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Les 24 
“in My Naam" 

of, ONS GODDELIKE VOLMAG 
 
“En wat julle ook al in My Naam mag vra, dit sal Ek doen, sodat die Vader in die Seun 
verheerlik kan word. As julle iets in My Naam vra, sal Ek dit doen...Sodat wat julle die Vader 
ook al in My Naam vra, Hy julle dit kan gee... Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, alles wat julle 
die Vader sal vra in My Naam, sal Hy julle gee. Tot nou toe het julle niks in My Naam gevra 
nie. Bid en julle sal ontvang...In daardie dag sal julle in My Naam bid"  
- Johannes 14:13, 14; 15:16; 16:23, 24, 26. 
 
Tot nou toe het die dissipels nie in die Naam van Christus iets gevra nie, en ook het Hy self nie 
tevore die uitdrukking gebruik nie. Die naaste wat hierby kom is “vergader in My Naam". In Sy 
afskeidswoorde herhaal Hy gedurig hierdie woorde in verband met daardie beloftes so 
onbeperk in hul betekenis  "Wat ookal," "Wat julle wil," "Alles," om hulle en ons te leer dat Sy 
Naam die enigste, maar ook ons algenoegsame pleidooi by die Vader is. Die krag van gebed 
en die antwoord hang enkel en alleen af van die regte gebruik van die Naam. 
 
Wat is 'n persoon se naam? Dit is daardie woord of uitdrukking wat die persoon by genoem 
en aan ons voorgestel word. As ek iemand se naam noem of hoor, dan word voor my gees die 
hele persoon opgeroep, wat ek van hom weet, en ook die indruk wat hy op my gemaak het. 
So ook is elke naam van God die beliggaming van en verteenwoordig dit een of ander aspek 
van die heerlikheid van die Onsienlike God. En die Naam van Christus is die uitdrukking van 
alles wat Hy gedoen het, en alles wat Hy is en voor leef om te doen as ons Middelaar. 
 
En wat beteken dit as iemand iets in die naam van 'n ander doen? Dit beteken dat hy op gesag 
van die ander persoon, as sy verteenwoordiger en plaasvervanger optree. Dit veronderstel 
verder, soos ons weet, dat die twee se belange een is. Niemand sal 'n ander toelaat om vrye 
gebruik van sy naam te maak, as hy nie eers verseker is dat sy eer en belange in die ander se 
hande net so veilig is as in sy eie nie. 
 
Wat beteken dit dat Jesus ons die mag gee om in Sy Naam te vra net wat ons wil met die 
belofte daarby dat ons dit sal kry? Die gewone vergelyking van iemand wat 'n enkele maal die 
reg kry om iets in die naam van 'n ander te gaan vra, skiet hier ver te kort - Jesus gee plegtig 
aan al Sy dissipels 'n algemene en onbeperkte mag om te alle tye vir al hul begeertes vrye 
gebruik van Sy Naam te maak. Dit kon Hy nie gedoen het as Hy nie geweet het dat Hy al Sy 
belange aan ons kon toevertrou, en dat Sy eer in ons hande veilig sou wees nie. Die vrye 
gebruik van iemand se naam is altyd 'n teken van groot vertroue en innige vereniging. Wie sy 
naam aan 'n ander gee, staan opsy sodat die ander persoon vir hom kan optree; en hy wat 'n 
ander se naam neem, laat sy eie vaar as van geen waarde nie. As ek in die naam van iemand 
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anders gaan, verloën ek myself, want ek neem nie net sy naam oor nie, maar homself en wat 
hy is, in plaas van myself en wat ek is. 
 
So 'n gebruik van iemand se naam kan kragtens 'n regsvereniging wees. 'n Sakeman, wanneer 
hy op reis gaan, gee aan sy hoofklerk 'n algemene volmag waardeur so 'n klerk duisende 
ponde in sy naam kan trek. Die klerk doen dit alleen in belang van die besigheid. Dit is omdat 
die sakeman hom ken as 'n getroue persoon wat hom geheel en al oorgegee het aan sy 
belange en besigheid, dat hy dit durf waag om sy hele vermoë en sy naam in sy hande te stel. 
Toe die Here Jesus na die Hemel gegaan het, het Hy Sy werk en die behartiging van die 
belange van Sy Koninkryk, in die hande van Sy diensknegte gelaat; en Hy kon nie anders as om 
Sy Naam aan hulle te gee om deur hulle gebruik te word in belang van Sy werk op aarde nie. 
Hulle het egter geestelike mag om van daardie Naam gebruik te maak net in soverre hulle 
hulle oorgegee het om enkel en alleen vir die belange en werk van die Meester te lewe. Die 
gebruik van die Naam veronderstel altyd die oorgawe van ons eie belange aan Hom wat ons 
verteenwoordig. 
 
So 'n gebruik van die naam mag ook wees kragtens 'n lewensvereniging. In die geval van die 
sakeman en sy klerk is die vereniging slegs van tydelike aard. Ons weet egter hoedat eenheid 
van lewe op aarde ook eenheid van naam meebring: 'n vader gee sy naam aan sy 
kind omdat die kind sy lewe in hom het.  En dikwels gebeur dit dat die kind van 'n goeie vader 
deur andere geëer of gehelp word ter wille van die naam wat hy dra. Dit sal egter nie lank 
duur as die kind nie die lewe en karakter van die vader openbaar nie. Die naam en die 
karakter of gesindheid moet ooreenstem. Wanneer dit die geval is sal die seun baie van sy 
vader se vriende ontvang, want die karakter verseker en vermeerder die liefde en agting wat 
eers ter wille van die naam betoon was. So is dit met Jesus en die gelowige. Ons is een, deel 
een lewe, een Gees met Hom, daarom mag ons in Sy Naam kom. Ons mag om daardie Naam 
te gebruik, of dit by God, of mens, of duiwels is, hang af van die mate van ons 
lewensvereniging met Christus. Die gebruik van die naam berus op die eenheid van die lewe. 
Die Naam en die Gees van Jesus is een.1 
 

Nota 1 
“Wat jy ook al in My Naam mag vra," dit wil sê, in my natuur; omdat dinge by God genoem 
word volgens hul natuur. Ons vra in die Naam van Christus, nie wanneer ons aan die einde 
van ons gebed sê: “ Dit vra ek in die Naam van Jesus Christus," nie; maar wanneer ons bid in 
ooreenstemming met Sy natuur, wat liefde is, wat nie sy eie voordeel soek nie, maar die wil 
van God en die beswil van alle skepsels. So 'n gebed is die versugting van Sy eie Gees in ons 
hart. - Jukes, The New Man. 
 
Die vereniging wat volmag van die gebruik van die naam gee, kan 'n liefdesvereniging wees. 
Wanneer 'n bruid wie se lewe een van armoede was, met die bruidegom in die huwelik 
verbind word, gee sy haar eie naam prys om syne aan te neem, en het nou volle reg om van 
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sy naam gebruik te maak. Sy koop in sy naam, en in die naam van haar man word niks haar 
geweier nie. Dit gebeur omdat die bruidegom haar vir homself gekies het en op haar reken 
om vir hom te lewe en vir sy belange te sorg - hulle is nou een. So kon die Hemelse Bruidegom 
ook geen ander weg volg nie. Omdat Hy ons liefgehad en een met Hom gemaak het, kon Hy 
niks anders doen as om aan hulle wat sy Naam dra, die reg te verleen om in die Naam tot die 
Vader of tot Homself te kom vir al hul behoeftes nie. En daar is niemand, as hy homself 
waarlik oorgee om in die Naam van Jesus te leef, wat nie in altyd groterwordende mate die 
geestelike vermoë sal ontvang om in daardie Naam te vra en te ontvang net wat hy wil nie. As 
ek onder 'n ander naam bekend gaan, veronderstel dit dat ek my eie naam laat vaar het, en 
daarmee ook my eie onafhanklike lewe; maar dit veronderstel dan ook dat ek in volle besit 
gekom het van alles wat daardie nuwe naam verteenwoordig. 
 
Voorbeelde soos hierdie toon ons hoe gebrekkig die algemene beskouing omtrent gebed is, 
dat dit 'n boodskapper is wat gestuur word om iets in die naam van 'n ander te vra, of 
omtrent 'n skuldige wat hom op die naam vir beskerming beroep. Nee, Jesus Self is by die 
Vader, sodat ons nie in die naam kom van iemand wat afwesig is nie. En selfs wanneer ons tot 
Jesus Self bid, moet dit in Sy Naam wees. Die naam stel die persoon voor; en om in Sy Naam 
iets te begeer, is om dit te vra in die vereniging met Hom, as een wat in en vir Hom lewe. As 
die Naam van Jesus maar net onverdeelde heerskappy oor my hart en lewe voer, dan sal my 
geloofsversekering so sterk word dat wat ek in dié Naam vra, nooit geweier sal word nie. Die 
Naam en die mag om te vra gaan saam, sodat as die Naam van Jesus die mag geword het 
wat my lewe beheers, sal Sy krag in die gebed by God ook gesien word. 
 
Ons sien dus hoedat alles afhang van ons verhouding tot die Naam namate dit oor my lewe 
krag het, sal dit ook krag in my gebede hê. Meer as een uitdrukking in die Skrif maak hierdie 
waarheid aan ons duidelik. As die Skrif sê: “Doen alles in die Naam van die Here Jesus," sien 
ons hoedat dit die keersy is van “Vra alles." Om alles te doen in die Naam van die Here, gaan 
saam met alles te vra in Sy Naam. As ons lees “Ons sal wandel in die Naam van ons God," sien 
ons hoe die krag van die Naam die hele lewe moet beheers, en alleen dan sal dit krag in die 
gebed hê. God kyk nie na ons lippe nie, maar na ons lewe om te sien wat die Naam vir ons 
beteken. Wanneer die Skrif spreek van “manne wat hulle lewens oorgegee het vir die Naam 
van onse Here Jesus Christus" (Hand. 15:26) of van iemand wat gereed is “om vir die Naam 
van die Here Jesus te sterwe," dan sien ons wat ons verhouding tot die Naam behoort te 
wees. As dit alles vir my is, sal dit alles vir my verkry. As ek die Naam toelaat om alles te hê 
wat ek het, sal Hy vir my alles laat kry wat Hy besit. 
 
“Wat julle ook al in My Naam mag vra, dit sal Ek doen." Hierdie belofte moet letterlik 
opgeneem word. Christene het probeer om dit te beperk, omdat dit so ruim lyk, want dit is 
nie veilig om soveel aan die mens onvoorwaardelik toe te vertrou nie. Ons het nie geweet 
dat die woorde “in My Naam" sy eie waarborg is nie. Dit is 'n geestelike krag wat niemand 
meer gebruik van kan maak as wat hy die vermoë voor verkry, deur in daardie Naam te leef 
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en te handel nie. Namate ons daardie Naam voor mense uitleef, sal ons ook krag hê om dit 
voor God te gebruik in gebed. O, laat ons die Gees van God bid om ons te wys wat die Naam 
insluit, en wat dit beteken om die Naam reg te gebruik. Dit is deur die Gees dat die Naam wat 
bo alle name in die hemel is, ook die opperheerskappy in ons hart en oor ons lewe sal kry. 
 
Dissipels van die Here Jesus! Laat die les wat Hy vandag vir u leer diep insink in u hart. Die 
Meester sê: ‘Bid maar net in My Naam, en wat jy ook al mag vra sal vir jou gegee word.’ Die 
hemel word vir u oopgesluit en die skatte en magte van die geestelike wêreld tot u beskikking 
gestel om te gebruik tot seën van hulle rondom u. O, kom tog en laat ons leer om in die Naam 
van Jesus te bid. Soos Hy aan die dissipels gesê het, sê Hy ook aan ons:  "Tot nou toe het julle 
niks in My Naam gevra nie. Bid en julle sal ontvang..." Laat elke dissipel tog die regte van sy 
koninklike priesterskap vir hom toe-eien, en gebruik maak van die mag wat tot sy beskikking 
gestel word in belang van sy kring en sy werk. Christene! Ontwaak en luister na die boodskap: 
u gebed kan verkry wat anders weerhou sal word, en sal tot stand bring wat anders ongedaan 
sal bly. 0, ontwaak tog, en maak gebruik van die Naam van Jesus om die skatte van die hemel 
oop te sluit vir hierdie verloregaande wêreld. Leer as diensknegte van die Koning om van Sy 
Naam gebruik te maak:  “En wat julle ook al in My Naam mag vra, dit sal Ek doen." 
 

HERE, LEER ONS BID 
 
Dierbare Here Jesus! Dit is asof elke les wat U vir my gee so 'n volheid en diepte van betekenis 
het, dat, as ek maar net die een les kan leer sal ek weet hoe om reg te bid. Vandag voel ek 
weer asof ek maar net behoefte het aan hierdie een gebed elke dag: Here, leer my wat dit 
beteken om in U Naam te bid. Leer my om so te lewe, te handel, te wandel en te praat, en so 
alles in die Naam van Jesus te doen, dat ook my gebed niks anders as 'n gebed ook in daardie 
geseënde Naam sal wees nie. 
 
Leer my ook Here, om vas te hou aan die kosbare belofte dat wat ons ookal in U Naam mag 
vra, dit sal U doen, en dit sal die Vader gee. Al verstaan ek nog nie ten volle nie - en al het ek 
dit nog minder bereik - die wonderbare vereniging wat U bedoel wanneer U sê, in My Naam, 
wil ek nogtans vasklem aan die beloftes totdat my hart vervul is met die ontwyfelbare 
versekering: Enigiets in die Naam van Jesus.  
 
O my Here, laat U Heilige Gees dit vir my leer. U het van Hom gesê: “Die Trooster, die Heilige 
Gees wat die Vader in My Naam sal stuur" (Joh. 14:26). Hy weet wat dit beteken om van die 
hemel in U Naam gestuur te word om die mag van daardie Naam in U diensknegte te 
openbaar en te eer, om alleen daardie Naam te gebruik en U te verheerlik. Here Jesus, laat U 
Gees in my woon en my vul. Ek wil, ja ek gee my hele wese oor aan Sy bestuur en leiding. U 
Naam en U Gees is een. Deur Hom sal U Naam die krag van my lewe en my gebede wees. Dan 
sal ek instaat wees om ter wille van U Naam, alles te versaak, in U Naam tot mense en tot God 
te spreek, en te toon dat dit in der waarheid die Naam bo alle name is.  
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Here Jesus!  O leer my deur U Heilige Gees om in U Naam te bid. Amen. 
 

AANTEKENING 
 
Wat word bedoel daarmee om in die Naam van Christus te bid? Dit kan nie slegs beteken dat 
ons voor God kom met die geloof in die middelaarskap van die Saligmaker nie. Toe die 
dissipels vir Jesus gevra het om hulle te leer bid, het Hy hulle van versoeke voorsien. Later het 
Hy ook aan hulle gesê:  “Tot nou toe het julle niks in My Naam gevra nie.”  Die sewe versoeke 
in die Onse Vader was as 't ware nog sluimerend in hulle voordat die Gees gekom het. Toe 
Christus deur die Heilige Gees in hul harte neergedaal het, het hulle daardie selfde seëninge, 
wat Christus ons Hoëpriester vir ons van die Vader verkry, begeer. En sulke versoeke word 
altyd verhoor. Die Vader is altyd gewillig om te gee wat Christus vra. Die Gees van Christus 
leer en beïnvloed ons gedurig om die versoeke op te stuur wat Christus sal goedkeur en aan 
die Vader voorlê. Om in die Naam van Christus te bid, beteken dus dat ons met Christus 
verenig moet wees wat ons geregtigheid betref, en om met Christus verenig te wees, wat 
ons begeertes betref, deur die inwoning van die Heilige Gees. Om in die Gees te bid, om te 
bid volgens die wil van die Vader, en om in die Naam van Christus te bid, is presies dieselfde 
uitdrukkings. Die Vader Self het ons lief, en is gewillig om ons te hoor. Die twee Voorbidders, 
Christus die Voorspraak daarbo, en die Heilige Gees die Voorspraak in ons, is gawes van Sy 
liefde. 
 
Hierdie beskouing oor gebed bied met die eerste oogopslag minder troos aan as die meer 
gangbare een wat beweer dat gebed in die Naam van Christus hoofsaaklik betrekking het op 
ons vertroue in die verdienste van Christus. Die tekortkoming van hierdie opvatting is dat dit 
nie die voorbidding van die Saligmaker met die wil van die Vader, en die hulp in die gebed 
verleen deur die inwonende Gees, verbind nie. Dit hou ook nie volle rekening met die 
middelaarskap van Christus nie; want Christus se tussenkoms bestaan nie net daarin dat om 
Christus ontwil die Heilige Vader aan my en my gebed kan dink nie; maar ook daarin dat 
Christus Self my versoeke as Sy eie voordra, wat Hy vir my begeer het net soos alle seëninge 
vir my gekoop word deur Sy kosbare bloed. 
 
Die een essensiële voorwaarde by alle gebed is dat dit in die Naam van Jesus aangebied moet 
word, volgens die wil van die Vader, en volgens die onderrig van die Heilige Gees. Dit is dus 
onmoontlik vir ons om in die Naam van Christus te bid sonder selfondersoek, sonder 
nadenking, sonder selfverloëning; in kort, sonder die hulp van die Gees." Saphir, The Lord's 
Prayer, pp. 411, 412. 


