Johannes 1: 1-5: “Het licht overwint!”.
Orde van dienst.
Adventskaars en lied
Votum en zegengroet
Psalm 36: 2
Gebed
Voor de kinderen: Oprijlaan.
GK 62
Lezen: Genesis 1: 1-8
Preek
Psalm 104: 1
Lezen: Johannes 1: 1-5
Preek
Opwekking 717 “Stil, mijn ziel, wees stil…” met begeleiding van filmpje op Youtube.
Wet
GK 22 “Uw woord omvat mijn leven”
Gebed
Collecten
Opwekking 334 “Heer, uw licht en uw liefde schijnen…”.
Zegen. (Numeri 6)
-----------Voor de kinderen: Oprijlaan.
Op vakantie waren we in Frankrijk. In een tent op een mooie camping aan een meer.
Gaan jullie ook op vakantie in een tent?
Leuk, hè!
Krijg je allemaal nieuwe vriendjes. Zie je nieuwe dingen.
Frankrijk is ook het land van de kastelen. Soms hoog op een rots.
Soms aan brede rivieren.
In Nederland zijn er niet zoveel. Ook lang niet zo mooi.
Een tijdje geleden hebben we een echt kasteel bezocht.
Stel je voor dat het zo ging:
Ik kwam een man tegen bij het meer. We praatten wat. Aardige man.
Hij woonde ook in Nederland. Vlak bij Utrecht, zei hij.
Nou, daar wonen wij ook dichtbij!”, zei ik. “Wij wonen in Amersfoort”.
En toen zei hij: “Dan moet je zeker een keer langskomen!”.
“Doen, hoor!!”.
Nou, ja, dat deed ik. Ik had zijn adres.
Hij woonde in de Kasteellaan 1 in Haarzuilens.
Nou, wij er heen in ons opeltje.
We kwamen in Haarzuilens. Maar dat was maar een heel klein dorpje.
En: geen Kasteellaan.
Was buiten het dorp.
Toen kwamen we aan de kasteellaan. Nummer 1.
Wat zagen we: een mooi hek. Oprijlaan.
Vijvers. Rozen. Beelden.
En opeens zagen we een kasteel.
Die aardige man woonde in een kasteel!
Dat is het begin van Johannes. Een oprijlaan.
Dat is Jezus: door hem leer je God kennen. De Schepper van hemel en aarde. Hij is de weg.

Preek – inl.:
Veel mensen kennen Jezus wel.
Aardige man. Deed veel goede dingen. Praatte met iedereen.
Aardige man.
Johannes gaat over Jezus vertellen. Drie jaar lang heeft hij met Jezus door Israel
gereisd. Hij heeft grote wonderen gezien. Diepe woorden gehoord. Heel diep.
Lief en leed gedeeld. Veel leed.
En in die jaren werd Jezus heel, heel bijzonder voor Johannes. Meer dan een
aardige man.
En nu wil hij over Jezus vertellen.
Maar voordat hij gaat vertellen, maakt hij in het begin meteen duidelijk wie Jezus is.
Zijn evangelie begint met een proloog.
Een voorwoord.
Een oprijlaan.
Om alvast te proeven wat er komen gaat.
Om te weten met wie je te maken gaat krijgen.
Hoe begint hij?
Met deze woorden: “In het begin was het woord….”.
Meteen voel je: we naderen een plek, die heel bekend is en tegelijk nog vreemd.
“In het begin”. Wie de bijbel kent, moet meteen denken aan de woorden uit Genesis.
Het boek over de oorsprong van alles. Over de geboorte van de kosmos.
De eerste woorden van de bijbel: “In het begin schiep God de hemel en de aarde”.
Wat Johannes verder nog gaat vertellen, hij wil dat je zijn boek ziet als een verhaal
over God en onze wereld. Niet alleen maar het verhaal over één man in een
bepaalde tijd en plaats.
Dit boek gaat over de schepper God, die een nieuwe weg inslaat met zijn dierbare
schepping.
En Hij gaat dat doen door ‘het Woord’.
Want als God spreekt, dan gebeurt er ook iets.
In Genesis 1 is het hoogtepunt de schepping van de mens. Van Adam.
In Johannes 1 is het hoogtepunt opnieuw de komst van een mens. Een nieuwe
mens.
Het woord werd vlees, mens.
In het Grieks is het woordje voor ‘woord’ het woord “logos”.
En Griekse filosofen spraken daar vaak over. Over de logos. En zij zagen die logos
als de kern, als het diepe principe, de bezieling, van heel de kosmos en van al het
leven.
Kom in contact met deze logos, die principe van het leven, en je zult de bedoeling
van het leven vinden. Het rationele principe.
En wie wil dat niet vinden? Wie is niet op zoek naar de zin van alles wat bestaat? Het
doel?
Daar sluit Johannes bij aan: als je dat doel wilt vinden, dat principe, die bezieling,
dan is dat geen abstract principe, een onnoembare kern.
Dat begin, dat principe is een persoon.
En ik ga over hem vertellen!
We gaan eerst terug: Genesis 1: 1-8.

Preek – 1:
Thema-dia.
In het begin schiep God de hemel en de aarde….
Zover gaat Johannes terug: naar het eerste begin. De schepping.
Waarom doet Johannes dat?
Maakt hij het niet veel te moeilijk?
Want het is bij kerst zo eenvoudig: Maria krijgt een kindje, wikkelt het kindje in
doeken, legt dat in een voerbak en voedt haar Zoontje op.
Dit snapt een kind.
Dat is waar: maar als je nu meer wilt weten?
Als je vragen hebt: “Maar wie ís dat kind? Waarom moet ik geloven, dat dit kindje een
wereld zal redden? Waarom moet ik buigen voor een kindje in een voerbak? Is zijn
leven niet machteloos geëindigd aan een kruis? Waarom is hij mijn koning?”.
Ja, daarom tekent Johannes in het begin al wat hij heeft gezien: hij zag de enorme
macht van dat kleine kindje. Dat kindje is Schepper van een kosmos!
Dat valt zo op in Genesis 1: de enorme macht van God.
Hij spreekt één woord en het is er.
Hij zegt: “Er moet licht komen!”.
En onmiddellijk is er licht.
Wat een macht: als hij alleen maar spreekt komen er enorme krachten los: krachten,
waaruit materie ontstaat. Enorme energieën breken los en balt Hij samen tot rotsen
en planeten. Hele zonnen en sterrenstelsels worden geboren als Hij spreekt en
stralen in een oneindige ruimte.
Eerst was er niets, maar als de Schepper spreekt, ís het er.
Zoals Jezus later bij het graf van zijn vriend Lazarus.
Lazarus ligt al vier dagen in zijn graf. Hij is echt dood. Begon al te ontbinden.
Jezus laat de steen wegrollen en zegt alleen maar: “Lazarus kom naar buiten!”.
En Lazarus komt naar buiten. de witte windels nog om zijn lichaam.
Maar: Levend. Badend in het licht van de zon.
Johannes zag het met eigen ogen: in deze Jezus is leven!
Zo draait in dat eerste begin de aarde als een grote, trage steen door het heelal.
De derde rots vanaf de zon.
Alleen: alles op aarde is nog duister en woest en doods. Een chaos.
Als een lege wanordelijke bouwplaats. Overal liggen losse stenen en plassen water.
Donker en doods.
Je voelt de spanning als je dit leest: ‘Wie kan deze chaos aan?
Wie brengt er licht in deze duisternis?
“Maar!”, staat er dan, “maar de Geest van God zweefde boven het water!”.
Dat is een heel mooi beeld.
De Geest zweeft boven de oervloed. Het donkere water.
In Deuteronomium 32 vertelt Mozes over het volk Israel dat door de woestijn zwierf.
Door een dorre, doodse vlakte.
Kinderen, ouderen, schapen…. Het lijkt een donkere, hopeloze tocht.
Maar, zegt Mozes dan, “de HERE waakte over zijn volk, zoals een arend
Dia.
boven zijn nest zweeft om zijn jongen te bewaken”.
Dat staat hier ook: de Heilige Geest van God zweefde boven die donkere
bouwplaats. Hij waakt. Hij laat straks licht schijnen en brengt de mooiste bloemen tot
bloei.

En dan volgen er 6 machtige scheppingsdagen, waarin de HERE die donkere,
desolate aarde klaar gaat maken voor bewoning voor de mens.
Honderdduizenden diersoorten, oceanen, koraalriffen, bossen en bergen.
Alles ademt de grootheid van God.
“Zó machtig is God! ”, wil Genesis zeggen. “Zó is Hij!”.
Direkt aan het begin van de bijbel maakt de HERE duidelijk over wie het zal gaan.
Niet één of andere veredelde natuurkracht. Geen godje van steen of hout.
Nee, Hij is de almachtige.
Hij zegt: “Er zij licht”. En er ís licht. De duisternis moet wijken.
Zo sterk is Gods Woord. In dat woord is leven.
Dát is de kern: In Gods woord is licht en leven!
Dit woord roept Abram weg uit de duisternis van Ur.
Dit woord belooft Abram een land, een volk, een zoon.
Dit woord komt tot profeten.
Dit woord wordt verkondigd en overal waar mensen daarnaar luisteren en zich
bekeren, komt er leven en bloei.
Dit woord opent de schoot van Sarah en Hanna en Maria.
Gods woord is betrouwbaar en sterk: in zijn woorden is licht en leven.
Wat is daarin nu voor ons belangrijk?
Dia’s…
Dit:
1. Onze God is machtig. Hij draagt de schepping. Hij regeert over de
geschiedenis. Als Hij spreekt gebeuren er wonderen. Als je naar hem luistert,
kan ook je leven weer bloeien. Zijn Geest wil ook in jouw leven licht ontsteken.
2. De HERE God is de almachtige. Hij maakte uit niets een schitterende wereld.
Maar, dan kan Hij ook straks wéér een nieuw begin maken.
De duisternis van zonde en dood heeft niet het laatste woord.
3. Deze wereld is door God gewild. De schepping is goed. De dieren, de bergen,
de bergen, de sterke leeuw, Adam en Eva… De HERE is er heel blij mee. Die
laat hij dus niet zomaar vallen.
4. Dit is een goed medicijn tegen somberheid en pessimisme. Want als je om je
heen kijkt in de wereld is er zóveel chaos en duisternis. Zoveel afbraak. We
zien ziekten, sterven, haat, uitsterven van diersoorten, werkeloosheid…. Het
lijkt soms alsof de duisternis wint.
Alsof ook in je eigen hart de duisternis vaak sterker is dan het licht.
Lees dan Genesis 1 nog eens: God is sterker. Het licht overwint.
Lezen: Johannes 1: 1-5:

Thema-dia.

“Waar komt Jezus vandaan? Dat kindje in die voerbak? Die man aan het kruis?”.
Johannes begint bij het eerste begin: : “In het begin was het woord. En het woord
was bij God en het Woord was God…”.
We lopen door het monumentale hek en lopen op de oprijlaan.
Om ons heen zien we de bomen en de bloemen in bloei. We zien de vijvers.
Marmeren beelden. En boven onze hoofden vormen de wolken een levend mozaïek.
Je loopt daar en denkt: “Wat moet de kasteelheer groots en bijzonder zijn!”.

Zo maakt Johannes aan het begin van zijn evangelie duidelijk wie Jezus is: Hij is de
zoon van God. Zelf God. Almachtig.
Hij was ook bij God.
Dat betekent, dat er een diepe band is tussen Jezus en God, de Vader.
Jezus is geen vreemde voor de Vader.
En door Hem is de Vader ook geen vreemde voor jou.
Sterker: door Hem kijk je de Vader in zijn hart.
Op Golgotha gaat dat straks helemaal open als Jezus, als het Woord, aan het kruis
hangt. Zo graag en zo zeker gaat Hij de wereld verlossen van de duisternis.
Want het is zíjn wereld!
Daarom is het ook zo belangrijk om te weten, dat Jezus er al was voor de schepping.
Dat alles wat bestaat, bestaat door hem.
Want je zou kunnen denken: ‘Waarom begint Johannes zo moeilijk? Over dat woord,
door wie alle dingen geworden zijn en zonder dit is geen ding geworden, dat
geworden is?’.
Wat wil hij?
Nou, die moeilijke woorden maken duidelijk, dat onze wereld zijn wereld is.
Jezus komt niet als een vreemde deze wereld binnen. Nee, deze wereld is van Hem.
Hij wordt geboren in zijn eigen schepping.
En Hij eet en drinkt het voedsel, dat Hij zelf heeft gemaakt.
De mensen, waar Hij zijn leven voor geeft, die leven door Hem.
De handen die Hem slaan, de stemmen, die Hem bespotten, het hout van het kruis,
dat bestaat allemaal door Hem.
Eén woord en alles zou ophouden te bestaan.
De Farizeeën en Schriftgeleerden, Herodes en Pilatus en wij leven door Hem!
Bloedend staat Hij straks voor hen. Zwak. Zwijgend.
En ze denken: “Nu hebben we Hem in onze macht! Nú zal Hij voor ons buigen”.
En zij drukken de doornenkroon diep in zijn vlees.
Ze weten niet, dat Gods zoon voor hen staat. De almachtige Zoon, die voor hun
zonden, hun trots gaat sterven aan een kruis.
Voor hen heeft Hij zijn kroon afgedaan en is mens geworden.
Ze willen het ook niet weten.
De duisternis probeert dit licht te doven.
Het evangelie van Johannes laat die rauwe strijd ook zien.
De duisternis tegen het licht.
Uitgebreid vertelt hij over de spot. Het ongeloof. De verholen trots.
Bij het open graf van Lazarus weigeren mensen verder te kijken.
Het Sanhedrin neemt het besluit om Jezus en zelfs Lazarus te doden.
Johannes heeft gezien hoe achter die krachten van de duisternis, de vorst van de
duisternis bezig was met zijn strijd. Hij wilde dit licht in zijn macht krijgen. Uitdoven
voordat het zou gaan stralen.
Johannes heeft het gezien. De strijd.
En omdat Hij vaak dicht bij Jezus was, heeft Johannes ook de strijd in het hart van
Jezus zelf gezien. Hij heeft hem zien huilen bij het graf van Lazarus. Hij heeft hem
horen roepen van angst in de Hof van Gethsemane. Hoorde hem schreeuwen aan
het kruis. Wat leek de dood en de duisternis toen sterk.
Ja, het licht overwint. Dat is waar.

Maar dat is allemaal niet vanzelfsprekend geweest. Wat heeft Jezus geknokt tegen
de spot, de verleidingen, de hardheid.
Maar Johannes heeft ook meer gezien: hij heeft bij het open graf van Jezus zelf
gestaan. Hij heeft de levende Jezus met eigen ogen gezien. Zelfs de sterke dood kon
Jezus niet vasthouden. Het licht overwint de duisternis.
Dat is Johannes mooie boodschap: het licht overwint!
Wees maar niet bang.
Maar dit is nog maar het begin. De oprijlaan.
Lees verder in mijn evangelie en je zult het zien. Je zult de kasteelheer zelf
ontmoeten en je zult zien hoe bijzonder hij is.
Hij is zo’n mooie gastheer, dat je gewoon bij hem wilt zijn. Je gaat luisteren en hij is
zo boeiend, dat de tijd stil gaat staan en eeuwig wordt.
De boodschap is vol troost.
Maar voordat we nu gezellig gaan koffie drinken: dat is niet het enige.
Zijn boodschap is ook gevaarlijk. Levensgevaarlijk.
Hij brengt je in de crisis. Hij zet je voor een diepe keus neer. De keus tussen
duisternis en licht. Leven en dood.
Hij wil dat je verder leest en dat je jezelf gaat afvragen: wie is Jezus voor mij?
Als hij de Levensbron is, de bron van genade en bloei, wat doe ik dan met Hem?
Want buiten dit Licht is er alleen maar duisternis.
Dat is iedere keer weer de andere kant van deze blijde boodschap: als je niet in het
Licht wandelt, leef je in de duisternis.
Dan gaat de zon een keer voor altijd onder en is er geen dageraad.
Johannes zet je voor de keuze.
Hij brengt je leven in de crisis.
Vanaf vandaag kun je niet een beetje achter in je stoel achterover hangen in de kerk.
Zo van: ‘Ik zie nog wel!’.
Of je een beetje ergeren aan dingen, die jou niet bevallen.
Dat kan niet: we worden voor de keuze gesteld: wandelen in het Licht of wandelen in
de duisternis. Leven met Jezus of in je zonden.
Daarbij moet u bedenken, dat duisternis méér is dan alleen afwezigheid van Licht.
Lees maar wat Jezus zegt in 12: 35: “Nog een korte tijd is het Licht bij u. (…)
Dia
Ga uw weg zolang het licht is en laat de duisternis u niet overvallen: wie in het
donker loopt weet niet waar hij heengaat”.
Ziet u: duisternis is meer dan alleen maar afwezigheid van licht. De duisternis kan je
plotseling overvallen. De duisternis is een macht, die jou wil overmeesteren.
Een agressieve macht, die zoveel sterker is dan jij.
Speel geen spelletje met deze krachten!
Leef in het licht.
Lees over Jezus. wie wil hij voor jou zijn!?
Want we liepen nu alleen nog maar op de oprijlaan.
Wat zal het zijn als we over Jezus verder lazen en zo de kasteelheer zelf ontmoeten!
Amen.
Dia.

