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TEMA 2 
EERSTE BEDE: LAAT U NAAM 
GEHEILIG WORD. 
Skriflesing: 

Mt 6:9-13 
I Pet 1:14-16 

Die woord “NAAM” is ‘n baie 
belangrike woord in die Bybel. Jou 
karakter en jou naam is sinoniem 
in Bybelse taal.  Soos ons sou sê: 
“‘n besigheid het ‘n goeie naam”, 
beteken jy kan die mense daar 
vertrou, hulle is goeie mense wat 
jou nie gaan in doen nie.  
 
‘n Heilige Naam 
Dit is nie vreemd dat die eerste 
bede wat Christus aan sy dissipels 
leer, daaroor gaan dat die Naam 
van hulle Vader geheilig sal word 
nie. As Hy praat van Sy Naam, 
gaan dit eintlik oor God self. Die 
Jode het groot erns gemaak om 
die heilige Naam van die Here nie 

uit te spreek nie, omdat Hy in sy 
volle wese Heilig is. 
 
Dit gaan nie net oor die verkeerde 
gebruik van God se naam nie. Dit 
gaan in positiewe sin daaroor dat 
die heiligheid van God self 
bewustelik erken word - dat Hyself 
geëer en verheerlik sal word as 
God en Heer. Daaroor gaan ons 
nou verder nadink. 
 
Die heiliging van Sy Naam 
Wanneer ons hierdie bede bid, 
gebeur twee dinge: Ons word 
bewus van wie Hy is - die heilige 
God. Ons word ook bewus van wie 
en wat ek is. Want Sy Naam word 
geheilig of ontheilig deur wat die 
mens daarvan maak in sy of haar 
eie lewe en ook in die oë van die 
wêreld. Hierdie gebed beteken dat 
ek, soos die tollenaar in die tempel 
my eie onheiligheid en 
onwaardigheid steeds sal besef.  

Dan breek die besef van God se 
genade in Jesus opnuut deur en 
gee ‘n mens nog groter liefde vir 
God en ‘n nog groter begeerte dat 
Hy geëer sal word. Dis juis omdat 
jy ‘n begenadigde is dat jy hierdie 
gebed met opregtheid kan bid  
 
Dit gaan dus ook nie in hierdie 
bede oor myself nie, maar weer oor 
God wat in die middelpunt geplaas 
word. Ons sê nie daarmee – “God, 
ek eer U naam” nie.  Ons spreek 
die begeerte uit dat die God vir wie 
ons so lief is, geëer en respekteer 
sal word.  Wanneer ek God so ken 
vir wie Hy is, as ek in aanbidding 
teenoor Hom sê “Laat U Naam 
geheilig word”, dan is God reeds 
op daardie oomblik besig om mý te 
heilig. 
 
Die domein/ gebied van God se 
heiligheid 
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Waar en Hoe word Sy Naam 
geheilig? Die vraag is: Hoe wil God 
hierdie bede in vervulling laat 
gaan?   
Dit gaan daaroor – ek is gevul met 
die wete van wie God is – ek 
begeer dat Hy al die eer sal 
ontvang wat Hom toekom. Ek self 
wil hom eer.  Dit waarvoor ek bid, 
wat ek wil hê, beteken ook dat ek 
sal werk daaraan. As ek regtig wil 
hê God moet geëer word, dan sal 
ek ook optree op ‘n manier wat die 
eer van God sal bevorder 
 
a. In my as voorbidder se 
lewe 
Hieroor het ons alreeds nagedink. 
Wanneer ek hierdie woorde bid, 
vra ek dat my lewe ook so 
verander en van sy heiligheid 
oorspoel sal word dat God se 
Naam in my geheilig sal word. Ek 
bid nie ‘Maak my heilig, vroom’ nie, 
nee, ek bid dat Sý Naam heilig sal 

wees. Dat Gód in en deur my lewe 
verheerlik sal word, dat, soos wat 
die gloed van sy heiligheid oor my 
skyn, ek met Sý heilige gloed 
vervul sal word.  
 
Ek begin nie by myself nie, want dit 
is hopeloos.  Ek begin by God, 
want as my fokus op Hom en sy 
Naam is, sal my lewe deur Sy 
Gees geheilig word. Wees heilig 
want ek is heilig (I Pet 1:16). 
 
b. In my samelewing 
God wil Hom laat ken as die 
Heilige. Nie net wil Hy vir sy 
volgelinge en sy gemeente die 
Heilige wees nie, Hy wil ook sy 
Heiligheid laat ken in die 
samelewing daarbuite.  
Ek spreek maw ‘n gewilligheid uit 
om ‘n verspreider van God se 
Heiligheid te word, om verander te 
word soos dit vir God nodig is om 
my te verander sodat Sy heiligheid 

tot uiting kan kom in en deur my. 
Dit is so maklik dat ons hier kan 
faal – dat ek begin skoon lewe nie 
omdat my hele lewe op God gerig 
is nie, maar omdat dit vir mý 
belangrik is. So gou word ek dan 
trots op mý heilige lewe en is ek 
nie maar ‘n lewende getuie van 
God se heiligheid nie. Dan word my 
gebed dat Sy Naam geheilig sal 
word, leeg en oneg.   
 
Ons sê verder dat ons gewillig is 
om op te staan vir God en Sy sake 
in die wêreld, dat ons sal praat 
waar dinge gedoen word wat nie sy 
Naam eer nie. Maar, waar 
gelowiges se manier van praat en 
doen nie ‘n getuienis is nie, 
waarsku Sy Woord: Ek is begaan 
oor my heilige Naam wat oneer 
aangedoen word deur Israel onder 
die nasies (Eseg 36:21). 
 
c. In die wêreld 
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God se droom, God se doel is dat 
sy Naam geken, geëer en geheilig 
sal word onder alle nasies oor die 
ganse aarde heen. Sy bedoeling 
met sy heilswerk is dat voor Hom 
elke knie sal buig en elke tong sal 
bely dat Hy God en Heer is, ja, dat 
sy Naam heilig is. Hy wil Hom deur 
almal laat ken as die Heilige God.  
 
Daarom is hierdie bede in die 
laaste instansie ‘n gebed dat sy 
Naam verkondig sal word en sy 
evangelie gehoor en geglo sal word 
onder alle volkere. Deur te bid 
‘Laat U naam geheilig word’, 
verbind ek my terselfdertyd daartoe 
om middel in sy hand te wees om 
juis dit te laat realiseer en waar te 
laat word.  Daarmee sê ek: Hier is 
ek, stuur my. En uit hierdie 
versugting vloei die volgende bede 
voort waaroor ons more gaan 
nadink; Laat U Koninkryk kom.   
AMEN 

 
 
Vir voorbidding: 
Selfondersoek en stil gebed: Hoe 
leef ek voor die Here? Word sy 
Naam heilig gemaak in en deur my 
lewe? 
Vir ‘n heilige lewe en getuienis van 
gelowiges en van die kerk. 
Vir die kerk se Publieke Getuienis 
Vir die heiliging van sy Naam in 
ons samelewing en in ons land 
Dat sy heilige Naam in die ganse 
wêreld bekend sal word. 

 


