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Skriflesing: Jesaja 62        Teksvers: Jesaja 62: 2, 3 
 

Draer van die Godgegewe “nuwe naam”, wees vir God ‘n “sierlike kroon in Sy hand” 
 

Jerusalem was verlate, die tempel verwoes, die mure van die stad platgeslaan. Juda en so die hele 

grondgebied van Israel was ‘n wildernis: Die rede: Dit kon in die tyd van ballingskap nie behoorlik 

bewerk word nie, nie alleen omdat die mense wat dit moes bewerk uit die land weggevoer was nie, 

maar ook omdat vyandige magte gedurig die land binne geval en die opbrengs daarvan geroof het. 

Hier bevind die kinders van God hulle in die tyd van Jes. 62, terug uit ballingskap, maar dan in 

hierdie troostelose situasie van verlatenheid en verwoesting, as’t ware in die wildernis.  
 

Maar Jes. 62 vers 2 kondig duidelik ‘n wending in hierdie saak aan. Hier word aan Jerusalem en 

Juda en so in effek aan die volk van God verkondig: “jy sal met ‘n nuwe naam genoem word”. 

Vers 4 onderstreep hierdie feit duidelik deur die woorde “jy sal nie meer genoem word Verlatene 

nie, jou land sal nie meer genoem word Wildernis nie”. Dinge sal nou verander, vir goed verander 

en almal sal daarvan kennis neem, openbaar die Here deur sy profeet. 
 

Hoe gebeur hierdie verandering? Deur God se toetrede, Hy bring die wending, Hy sorg vir die 

verandering, beter gestel, Hy verseker die vervulling van Sy beloftes. Die wêreld en sy mense het 

gedink God het sy volk vergeet, het Sy mense aan hulle eie lot oorgelaat, hulle verlate in die 

wildernis agtergelaat. Hier in Jes. 62 gee die wêreld gevolglik die name van “verlatene” en 

“Wildernis” aan Jerusalem en Juda (volk van God), maar God gee die name van “my welbehae” 

en die “getroude” aan hulle. Dit verander alles, die “nuwe naam wat die mond van die Here noem”. 

Hierdie naam is ‘n naam wat ingebed is in die vreugde van God – vers 5: “soos ‘n bruidegom bly 

is oor sy bruid, so sal God oor jou bly wees”. Dit is ‘n naam vol belofte wat deur God in vervulling 

gebring moet word (verse 6, 7), ‘n vervulling wat vir hulle as volk tot heil sou wees (verse 8, 9). 
 

Waarlik wonderlike woorde vir die volk van God 500 vC, maar waar laat dit ons? Die “nuwe naam  

wat uit God se mond kom” is nie alleen vir Israel 500 vC beskore  en dan opgesluit in “my 

welbehae” en “getroude” nie. Hierdie nuwe naam strek baie verder as dit, inteendeel hierdie “nuwe 

naam” strek tot in ewigheid. Die woorde van Christus in Open. 3: 12 oor die gelowige: “Ek sal op 

hom die Naam van God skrywe en die naam van die stad van my God, van die nuwe Jerusalem, 

wat uit die hemel van my God neerdaal, en my nuwe Naam”.  
 

Die gelowige ontvang ‘n nuwe naam, ‘n naam word op hom geskrywe en hierdie naam is die Naam 

van Christus, die Verlosser en Saligmaker. Hierdie nuwe naam kán op die gelowige geskrywe 

word, want hierdie naam gee weer wie se eiendom die gelowige is. Hy is immers gekoop, duur 

gekoop, deur bloed gekoop en nou dra hy die “nuwe naam” van gekoopte, verloste, geredde, 

geregverdigde, kind van God. 
 

Laat ons as draers van die Godgegewe “nuwe naam”, deur die werking van die HG vir God wees 

‘n “sierlike kroon” in Sy hand – gehoorsaam aan Sy wil, waardig die naam van “verlostes tot in 

ewigheid”.  


