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Deut 5:11   
“Jy mag die Naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal dié een wat sy 

Naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie.” 
 
As ons ’n naam hoor, vorm jy dadelik ’n prentjie van iemand en heg jy ’n sekere betekenis en 
konnotasie aan ‘n naam: 

• Albert Einstein  ----   superslim 
• Johannes Calvyn ---  die groot kerkhervormer 
• Paulus --- die groot sending-apostel 

 
Maar as ons die volgende name hoor, wat dink ons, watter betekenis heg ons daaraan, wat doen 
dit letterlike aan my?   God, Here,  Hemelse Vader, Jesus Christus, Heilige Gees 
Dit is asof die Skrif die waarde van die Naam van die Here nie sterk genoeg kan beklemtoon nie. 
 
Ps 8:2    “Here, ons Here, hoe wonderbaar is u NAAM oor die hele  aarde.” 
Spr 18:10   “Die NAAM van die Here is ’n sterk vesting...” 
Ps 54:3 “o God, verlos my deur u NAAM...” (OAV) 
Ps 96:8 “Prys die Here om die eer van sy NAAM!” 
 
Daarom is die derde gebod so belangrik, veral in die positiewe sin. 
 
Ex 20:7    “Jy mag die NAAM van die Here jou God nie misbruik nie.”    Daarom beteken dit  
                   ook dat jy die Naam van die Here jou God reg moet gebruik, tot eer van sy Naam. 
 
Ons moet God se Naam REG KEN! 
In God se NAAM alleen openbaar Hy sy volmaaktheid en almag aan ons.   God se Naam strek 
tot bo die hemelruimtes uit, maar dit daal van die boonste hemelruimtes af na ons toe.   

• God se Naam is te wonderbaar om deur die aarde omvat te word. 
• God se Naam  strek baie verder as wat ons kan dink. 

 
Jes 42:8   “Ek is die Here, dit is my NAAM en my eer sal Ek aan geen  ander gee nie, of ook 
my lof aan geen gesnede beelde nie.” 
 Die Naam van God is aan ons gegee.   God is oneindig meer as sy Naam.  Daarom as ons die 
Naam van God op ons lippe neem, moet dit met die nodige Respek en Eerbied wees, vir God in 
sy totale grootheid, soos wat aan ons geopenbaar is. 
 
Hebreeuse name waarmee God Homself aan ons openbaar. 
El of Elohim  -  Skepper en Onderhouer God -  Gen 1 
Jehova Elohim - die HERE God  -  Gen 2  
El Schaddai  - die Almagtige God – Gen 17:1   
Edonai – God die Sterke 
Jehova  - Ek is wat Ek is. 
Jehova Sebaoth  Here van die leërskare.   
 



Die Naam en die draer van die Naam, kan nie van mekaar geskei word nie.    Daarom as ons God 
se Naam noem, dan praat ons of met God of direk van God self.   (Ridderbos.  1955:70) 
 
God se Naam moet ons REG BELY, en NIE YDELLIK GEBRUIK NIE. 
 
As ons onder die indruk van die Geweldige Grootheid en Belangrikheid van God se NAAM 
kom, dan moet ons sy NAAM reg BELY.   As ons dit nie doen nie, dan is ons Ydellik met God 
se Naam besig. 
Kom ons verduidelik net wat Ydellik beteken: 
Ydellik kan die betekenisse hê van... 

• leef of gebruik asof dit niks is nie,  
• die naam is niksseggend,  
• ons gebruik die naam sommer ligtelik, sonder respek. 
• Ons gaan maar oppervlakkig of sonder enige nut met die Naam van God om. 

 
Daarom moet ons Sy Naam reg gebruik, met eerbied en respek, suiwer en tot eer van God alleen. 

• Kom ons dink altyd met verwondering oor God se Naam. 
• Kom ons gebruik sy NAAM altyd met eerbied. 
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