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Uit een serie meditaties van Bart Gijsbertsen  De  roeping van Jezus 
  

    DE ROEPING VAN JEZUS1 

 
In mijn bijbelvertaling staat in Lucas 2: 21 – ‘ontving Hij ook de naam Jezus’. Maar dat is vrij 
vlak vertaald. Zo werkt het bij óns, ja, maar niet bij het Joodse volk. Bij ons wordt een naam 
gegeven, en is dan ook bijna simpel een ‘gegeven’, een datum, een feit. Maar in Israël is je naam 
geen feit, maar een roeping! 
Zeven dagen na de geboorte, als één hele week en daarmee één hele levenscyclus is voltooid, is 
daar ‘de achtste dag’. Dat is de dag die boven de week uitreikt, die de week daarvoor als het ware 
transcendeert; het is de eerste dag van een nieuwe schepping, een nieuwe cyclus. Sinds jaar en dag 
worden de kinderen van Israël op die dag besneden: als een zichtbaar teken van het verbond dat 
de HERE God met zijn volk heeft. En daar, binnen het kader van het verbond, komt een mens pas 
tot zijn bestemming. Daar heeft hij zijn zins-verband. In relatie met de HERE heeft hij weet van 
‘oorsprong en doel en zin’ (Gez.1). En op die achtste dag wordt dan ook pas zijn naam geroepen. 
Zo staat het letterlijk in Lucas 2: 21 – ‘en werd zijn naam geroepen …’. De naam is dan ook veel 
meer dan een gegeven, de naam drukt uit welke opdracht of welke zin dit leven heeft voor God. 
En wordt dus met zorg gekozen en geroepen. 
Je naam is je roeping! 
 
In Israël leeft het besef: wij mensen zijn er niet zo maar. Maar bij ons leven hoort een taak. Wij 
zijn door God geroepen om zijn ambassadeurs op aarde te zijn (beeld Gods, noemt de bijbel dat), 
en dat bepaalt de zin van ons bestaan. Je eigen naam is een bijzondere toespitsing van die 
algemene taak, die we als mensen hebben. Het gaat erom te zijn die je bent! Je daden moeten 
sporen met de naam die je draagt. 
Zo zijn de namen in Israël ons vertrouwd geworden, rijk aan betekenissen: Abraham (vader van 
volken), Izaäk (kind van de lach), Jakob (vasthouder), enz. Allemaal namen die iets uitdrukken 
van een opdracht die zij hebben in de relatie met God. 
 
En zó horen we Jozef de naam roepen van Hem die bij Maria is verwekt, zijn roeping (Matt.1: 21, 
25). 
Het is merkwaardig te beseffen, dat wij Hem nooit bij zijn eigen naam noemen, maar altijd bij de 
Grieks-Romeinse vorm daarvan: Jezus. Net zoals wij trouwens zijn moeder altijd Maria noemen 
in plaats van Mirjam. 
Waarom is dat, dat wij Hem nooit noemen zoals Hij door zijn ouders altijd geroepen is? 
Zijn naam is een naam vol van geheim, een naam vol van de aanwezigheid Gods. Gods eigen 
Naam klinkt daarin: JHWH. Alleen wordt nog een vijfde letter in het midden toegevoegd: een 
sjin, een letter die lijkt op onze W. Iemand heeft gezegd: als je die sjin iets verheft in het midden 
van die naam, lijkt hij als een kroon boven de hele (Gods)naam te staan. Jezus draagt de 
gekroonde Godsnaam. In het Hebreeuws wordt die naam uitgesproken als Jehoshuwah. Dat bete-
kent: de NAAM is heil, de NAAM redt. 
En zijn daden sporen met zijn naam. Hij is zijn naam, Hij zal zijn roeping waarmaken. 
 
Wij staan er alleen maar vol verwondering naar te kijken, of zingen ervan: zó veel heil, zó veel 
liefde; de HERE (de Naam) zelf komt in het midden van zijn volk wonen om hen en ons allen te 
redden! 
Immanuël, God met ons! Het leven komt weer goed. 
Hij brengt ons weer tot onze bestemming. In nieuw vertrouwen mogen we onze weg gaan, ‘beeld 
Gods’ op aarde in Zijn naam. 

                                                      
1 Met deze meditatie blijven we nog even bij het thema ‘roeping’. Maar de invalshoek is nu een heel andere. 
Tijdens het predikantschap in ’s-Gravendeel wordt steeds nadrukkelijker geluisterd ‘met een oor naar Israël’. 
Deze meditatie uit 1985 is daar er een goed voorbeeld van. Achter de vertaling in het Nederlands wordt 
geluisterd naar het Grieks. En dat wordt op zijn beurt verstaan als een vertaling van gedachtengoed dat uit de 
Hebreeuwse wereld stamt. 


