
WEEK 1: JEZUS’ NAMEN

Samen lezen
Spreuken 30:1-9

Samen zingen
Psalm 135:1 en 2

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

naam?’
Als Agur nadenkt over Wie God is, vraagt hij eerst: ‘Hoe is Zijn Naam? Hoe 

heet Hij?’ 

In het eerste deel van deze serie ging het over Namen van God. In dit 

tweede deel gaat het over Namen van de Heere Jezus, de Zoon van God. 

Als Agur over Hem nadenkt, vraagt hij vervolgens: ‘En hoe is de Naam van 

Zijn Zoon?’ 

Bij je geboorte kreeg jij een naam. Jouw naam heeft niets te maken met 

hoe je bent. Dat is bij de Heere anders. Zijn Namen vertellen Wie Hij is. Hij 

is hoe Hij heet. En daarom vind je in de Bijbel heel veel Namen van God 

en van Zijn Zoon. Door Zijn Namen wil Hij ons meer over Zichzelf leren. 

Door Zijn Namen kunnen we Hem leren kennen. Bij Zijn geboorte kreeg 

de Heere Jezus de Naam Jezus – Zaligmaker. Hij heet Zaligmaker omdat 

Hij de Zaligmaker is. Hij alleen kan zondaren zalig maken. Hij kan zondaren 

verlossen van de zonde en de duivel en terugbrengen bij God. 

Lees je dan alleen in het Nieuwe Testament Namen van de Heere Jezus? 

Nee hoor, ook in het Oude Testament worden al heel veel Namen van 

Hem genoemd. In die tijd was de Heere Jezus bij Zijn Vader in de hemel. 

Zijn Vader maakte bekend dat Zijn Zoon naar deze aarde zou komen. Wat 

komt Hij doen? Dat vertellen Zijn Namen. Daarom vind je ook veel Namen 

van Hem in het Oude Testament. Ze vertellen allemaal Wie Hij is en wat 

Hij doet of gaat doen. Hij laat Zich kennen door Zijn Namen. Wij hebben 

het Oude en het Nieuwe Testament. Daardoor weten wij veel meer van 

de Heere Jezus dan mensen in de tijd van de Bijbel. Wat doen we daar-

mee? Hebben we Hem nodig? Of kunnen we zonder Hem? ‘Hoe zullen wij 

ontvlieden [= ontkomen], indien wij op zo grote zaligheid [of: Zaligmaker] 

geen acht nemen?’ (Hebreeën 2:3) 

 

Samen leren 
Spreuken 30 vers 4
‘Hoe is Zijn Naam 
en hoe is de Naam Zijns Zoons, 
zo gij het weet?’

Samen praten
Zijn Naam is voor de Heere zo 
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
Bij iedereen die gedoopt is, staat 
de Naam van God de Vader, God 
de Zoon en God de Heilige Geest 
op zijn of haar voorhoofd. Zoek 
het Doopformulier op. Lees (aan 
het begin van het formulier) wat 
het betekent dat de Naam van 
de Zoon op je voorhoofd staat 
(‘En als wij in de Naam des Zoons 
gedoopt worden …’).



DAGBOEK

Deze week lees je over de Naam van de Heere Jezus in het leven van mensen. Agur bad of door Zijn leven Gods 
Naam niet aangetast zou worden. De Bijbel zegt dat het nodig is om in Jezus’ Naam te geloven, in Zijn Naam zalig 
te worden, in Zijn Naam te bidden, in Zijn Naam gedoopt te worden, Zijn Naam te belijden, Zijn Naam te verheer-
lijken, te lijden om Zijn Naam en nog veel meer … Houd dit in gedachten als je dit boek gaat lezen.

DAG 2:
De Heere Jezus vertelt over Zich-
zelf en Zijn Naam. Lees Johannes 
3:16-21. Waarom gaf God Zijn 
eniggeboren Zoon (vers 16)? Wat 
moeten mensen doen met de Naam 
van de eniggeboren Zoon van God 
(vers 18)? Wat is geloven? Wat is 
het gevolg als je in de Heere Jezus 
gelooft (vers 16b)?

DAG 3:
De Heere Jezus vertelt ook over 
bidden in Zijn Naam. Lees Johan-
nes 14:11-17. Wat is bidden in Zijn 
Naam (vers 13; kanttekening 29)? 
Wat betekent vers 14? Wat is de 
bedoeling van krijgen wat je bidt 
(vers 13b)? Waarom is het volgens 
dit gedeelte dus goed om aan het 
einde van je gebed ‘om Jezus’ wil’ te 
zeggen?

DAG 4:
Het is na Pinksteren. De discipelen 
vertellen over de tijd dat de Heere 
Jezus op aarde was. Lees Hande-
lingen 10:37-48. Wat krijgt ieder-
een die in de Heere Jezus gelooft 
door Zijn Naam (vers 43)? Hoe kan 
dat (kanttekening 43)? Wat gebeurt 
er in vers 48? Waarom?

DAG 5:
Paulus krijgt een opdracht die alles 
te maken heeft met de Naam van 
de Heere Jezus. Lees Handelingen 
9:10-20. Wat moet Paulus met 
Jezus’ Naam gaan doen (vers 15)? 
Wat zal daar het gevolg van zijn 
(vers 16)? Wat doet Paulus gelijk 
daarna (vers 20)? Wat vertelt hij 
over de Heere Jezus? Is hij niet bang 
voor het lijden dat zal komen? Wat 
leert ons dat?

DAG 6:
Vertellen over de Heere Jezus en 
ervoor uitkomen dat je christen 
bent, is niet altijd makkelijk. Lees 
1 Petrus 4:12-19. Hoe komt het 
dat het belijden van de Heere Jezus 
lijden met zich meebrengt (vers 
12-13)? Is dat erg (vers 14)? Hoe kan 
Petrus schrijven dat je je moet ver-
blijden in het lijden (vers 13b)? Zeg 
eens in eigen woorden wat Petrus 
schrijft en wat dit voor jou betekent: 
belijden-lijden-verblijden.

DAG 7:
Ook de Thessalonicenzen krijgen te 
horen dat lijden vanwege de Naam 
van de Heere Jezus niet erg is. 
Lees 2 Thessalonicenzen 1. Wat 
is de bedoeling van ons leven (vers 
12a)? Wat betekent dat: Zijn Naam 
verheerlijken? Wat bidt Paulus voor 
de Thessalonicenzen (vers 11)? 
Waarom hebben wij dat gebed ook 
nodig?


