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Voor Amber.
Dank je wel dat je me voorziet van glimpjes van Gods eigenschappen door de manier waarop je  

altijd van me houdt, me onvermoeibaar steunt en me genadig vergeeft.
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Voorwoord

Is het je wel eens opgevallen dat mensen die een opvallende persoonlijkheid hebben of grote prestaties 
neerzetten de meeste bijnamen krijgen?

President Abraham Lincoln werd ook wel Honest Abe (eerlijke Abe), The Rail Splitter (de spoorsplitter), the 
Ancient One (de grijsaard), the Great Emancipator (de grote veranderaar) en Father Abraham (vader Abraham) 
genoemd.

De legendarische profvoetballer en voetbalcoach Johan Cruijff kreeg de bijnamen: El Flaco (de magere), Het 
orakel (van Betondorp) en El Salvador (de verlosser).

Er is kennelijk meer dan één naam nodig om een bijzonder persoon recht te doen. Als dat geldt voor geliefde 
politieke leiders en buitengewoon getalenteerde topsporters, geldt dat natuurlijk ook voor God.

In de Bijbel vinden we tientallen namen en titels van God. Elk van deze namen onthult een facet van Gods 
karakter of verhaalt over zijn relatie met de mensheid.
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In dit boek, hoewel het niet volledig is, wordt stilgestaan bij honderd van deze namen, titels en beschrijvin-
gen van God. Bij iedere naam staat een sleutelvers, een korte overdenking, een vraag, een gebed en een ver-
wijzing naar andere Bijbelteksten die verder inzicht kunnen bieden in de woorden die we gebruiken om 
God te beschrijven.

Elke bladzijde is geschreven met het gebed dat de lezers de psalmist zullen nazeggen: Dan zal ik U prijzen met 
een lied. Ik zal een danklied voor U zingen (Psalmen 69:31).

Moge God je zegenen in je inspanningen om Hem beter te leren kennen.

Christopher D. Hudson

Facebook.com/Christopher.D.Hudson.books
Twitter: @ReadEngageApply
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1. Elohim – Almachtige Schepper

In het begin maakte God de hemel en de aarde.

GENESIS 1:1

Welke naam gebruik jij als je iemand voor het eerst ontmoet? En verschilt die naam, afhankelijk van aan 
wie je je voorstelt? Zet je er misschien een titel voor (of achter) als je indruk op iemand wilt maken? En als 
je je voorstelt aan een kind, zet je er misschien wel ‘mevrouw’ of ‘meneer’ voor. Of je introduceert jezelf met 
je bijnaam, om de ander een beetje op zijn gemak te stellen.

We gebruiken een eerste ontmoeting vaak om anderen iets over onszelf te kunnen vertellen. Binnen een 
fractie van een seconde beslissen we wat we over onszelf kwijt willen, en dit uit zich in de manier waarop 
we onszelf introduceren. Stel je eens voor dat God zijn hand naar jou uitsteekt om Zich aan je voor te stellen. 
‘Hallo,’ zegt Hij, ‘Ik ben Elohim.’ In feite is dit precies wat Hij in de Bijbel doet: In het begin maakte Elohim de 
hemel en de aarde.

In de Bijbel staan meer dan honderd namen voor God, maar Hij koos ervoor om met deze naam te beginnen 
– Elohim, almachtige God, sterke God. Zeg het maar eens hardop: zelfs de naam klinkt machtig. Elohim wordt 
in totaal 2570 keer gebruikt in de Bijbel. Zo herinnert Gods Woord ons steeds opnieuw aan zijn kracht, zijn 
macht. En hoe meer we God zoeken, hoe meer we zijn kracht zelf leren kennen en ook mogen ervaren. Soms 
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krijgen we te maken met problemen die onoverkomelijk lijken. Het is dan net alsof je voor een muur staat 
die te hoog is om overheen te klimmen en te dik om af te breken. Juist op die momenten moeten we Elohim 
aanroepen. We zijn niet gemaakt om dit leven enkel op eigen kracht te leven – we hebben de zijne nodig. 
Als we bang zijn, is Elohim er. Als we lijden, is Elohim er. Als we overweldigd, bezorgd, of uitgeput zijn – 
Elohim is er.

God heeft Zichzelf en zijn bovennatuurlijke krachten voor iedereen toegankelijk gemaakt. We hoeven 
alleen maar zijn hand te pakken.

Welke problemen kun jij niet in je eentje oplossen? Op welke gebieden heb jij de onmisbare levenskracht van Elohim 
nodig?

Gebed
Elohim, ik dank U dat U Zich aan mij bekend heeft gemaakt. Dank U wel voor uw gezag, uw macht, 
uw kracht. Help mij hier nooit aan te twijfelen, en er elke minuut van de dag op te vertrouwen. Als-
tublieft, blijf U aan mij onthullen. Ik wil U beter leren kennen. Amen.

Lees meer: JESAJA 41:10, 2 KORINTIËRS 12:9-10
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2. El Kanna – Jaloers God

Ga niet zulke beelden aanbidden en dienen. Want ik, jullie Heer God, ben een jaloers God.

EXODUS 20:5

Wie wordt er nu graag omschreven als ‘jaloers’? Dit woord roept al snel een beeld op van een teleurgestelde 
tiener die verbitterd is omdat een andere leerling meer aandacht krijgt dan zij, of omdat haar rivale een 
knapper vriendje heeft. Jaloers zijn betekent ook dat je ijdel, egoïstisch of achterdochtig bent. Je wil altijd 
wat een ander heeft – zonder oog te hebben voor de goede dingen in je eigen leven, laat staan ze te waar-
deren.

Er is echter ook een ander soort jaloezie – een heilige versie. Dit is de nobele versie van de jaloezie van God 
voor zijn volk, zoals we in de Bijbel kunnen lezen. Maar wat maakt deze vorm van jaloezie dan wel gepast? 
Waarom is het goed dat God ons exclusief voor Zichzelf wil? God heeft ons gemaakt, en ons in Christus 
gekocht (1 Korintiërs 6:20; 7:23).

Goddelijke jaloezie wordt niet gemotiveerd door hebzucht of egoïsme. Gods heilige jaloezie is geworteld in 
een verlangen om ons te beschermen, voor ons te zorgen en ons te zegenen. Hij wil altijd en alleen het aller-
beste voor zijn uitverkorenen. En wat is er nu beter dan zijn volmaakte liefde?
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We moeten het beeld van de negatieve en schadelijke jaloezie van de teleurgestelde tiener loslaten, en ons 
Gods versie van jaloezie voor ogen stellen: verzorgend en beschermend. Zie God maar eens voor je als een 
liefhebbende vader die te weten komt dat zijn dakloze zoon in de goot slaapt. De vader zal proberen hem te 
redden, met het doel te helpen, en niet om zijn zoon nog verder te straffen.

Toen God het Hebreeuwse volk van de slavernij in Egypte bevrijdde, leidde Hij hen naar de berg Sinaï. Aan 
de voet van die berg vertelde Hij het volk dat het binnenkort omringd zou worden door nieuwe buren, die 
andere goden aanbaden. God waarschuwde dat het dan misschien verleidelijk zou zijn om zich van Hem af 
te keren en Hem ontrouw te worden. Tot slot verzekerde Hij hen dat Hij dan niet werkeloos zou blijven 
toekijken en het niet zou toestaan. Hij zou als een jaloerse God voor hun aandacht en liefde vechten.

Als God Zichzelf jaloers noemt, herinnert Hij ons eraan dat onze aanbidding niet verdeeld kan zijn. Het grote 
gebod zegt ons dat we God met ons hele hart moeten liefhebben (en dus niet slechts met een deel ervan!). 
Hij alleen is onze volledige toewijding waard. Hij alleen verdient ons hart. Hij weet dat diegenen die Hij lief-
heeft nergens anders een zinvol leven, een doel en vreugde zullen vinden. Hij weet dat alleen Hij altijd het 
beste met ons voorheeft en Hij weet ook dat ons hart alleen in Hem een echt thuis zal vinden.

Om deze redenen herinnerde Jezus, toen Hij op aarde was, ons aan het feit dat wij nooit twee heren kunnen 
dienen (Matteüs 6:24), en ook dat iedereen die niet vóór Hem is, tégen Hem is (Lukas 11:23). Het is mis-
schien verleidelijk om een beetje, soms of meestal toegewijd te zijn aan God, maar dat kan niet: we geven ons 
ofwel aan Hem, ofwel aan anderen. God is een jaloerse God omdat Hij onze exclusieve liefde wil, omdat Hij 
ernaar verlangt ons de zijne te laten kennen.

Wat zijn in jouw hart en jouw leven rivalen van God?
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Gebed
God, houd mij weg van alles wat meer aandacht en liefde van mij krijgt dan U. Ik bid dat ik U vandaag 
niet jaloers zal maken door U ontrouw te zijn. Amen.

Lees meer: EXODUS 34:13-14; JESAJA 42:7-8
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