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titel: De eeuwige naam  
Gemeente van onze Heer Jesus Christus.  
We hebben namen genoemd van hen die ons zijn voorgegaan en die wij uit handen 
moesten geven. En ongetwijfeld waren er nog andere namen in onze gedachten, 
namen die nu niet genoemd zijn maar wel in onze herinnering aanwezig. Namen van 10 
ouders, namen van partners, namen van kinderen, namen van mensen van voorbij. 
En in het gedeelte uit het boek Exodus komen ook namen voor. Het boek Exodus 
begint zelfs met de tekst....dit zijn de namen. Namen van mensen en de naam van 
God. De naam Mozes klinkt, de naam van Abraham, Isaäk en Jacob. En Abraham, 
Isaäk en Jacob zijn mensen van voorbij als Mozes daar blootsvoets bij die brandende 15 
braamstruik staat. Mensen van voorbij, al eeuwen lang mensen van voorbij. En 
tegelijkertijd worden ze genoemd en als Jesus ze ook noemt in zijn verwijzing naar 
dit verhaal van de brandende braamstruik dan zegt Jesus dat deze mensen van 
voorbij leven, want voor God leven zij. De namen zijn de namen van levenden, 
hoewel anders dan in dit bestaan.  20 
En de naam van God klinkt, op een wat geheimzinnige en cryptische manier. God 
geeft Mozes de opdracht om het volk Israël te bevrijden uit het angstland Egypte. Ze 
worden daar onderdrukt en God wil dat zijn volk, zijn mensen, alle mensen, in vrijheid 
leven en dus krijgt Mozes de opdracht om het volk uit te leiden weg uit de macht van 
de machthebber in Egypte, weg uit de macht van de farao. Mozes zit overduidelijk 25 
niet te wachten op zo'n opdracht, hij kent Egypte, hij is er opgegroeid en weggevlucht 
jaren geleden. En hij vraagt naar de naam van God, de naam van die engel in de 
braamstruik. En dan klinkt de naam: Ik ben die ik ben, ik zal zijn die ik zijn zal. In het 
Hebreeuws klinkt het als èjè ki èjè. Ik ben die ik ben, ik zal zijn die ik zijn zal. De 
tegenwoordige tijd en de toekomende tijd in één werkwoordsvorm, in het Hebreeuws 30 
kan dat en hier slaat het overduidelijk op God en is het in de naam van God 
aanwezig. In deze naam van God, God wordt ook met andere namen genoemd, zelfs 
met een onuitsprekelijke naam, maar hier met deze werkwoordsvorm: ik ben, ik zal 
zijn. God is degene die is en degene die zal zijn tegelijkertijd, de Eeuwige.  
Abraham, Isaäk en Jacob, de mensen van voorbij, zij leven voor God. Zij leven voor 35 
de Eeuwige. Deze mensen van voorbij, die mensen zijn geweest van vlees en bloed. 
Mensen die niet volmaakt waren maar in hun leven recht en onrecht hebben ervaren 
en waarheid en onwaarheid, alles wat in een mensenleven voor kan komen. In de 
verhalen uit Israël, in het bijbelboek Genesis, wordt dat klip en klaar verteld. Deze 
voorouders waren niet volmaakt. Gewone mensen haast, zoals wij. Zij, Abraham, 40 
Isaäk en Jacob, zij leven voor God. En zij zijn niet de enigen die leven voor God. Ik 
geloof dat alle mensen van voorbij leven voor God en dat niets ons kan scheiden van 
de liefde van Jesus, van de liefde van God. In eeuwigheid niet.  
En hoe leven zij dan? 
Ja, die vraag zou ik graag in alle details willen beantwoorden, maar dat lukt me niet. 45 
Ik lees wel dat Jesus zegt dat ze niet trouwen en niet meer sterven. Een leven in 
eeuwigheid, voor de Eeuwige. In dit bestaan, in dit leven op aarde, leven wij in de 
tijd, de tijd die voortdurend voort duurt. Van links naar rechts op de tijdbalk. En nu 
maak ik deze beweging met mijn rechterhand. Als ik links en rechts combineer met 



mijn armen en ik streek mijn handen uit naar boven, dan kom ik bij de zegen uit. Een 50 
zegen die niet aan één persoon is voorbehouden, maar die voor ieder is, ook om te 
geven. Wie leeft bij God, buiten onze tijd, uit de tijd gekomen zoals het zo mooi in het 
Twents klinkt, links en rechts gecombineerd, boven en beneden, die leeft met de 
zegen en is tot een zegen. Zoals het eerder al aan Abraham gezegd is.  
Mozes krijgt de opdracht om het volk Israël weg te laten gaan uit Egypte, het 55 
angstland. De naam Egypte is in het Hebreeuws verbonden met het woord “donker”. 
En dan gaat het niet om een donkere huidskleur van welke knecht dan ook of hoe die 
er ook uit mag zien in onze tijd, nee, het gaat om duister. Het gaat om het donker van 
de dood. In Egypte met zijn pyramiden had de dood een grote plaats. En de 
onderdrukking was een vorm van dooddrukken. Een farao gaf op een moment het 60 
bevel om alle pasgeboren joodse jongetjes in de Nijl te laten gooien. Het was een 
donker en duister land, waar de duisternis regeert en op die manier de dood het 
laatste woord geeft, de dood met verschillende gezichten. Het volk zal weggaan uit 
Egypte, de dood heeft het laatste woord dus niet. De dood bij het sterven niet, de 
mensen van voorbij leven bij God en voor Gods ogen. De dood in dit bestaan ook 65 
niet. De pyramidebouw heeft het laatste woord niet. De strijd om de macht om 
bovenin de pyramide van het systeem te komen, die strijd die moordend kan zijn 
heeft het laatste woord niet. De ratrace waarbij de ratten zichzelf over de kling jagen 
of over de rand springen, de lemmingenrace, het heeft het laatste woord niet. Een 
halfblinde overheid met een tunnelvisie heeft het laatste woord niet. Opstanding wel, 70 
zelfs in dat rare verhaal van de Sadduceeën. Opstanding wel in het leven en 
levensverhaal van Jesus als voorbeeld voor mensen, voorbeeld voor ons allen. De 
mensen van voorbij, zij leven bij God en zij staan op. En wij, wij ook. Opstanding kan 
altijd, in elk leven. Opstanding kan altijd, omdat de dood het laatste woord niet heeft. 
Omdat de Eeuwige die naam draagt, omdat onze namen gekend zijn, omdat alle 75 
namen gekend zijn en worden herinnerd.  
De Eeuwige, geprezen zij zijn heilige naam, de Eeuwige wil als de zijnde worden 
aangeroepen en herinnerd. De Eeuwige herinnert zich zijn volk, zijn mensen, de 
mensheid in een verbondenheid die voor altijd is. In een opstanding die wordt 
aangereikt, de mens die wordt aangeraakt, de dode die niet dood is bij God.  80 


