Bezinning 413: Gods kinderen 4
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Johannes 1,1-18 = Kerstmis dag ABC-jaar; 31 december of 7° dag kerstoctaaf

Het Woord
In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Het was in het begin
bij God.
Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat.
In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de
duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.
Er kwam iemand die door God was gezonden; hij heette Johannes. Hij kam als getuige, om
van het licht te getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven. Hij was niet zelf het licht,
maar hij was er om te getuigen van het licht:
het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam.
Het Woord was in de wereld, de wereld is door Hem ontstaan en toch kende de wereld
Hem niet. Hij kwam naar wat van Hem was, maar wie van Hem waren hebben Hem niet
ontvangen.
Wie Hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft Hij het voorrecht gegeven om
kinderen van God te worden. Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit
lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God.
Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid
en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader.
Van Hem getuigde Johannes toen hij uitriep: ‘Hij is het over wie ik zei: “Die na mij komt is
meer dan ik, want Hij was er vóór mij!’”
Uit zijn overvloed zijn wij allen met goedheid overstelpt.
De wet is door Mozes gegeven, maar goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen.
Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader
rust, heeft Hem doen kennen.

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord
Deze prachtige hymne, waarmee de evangelist Johannes zijn evangelie begint, is heel mooi
opgebouwd. Ze bevat elf delen, waarvan elk thema tweemaal terugkomt. Het eerste
correspondeert met het elfde, het tweede met het tiende, enzoverder. Deel zes staat dus in het
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midden. Daarin spreekt Johannes over de mensen die Jezus, het Licht van de wereld, hebben
aangenomen. Het is een goede omschrijving van de christenen. Hij is zelf Zoon van God en wie in
Hem geloven, delen in dat kindschap. Met alles wat dat inhoudt. Elders in het Nieuwe Testament
heet het dat de christenen ook de erfgenamen van God zijn (Romeinen 8,17). En dus delen in zijn
goddelijkheid. Wat een geschenk. Wat een goed nieuws. Evangelie!
Johannes de Doper is gekomen om te getuigen van het Licht. Om te getuigen over Jezus Christus.
Het is de roeping van elke christen, elk op zijn plaats en met zijn middelen. Het kan heel
eenvoudig, bijvoorbeeld door een kruisje te dragen of te bidden voor en na het eten. Sommigen
zijn geroepen om er hun levenszending van te maken.

Het Woord in mijn leven
Heb ik Jezus Christus bewust aanvaard in mijn leven, in mijn denken en zoeken? Zie ik mezelf en
elke mens als kind van God? Vervult het me met vreugde dat ik kind van God mag zijn? Op welke
manier getuig ik (bewust) van Jezus Christus?

Bidden met het Woord
God,
U spreekt en blijft spreken.
Ook Jezus is Uw spreken,
klaar, bevrijdend, vol belofte.
Geef dat we U horen,
begrijpen en volgen.
Dank dat we Uw kinderen mogen zijn,
door U gewild, uit U ontstaan,
door U bemind en geliefd.
Eenmaal verwacht U ons allen
weer thuis bij U.
Alle mensen horen bij U thuis,
ook al onze dierbare overledenen.
Vervul ons steeds meer
met Uw genade en waarheid,
door Jezus Christus,
Uw Zoon en onze Heer. Amen.
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