomo heeft voor de 
Heere een tempel gebouwd. De 
tempel wordt geopend met een 
gebed. Salomo bidt niet alleen 
voor het volk Israël, maar ook voor 
heidenvolken. Lees 1 Koningen 
8:38-45. Waarover zullen heiden-
volken horen (vers 42)? Wat is de 
bedoeling daarvan (vers 43b)? Wat 
is de bedoeling van de preken in de 
kerk en op het zendingsveld?

DAG 3
Joël leeft in het Oude Testament, 
maar ziet dat het in de tijd van 
het Nieuwe Testament Kerstfeest 
en Pinksterfeest zal worden. Lees 
Joël 2:23-32. Wat moet Gods volk 
met de Naam des Heeren doen (vers 
26)? Wat zal er op het Pinksterfeest 
gebeuren met Gods Naam (vers 32)? 
Wat betekent dat (kanttekening 3)? 
Wat betekent dat voor ons? 

DAG 4
Als David het moeilijk heeft, helpt 
de Heere hem. Als David in gevaar 
is, beschermt de Heere hem. Daar 
dankt hij de Heere voor. Lees 
Psalm 18:1-4 en 47-51. Welke 
Namen geeft David aan de Heere 
(vers 2 en 3)? Waarom geeft hij Hem 
deze Namen (vers 1 en 49)? Welke 
Namen voor God gebruik jij in je 
gebed? Wat wil David doen met 
Gods Naam (vers 50)? Wat betekent 
dat voor ons? 

DAG 5
Jesaja ziet dat Joden en heidenen 
samen de kerk zullen vormen.  
Lees Jesaja 56:1-7. Wat zegt Jesaja 
over de heidenen en de Naam des 
Heeren (vers 6)? Hoe kun je laten 
zien dat je Zijn Naam liefhebt (vers 
4)? Wat betekent dit voor ons leven? 
Wat zegt de Heere over de naam 
van mensen die Zijn Naam liefheb-
ben (vers 5, kanttekening 15)? 

DAG 6
Het is nog niet eerder gebeurd bij 
de Israëlieten in de woestijn: Er is 
een jongen die vloekt. Lees Leviti-
cus 24:10-16. Wat is lasteren (vers 
11, kanttekening 17)? Wat moet er 
met de jongen die vloekt gebeuren 
(vers 14)? Wat laat de Heere daar-
mee zien? Wat betekent dit voor ons 
gebruik van Gods Naam?

DAG 7
Johannes zit gevangen. Hij schrijft 
brieven aan zeven gemeenten. 
Ook aan de kerk in Filadelfia. Lees 
Openbaring 3:7-13. Wat hebben 
de kerkmensen in Filadelfia niet 
gedaan met Gods Naam (vers 8)? 
Wat betekent dat? Wat staat er op 
Gods kinderen geschreven (vers 12)? 
Wat betekent dat (kanttekening 33)? 
Welk verband is er tussen wat hier 
gebeurt en de Heilige Doop?

Als iemand jou voor het eerst ontmoet, vraagt hij: ‘Hoe heet je? Wat is je 

naam?’ 
Meestal noem je dan je voornaam en je achternaam. Misschien heb je ook 

nog een doopnaam. Of een bijnaam. Maar veel meer namen hebben mensen 

niet. Dat is bij de Heere anders. In de Bijbel staan wel meer dan zevenhonderd 

Namen van Hem. 

Als je weet hoe iemand heet, weet je nog niet hoe die persoon is. Meneer De 

Jong kan best een oude man zijn. En mevrouw Vrolijk kan heel vaak verdrie-

tig zijn. Hoe je heet, heeft niets te maken met wie je bent. Dat is bij de Heere 

anders. Zijn Namen vertellen Wie Hij is. Hij is hoe Hij heet. Daarom heeft Hij 

zoveel Namen! 

Als God Zich de Almachtige noemt, betekent dit dat Hij almachtig is. Hij kan 

alles. God noemt Zich in de Bijbel ook vaak de Heilige. Dat betekent dat Hij 

heilig is. Hij staat ver boven de mensen. Hij is volmaakt en zonder zonde. God 

is zo groot! Door Zijn Namen wil Hij ons meer over Zichzelf leren. Door Zijn 

Namen kunnen we Hem leren kennen. 

Toen Adam en Eva in het paradijs woonden, kenden ze God. Ze spraken met 

Hem en luisterden naar Hem. Ze wisten Wie Hij was en hoorden het als Hij er 

aankwam. Dat is veranderd door de zonde. Alle mensen die na de zondeval 

geboren worden, kennen God niet. Maar nu is de Heere zo goed! Hij zoekt ons 

op met Zijn Woord. Hij vertelt niet alleen dat het nodig is dat we Hem weer 

leren kennen, maar ook dat dit mogelijk is. 

Door Zijn Woord en Geest maakt God Zich bekend. Hij laat Zich kennen door 

Zijn Namen. 

Bij je geboorte kreeg jij je naam van je ouders. Wie geeft aan God een Naam? 

Dat doet Hij Zelf en dat doen mensen. God vertelt Zelf Zijn Naam met de be-

doeling om Hem te leren kennen. Maar ook mensen geven Hem een Naam als 

ze Hem hebben leren kennen. Zoals ze Hem hebben leren kennen, zo noemen 

ze Hem. Ken jij Hem?



DAGBOEK

Samen lezen
Genesis 1:1-25, 31

Samen zingen
Psalm 33:7

Samen leren
Jeremía 32 vers 17
‘Zie, Gij hebt de hemelen en de 
aarde gemaakt, 
(…) geen ding is U te wonderlijk.’

Samen praten
Guido de Brès zegt in de Neder-
landse Geloofsbelijdenis dat de 
schepping net een prachtig boek 
is. Lees Artikel 2. Wat zijn de let-
ters in dit boek? Wat kun je lezen 
in dit boek?
 
Samen doen 
Ontdek de schepping. Ga de 
natuur in en verwonder je erover 
hoe mooi en ordelijk en bijzonder 
de Heere alles geschapen heeft. 

DAG 2
Jobs huis is ingestort en zijn kin-
deren zijn gestorven. Zelf is hij ziek 
geworden. Hij praat hierover met 
zijn vrienden. Dan spreekt God. Hij 
wil Job leren hoe klein en nietig 
hij is en hoe groot God is. Daarom 
stelt Hij hem twee hoofdstuk-
ken lang allemaal vragen over de 
schepping. Lees Job 38:1-18. Zou 
Job antwoord weten op al deze 
vragen? Wat leert God hem hierdoor 
(39:37)? Wat kunnen wij leren door 
goed naar de schepping te kijken?

DAG 3
De dichter van deze Psalm wil de 
Heere loven, omdat Hij alles zo 
bijzonder geschapen heeft. Lees 
Psalm 104:1-14, 24. Wat van de 
schepping vind jij bijzonder? Wat 
betekent vers 24? Zie jij de Heere in 
Zijn schepping?

DAG 4
God is de Maker van alle mensen. 
Als je iets lelijks over een ander 
zegt, zeg je dus iets lelijks over 
God Die hem of haar geschapen 
heeft. Elihu, een vriend van Job, 
beseft dat. Daarom is hij heel 
voorzichtig in wat hij zegt. Lees 
Spreuken 14:31 en Job 32:20-22. 
Wat wil hij niet als hij met andere 
mensen praat (vers 21b, kantteke-
ning 40)? Waarom niet (vers 22)? 
Wat betekent dit voor ons in de ma-
nier waarop wij over onze naasten 
spreken?

DAG 5
Mensen zijn het soms niet eens 
met wat de Heere doet in hun 
leven. Het volk van Israël is het 
ook niet eens met de ballingschap. 
Lees Jesaja 45:5-12. Welk ant-
woord moet Jesaja het volk geven 
(vers 9)? Wat betekent dit (kantteke-
ning 28)? Wat betekent het voor jou 
dat God je Schepper is?

DAG 6
Ook in het Nieuwe Testament 
komen we de Naam van God als 
de sterke en machtige Schepper 
tegen. Luister maar naar Paulus’ 
preek.  
Lees Handelingen 17:15-16, 19-
30. Wat vertelt Paulus aan de men-
sen in Athene over God (vers 24,25 
en 26)? Waarom heeft Hij mensen 
geschapen (vers 27)? Wat zegt 
Paulus daarom tegen de mensen in 
Athene (vers 30)? Wat is ‘bekeren’? 
Hoe kun je je bekeren?

 

DAG 7
Paulus schrijft in zijn brief aan de 
Romeinen hetzelfde als wat Guido 
de Brès schrijft aan het begin van 
zijn Nederlandse Geloofsbelij-
denis (zie samen praten). Lees 
Romeinen 1:18-25. Wat kunnen 
schepselen leren van de schepping 
(vers 20m, kanttekening 49 en 50)? 
Waar moet dat toe leiden (vers 21)? 
Doen heidenen dat ook? Wat doen 
ze vaak wel (vers 23)? Zij zijn niet 
te verontschuldigen (vers 20b); wat 
betekent dat voor ons?

Het eerste vers van de Bijbel vertelt dat God de sterke en machtige Schepper is. In heel de Bijbel vind je dit terug, 
soms met andere woorden. Hij wordt Schepper genoemd, maar ook Formeerder en Maker.

Hoe begint de Bijbel? ‘In den beginne schiep God de hemel en de aarde’ 

(Gen. 1:1). God maakt Zichzelf bekend als Schepper. Op een dag schept Hij 

de hemel en de aarde. De hemel en de aarde hebben dus een begin. God 

Zelf niet. Hij is er altijd geweest. Hij is eeuwig. Hij heeft geen begin en geen 

einde. De wereld wel. En de mensen die daarop wonen ook. De eeuwige 

God heeft ze geschapen. 

De meeste dingen die Hij geschapen heeft, kunnen we zien. Maar God 

kunnen we niet zien. Toch is Hij er wel. Waar is Hij? Hij is overal. Hij is vlak 

bij ons en Hij is ook ver weg. Hij is in de hemel en Hij is op de aarde. God 

is een Geest. Hij heeft geen lichaam, zoals mensen. Niemand kan vertellen 

hoe Hij eruitziet. Hij maakt Zich wel bekend aan mensen. Dat doet Hij door 

Zijn Woord. Het eerste wat de Bijbel over God vertelt, is dat Hij de Schep-

per is Die heel de wereld heeft geschapen. Niemand kan dat. Elk mens 

heeft materiaal nodig om iets nieuws te maken. Maar de Heere niet. Hij 

spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. 

Waarom heeft God op een dag de hemel en de aarde geschapen? Hij heeft 

alles geschapen tot Zijn eer. Alles wat Hij gemaakt heeft, vertelt dat Hij de 

grote God is Die alles kan!

Toen Jeremía daarover nadacht, zei hij: ‘Zie, Gij hebt de hemelen en de 

aarde gemaakt, door Uw grote kracht en door Uw uitgestrekte arm; geen 

ding is U te wonderlijk.’ Kijk maar goed naar de schepping. Wie ziet dat de 

Heere zo’n machtige Schepper is, leert zeggen: ‘Hoe groot bent U!’ 

WEEK 2: GOD IS SCHEPPER




