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Meditatief 
 
Onnoemelijk veelzijdig 
 

Op die dag zullen jullie zeggen: 
‘Loof de HEER, roep zijn naam uit. 

Maak alle volken zijn daden bekend, 
verkondig zijn verheven naam. 

Zing een lied voor de HEER: 
wonderbaarlijk zijn zijn daden. 

Laat heel de aarde dit weten. 
Jubel en juich, inwoners van Sion, 
want groot is de Heilige van Israël, 

die in jullie midden woont.’ 
Jesaja 12:4-6 

 
Wie zingt tot God, bidt dubbel (Luther). God kijkt met genoegen naar de mens die aan het 
werk is. Maar wie tot Hem zingt, roept zijn liefde op. Dit danklied vindt zijn geluk in God. 
Jesaja zingt het uit van geluk. Hij jubelt in een uitbarsting van blijdschap. En het werkt nog 
aanstekelijk ook. 
 
Het klinkt voluit en blijft ook niet beperkt tot eigen kring. Pinkstergeluid dringt door in 
Israël. En dat doorbreekt werkelijk alle (beroeps)kringen. Het overschrijdt alle grenzen die 
mensen hebben gemaakt. Maak onder de volken de Naam van God bekend. Al de daden van 
God moeten naar buiten komen. Roep het uit, zing het uit. Houd het niet voor je. 
 
Maak zijn Naam bekend! Gods Naam is zijn faam. Gods roem is zijn beroemdheid. Zijn 
verheven Naam is zijn uitstekende reputatie. God is onvoorstelbaar goed. Vertel hoe 
onnoemelijk goed God is. God is onvoorstelbaar groot. Vertel hoe onnoemelijk groot God is. 
Hij heeft wonderbaarlijke dingen gedaan, en dat doet Hij nóg. Zijn uitstekende reputatie moet 
voorgoed dóórdringen tot iedereen. 
 
Het typische werk van Gods Geest is naar buiten te treden. Hij neemt alles uit God om het uit 
te dragen. Hij geeft alles zijn Naamsbekendheid. Hij doet aan Naamsverbreiding. Hij 
benoemt veelzeggend. Hij heeft een grote drang om Gods Naam te laten noemen via mensen. 
Hij is niet eerder tevreden of Gods Naam wordt niet meer verzwegen. Hij wil niets liever dan 
zijn Naam eer aandoen. Gods werk moet uitgebazuind worden. Of het nu scheppingswerk 
van de Vader is, of reddingswerk van de Zoon. Het is uiterst ongepast en stijlloos om Gods 
Naam te verzwijgen. Zijn eer is bijzonder teer. 
 
Juichen en jubelen! Waarover? Waarom? De Heilige in je midden! Een wonderlijke 
uitdrukking. Heilig schept afstand: God is uniek, niemand is als Hij. Maar hier zie je een 
geheim onthuld: de Heilige in je midden. Dankzij Christus’ werk komt God zelf zo dichtbij! 
De schuld wordt ertussenuit gehaald: alles waar God boos over was, wat Hij niet kon 
uitstaan. Hij wuift niet alles weg. Hij schuift alles weg. Alles moet opzij. En Hij komt 
dichtbij om in ons midden te zijn. Hij blijft ruimte maken voor Zichzelf door zijn Geest. Hij 
laat Zich niet slechts bij de Naam noemen. Hij wil niets liever dan dat wij in Hem roemen! 
 
Hij is onvolprezen. De lof op zijn Naam houdt nooit meer op. Hoe zou dat ooit? Hij is 
onnoemelijk veelzijdig. 


