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20170416 CCG Pasen  
Jezus: de Naam boven alle namen 
 

Misschien ken je het wel. Je wilt iets bereiken in het leven dat er toe doet. Je wilt ergens bij horen 

wat iets toevoegt aan de wereld. Mensen willen beroemd worden, niet alleen omdat ze de aandacht 

nodig hebben, maar om iets achter te laten, ergens om herinnerd te worden. Mensen willen op de 

een of andere manier naam maken. Als je naam wilt maken moet je op het juiste moment pieken. 

Jezus maakt grote naam! 
Jezus was een bijzondere man. Hij had iets wat anderen niet hadden. De manier waarop hij sprak 

(met gezag), mensen aandacht gaf (zelfs kinderen en vrouwen) en de wonderen die om hem heen 

gebeurden. Een bijzondere man van wie je kon verwachten dat hij naam zou maken. Een naam met 

wie je je wilde identificeren. Ik hoor bij Jezus. 

De verwachting was dat er iemand zou komen bij God vandaan die de naam van het volk Israël zou 

herstellen. Het eens zo machtige en welvarende volk was nu een deel van het Romeinse rijk 

geworden. Een nietszeggend stukje land, ver van de namen die er toe deden. 

Als de verwachting van bevrijding heel hoog is wordt Jezus op het hoogtepunt van zijn leven in de 

hoofdstad binnengehaald door een menigte mensen onder luid gejuich. Mensen doen hun jassen uit 

om als het ware een soort rode loper uit te rollen. Eer komt hem toe, want hij is de langverwachte 

koning die van God komt. Hij is diegene die ze verwachtten en het volk komt bevrijden. 

De Farizeeën zeiden tegen elkaar: u ziet dat u totaal niets bereikt! Zie de hele wereld loopt achter 

hem aan. 

Er waren Grieken in de stad die Jezus wilden zien. Ze hadden blijkbaar van hem gehoord. Jezus’ naam 

ging voor hem uit.  Jezus zegt: Het uur is gekomen dat de zoon van de mensen verheerlijkt zal 

worden. 

Jezus zegt dan dingen als: 

Als iemand zijn leven liefheeft zal hij het verliezen, als hij het haat zal het behouden tot het eeuwige 

leven. Dit is taal van een strijder. Er zou strijd geleverd moeten gaan worden. Hij is het echt; de 

strijder die Israël gaat bevrijden! 

Als iemand mij dient, laat hij mij volgen en waar ik ben zal mijn dienaar zijn. En als iemand mij dient 

zal de vader hem eren. 

Vader verheerlijk uw naam! Er kwam dan een stem uit de hemel: en ik heb hem verheerlijkt en ik zal 

hem opnieuw verheerlijken. 

 

En hij ging weg en verborg zich.. 

Niet een reactie van iemand die naam wil maken. 
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Jezus’ naam uitgewist 
Nog geen week later staat er ook een menigte mensen te schreeuwen. Dit keer juichen ze als een 

misdadiger vrijgelaten wordt. Ten kostte van Jezus. Dezelfde Jezus, wie de mensen nu dood willen 

hebben. Liever die misdadiger vrij en Jezus dood. Aan het kruis met hem! 

In minder dan een week tijd: van het hoogtepunt in zijn leven naar het meest vernederende 

dieptepunt. 

Naakt, bespuugd, geslagen, gemarteld, vernederd en uitgelachen, hangt hij daar aan het kruis zijn 

dood af te wachten. 

Hij had gezegd dat de naam van de zoon van de mensen verhoogd zou worden. Maar in de plaats 

daarvan gaat Jezus dood.  

Voor eens en altijd hebben zijn tegenstanders gewonnen. Ze hebben hem uit de weg geruimd. Zijn 

naam zal niet meer klinken. De naam van Jezus zal vanaf nu in verband gebracht worden met zijn 

gruwelijke dood. Een misdadiger, een leugenaar, een fantast. 

De naam die hij had wordt voor eens en altijd uitgewist. 

Het is stil rond de naam van Jezus. 

Jezus verbindt zich met de slechte naam van Maria van Magdalena 
Op de derde dag na de kruisiging van Jezus gaat Maria Magdalena met twee andere vrouwen als een 

van de eerste volgelingen van Jezus naar het graf. Om het lichaam van Jezus te zalven zoals dat 

gebruikelijk was. Ze gingen naar het graf om Jezus de laatste eer te geven. Ze hebben zich niet 

herkend in de misdadiger zoals hij werd gekruisigd. De naam van Jezus had voor hen een andere 

betekenis. 

Maria was ooit door Jezus bevrijd van demonen. Ze had pijn gekend, ze was met de nek aangekeken 

door anderen. Ze was zondares genoemd, iemand die door God verlaten was. Alsof God haar niet 

meer kende. Haar naam was besmeurd. 

Wat had ze bij het graf gezocht? Iets ophalen van de herinneringen die ze aan hem had? De manier 

waarop hij haar bevrijd had nog eens terughalen? 

Bij het graf aangekomen ziet ze de steen van het graf weggedraaid. Als ze binnen in het graf kijkt, ziet 

ze dat er niemand in ligt. Alleen de doeken liggen er. Ze is verward en verdrietig. 

Maria gaat naar Petrus en Johannes. Die twee gaan ook naar het graf om het zelf te kunnen zien. 

Petrus gaat het graf in en ziet dat de doeken netjes opgerold zijn, maar dat het lichaam van Jezus er 

niet is. 

Petrus en Johannes gaan weer naar huis. 

Maria staat nog bij het graf en huilt. Terwijl ze huilt kijkt ze nog eens in het graf en ziet twee engelen 

zitten, op de plek waar Jezus had gelegen. 

“Waarom huil je?” vragen de engelen. 

Omdat ze mijn heer hebben weggenomen en ik niet weet waar ze hem neergelegd hebben. 

Na deze woorden draaide ze zich om en zag ze Jezus staan, maar ze wist niet dat het Jezus was. 
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Jezus vroeg aan haar: Waarom huil je? Wie zoek je? Maria dacht dat het de tuinman was, en zei: 

Meneer, hebt u soms mijn Heer uit het graf weggehaald? Vertel me dan waar u hem naartoe 

gebracht hebt! Dan kan ik hem meenemen.’ Jezus zei tegen haar: ‘Maria.’ 

Maria ging naar hem toe en zei: ‘Rabboeni!’ Dat is Hebreeuws en het betekent: Meester. 

Jezus noemt haar bij haar naam. Jezus openbaart zich door haar bij haar naam te noemen. 

Door haar naam te noemen bevestigt Jezus haar in wie ze is. Jezus kent haar en is haar niet vergeten. 

Hij noemt haar bij haar naam terwijl anderen haar zien als de vrouw die bezeten was door 7 

demonen. Anderen herinneren haar verleden, Jezus ziet de persoon Maria. 

Door haar bij haar naam te noemen heeft Maria weer toekomst. Haar verleden bepaalt niet langer 

wie zij is, maar Jezus. Haar eer, haar identiteit, haar doel vindt Maria in Jezus. 

Jezus is opgestaan uit de dood. Hij leeft weer. Dat is een wonder! Nog nooit vertoond: iemand die 

terugkomt uit de dood! Dat moet de hele wereld weten. Daar moet je publiciteit aan geven. En dat 

doet Jezus. Jezus roept zijn volgelingen op om te getuigen van de dingen die ze gezien hebben. Hij wil 

dat zijn naam de hele wereld over gaat. Maak alle volken bekend met mijn naam. Jezus verschijnt 

eerst aan deze vrouw en niet aan Petrus of Johannes (de discipel die hem liefhad). 

In plaats van bijvoorbeeld naar Pilatus (de belangrijkste man en iemand die hem verder had kunnen 

brengen) te gaan, zoekt hij een vrouw op. Een vrouw die niet goed bekend stond. Jezus verbindt zijn 

naam met de slechte naam van deze vrouw. Geen bijzonder goede getuige, niet iemand om je 

verhaal op te baseren. 

Jezus verbindt zijn reputatie aan die van zijn getuigen. Hij kiest er bewust voor om zijn naam bekend 

te laten maken door mensen die er niet toe doen. De zwakken, de onaanzienlijke. Gekke strategie, 

maar het is zijn strategie. Omdat in onze zwakheid zijn macht zichtbaar kan worden. 

Ben je zwak, ben je klein? Jezus wil je als zijn getuige gebruiken. 

Jezus: de naam boven alle namen 
Filippenzen 2:8-11 

En in de gedaante van een mens bevonden heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden, 

tot de dood, ja tot de kruisdood. 

Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd en heeft hem een naam geschonken boven alle 

naam, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel, en die op de 

aarde, en die onder de aarde zijn, en elke tong zal belijden dat Jezus Christus de Heer is, tot 

heerlijkheid van God de Vader. 

Jezus is volledig God, maar hij heeft zich verlaagd door mens te worden. Zijn eeuwige naam heeft hij 

op het spel gezet om ons een eeuwige naam te kunnen geven. Doordat Jezus gehoorzaam is geweest 

aan God de vader heeft Hij hem laten opstaan in een nieuw leven. De naam van Jezus heeft hij de 

belangrijkste naam gemaakt. Er is geen grotere naam dan de naam van Jezus.  

Op het moment dat alle knie zich zal buigen, dan krijgen wij ook een nieuwe naam van God (Jesaja 

62:2, Openbaring 2:17). Een naam die onuitwisbaar is. Een naam die bekend is bij God. Wij zijn dan 

bekend bij God. God kent ons en wij kennen Hem. 
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Wat je ook doet in het leven, of je als profvoetballer naam wilt maken of dat je wat minder geslaagd 

bent, door wie wil jij je naam laten bepalen? Zoek je een eeuwige naam? Jezus heeft je naam allang 

in zijn hand staan.  

Zijn naam is het waard om te onderzoeken. 

Zijn naam is de belangrijkste naam die er ooit zal zijn 

Hij wil zijn naam bekend maken. 

Zijn naam is Jezus de opgestane Heer! 

Amen 

 

 

 

 

 


