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Woensdag 12 Desember 
Skrifgedeelte: Psalm 29 Fokusgedeelte: Psalm 29:2; 

Heidelbergse Kategismus 47:122 

“Laat u Naam geheilig word …” – Ons bid dat 
die Here geëer en geprys mag word 

Die Here en sy Naam is onlosmaaklik aan mekaar verbind. Die Here is heilig en daarom 
is sy Naam ook heilig. Hy kan nie meer heilig word as wat Hy is nie. 

Ons is nie altyd so seker wat die woord “heilig” beteken nie. Miskien kan die voorbeeld 
van die son ons help om iets van sy heiligheid te verstaan. Die son maak alle lewe op die 
aarde moontlik. Dit is eintlik die son se energie. Ons sal daarom sê dat die son goed is, 
maar die son kan ook baie gevaarlik wees. Enigiemand wat met die blote oog in die son kyk, 
kan permanente skade aan die oë opdoen. En sou iemand ooit te naby aan die son kom, 
sal die goeie son se energie net te veel wees en sal dit die persoon vernietig. Die son is dus 
in ons sonnestelsel goed en uniek. 

Net so, wanneer ons van die Here in die Bybel lees as heilig, dan lees ons van sy 
goedheid. Sy goedheid is nie net dat Hy geen sonde het nie, maar ook dat Hy volkome uniek 
is. Sy goedheid is wonderlik uniek, onvergelykbaar. Dit is sy goedheid wat ons lewe moontlik 
maak. Ons hemelse Vader versorg ons elke dag. Die Seun reinig ons daagliks en tree vir 
ons in by ons hemelse Vader. Die Heilige Gees woon nie net in ons nie, maar Hy heilig ons. 
Ons is nie heilig nie, ons moet geheilig word – en sy goedheid is dat Hy ons heilig om sy 
Naam te kan verheerlik. So laat Hy ook sy heiligende helderheid op die lewe van die mens 
val. Sy heiligheid verteer die onheilige, maar dit red die geheiligde.  

As Christen is sy Naam aan ons verbind. En omdat ons Hom liefhet, wil ons sy Naam 
goed doen in ons daaglikse lewe. Ons wil heilig of anders wees ter wille van Hom. Daarom 
bid ons dat sy Naam geëer en geprys mag word. Ons bid eintlik dat ander ook sy unieke 
goedheid sal sien en Hom liefkry vir Wie Hy is. 
Sing: Psalm 33-1:8, 11 
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