Johannes 5: 17-47: “Vader en Zoon”.
Orde van dienst:
Votum en zegengroet
Opwekking 194 U maakt ons een, u brengt ons samen
Gebed
Voor de kinderen: Paspoort.
GK 30 Ik breng een rechter aan het licht.
Lezen: Johannes 5: 17-47
GK 165
Tekst: Johannes 5: 31, 32
Preek
Psalm 2
Wet
Psalm 40: 3
Gebed
Collecten
Opwekking 638 Prijs Adonai.
Zegen.
------------------------------------

Voor de kinderen: Paspoort.
Hebben jullie een paspoort?
Dit is mijn paspoort.
Oh, nee, foutje! Het is deze! ;-)
Wat staat er allemaal op mijn paspoort?
Kun jij het zeggen: kijk maar.
Ja, een pasfoto.
Mijn naam. Wanneer ik geboren ben. En waar. Zie je dat? Ja, Velsen.
Dat ik een Nederlander ben.
Hoe lang ik ben en dat ik een man ben.
Mijn burgernummer.
Enne….de handtekening van de burgemeester van Amersfoort.
In mijn paspoort stonden vroeger ook de kinderen. Een paar jaar geleden stonden
Coen en Sjoerd er nog in. Nu hebben zij een eigen paspoort.
Waar heb je een paspoort voor nodig.
Ja, als je grens over wilt naar een ander land. Of als je verhuist.
Laatst wilde ik een abonnement halen bij de Dierentuin. Mag ik een heel jaar lekker
naar de dierentuin! Maar ik moest wel mijn paspoort laten zien.
Dan moeten mensen zeker weten dat jij het echt bent.
Iedereen kan wel zeggen, dat je Timo Los bent of Frank Meerveld of Thirza Spakman
bent, maar is dat ook zo?
Ik kan wel zeggen dat ik Lionel Messi ben, maar is dat ook zo?
Daarom krijg je een paspoort: dan weet iedereen zeker, dat je echt Timo of Daan of
Thirza of Yunah bent.
Dat heet met een duur woord: je moet jezelf legitimeren.
Van wie is dit paspoort eigenlijk?
Ja, van mij.

En toch niet.
Dit paspoort is van de Nederlandse staat. Van de regering. Die heeft dit gemaakt.
Als ik dit verlies moet ik een nieuw paspoort betalen.
De regering geeft mij dit paspoort en die zegt over mij wie ik ben. Dat zeg ik niet zelf.
Want dan zou ik misschien dingen zeggen, die te mooi zijn en niet waar. Dat ik 1.95
meter ben, bijvoorbeeld of dat ik nog maar 29 jaar ben. Of dat ik eigenlijk Lionel
Messie heet.
Daarom is mijn paspoort van de regering. Die zegt wie ik ben.
Als de Here Jezus een paspoort zou hebben, wat zou daar dan in staan?
Ja, een pasfoto van een gewone joodse man.
Misschien wat donker haar. Misschien een Baardje.
Geboren in Bethlehem. Opgegroeid in Nazareth.
Adres: geen. Hij zwerft door het land.
Zoon van Maria. Zoon van God.
Achter-, achter-, achterkleinzoon van Koning David.
Of dit: Jezus, …..

DIA.

Wie zouden er bij Jezus in zijn paspoort bij staan?
---------------------------Preek:
Wie is Jezus? Is hij de Messias?
En hoe weet ik dat?
Dat zijn twee grote vragen van deze tijd: wie is die Jezus en hoe weet ik dat?.
Brandende vragen.
Heel persoonlijk.
Want Jezus komt door de Bijbel ook naar mij toe en vraagt van mij om Hem te
volgen. Altijd en overal. Om mijn hele leven in zijn handen te leggen. En zelfs mijn
sterven en mijn leven na dit leven. Hij vraagt alles wat ik heb en wie ik ben.
Wat een grote vraag: als je je auto uitleent aan iemand wil je al weten wie die ander
is.
Als je je knie laat opereren wil je graag weten: in welk ziekenhuis? Welke dokter?
En als je voor de rechter moet komen, zoek je de beste advocaat.
Maar: nu leg je niet je auto of je knie in de handen van een ander, maar je leven!!!
Wie is mijn advocaat als ik straks voor God sta?
Brandende vraag: wie is die Jezus uit Nazareth en hoe weet ik dat!
Maar ook wereldwijd een brandende vraag.
Veel mensen vandaag geloven niet in God. En al helemaal niet in Jezus. Ze kennen
hem niet. Behalve in een vloek.
Veel joden wijzen Jezus af.
Zij zien geen Messias in die Jehoshua ben Jouseph uit Nazareth.
Een Messias die aan een kruis sterft is een mislukte Messias.
En waar is het vrederijk dat de Messias zou brengen volgens de profeet Jesaja?
Jezus is in hun ogen een dwaalleraar, een godslasteraar. Een dwaas.

Vandaar dat ze aan het kruis Jezus toeschreeuwen: “Als je Gods zoon bent, kom dan
van het kruis af!”.
En de miljoenen moslims in deze wereld zien Jezus wel als een profeet, maar niet
als zoon van God. Ook voor hen is dat lastering van de ene god, Allah. Er is maar
één god en dat is Allah en Mohammed is zijn profeet.
Dat is de geloofsbelijdenis van de Islam.
Op het tempelplein in Jeruzalem staan nu twee gebouwen. Een moskee, de Al
Aqsamoskee. En een groot gebouw in het midden, de Koepel van de Rots.
Met bovenop een grote gouden koepel. Echt goud.
Die koepel is over een stuk rots gebouw. Vandaar “Koepel van de Rots”. En moslims
geloven, dat de grote profeet Mohammed vanaf die rots naar de hemel is gevaren.
Vandaar dat ook Jeruzalem een heilige stad is voor moslims.
Op die koepel, op de rand, staat een tekst uit de Koran. Een citaat.
Daar staat dit: “Mensen van het boek! Ga niet te ver in jullie godsdienst en zegt over
God alleen maar de waarheid. De masieh (messias) Isa de zoon van Marjam is Gods
gezant en zijn woord dat hij richtte tot Marjam en een geest bij hem vandaan. Gelooft
dan in God en zijn gezanten en zegt niet: "Drie". Houdt daar mee op, het is beter
voor jullie. Immers, God is één god. Geprezen zij hij! Dat hij een kind zou hebben!
Van hem is wat er in de hemelen en wat er op aarde is. God is goed genoeg als
voogd.”
Brandende vragen dus..
En dat komt omdat de claim van Jezus zo groot is!
Hij noemt God zijn Vader.
Dat betekent, dat Hij ook zelf God is.
Hij zegt, dat je alleen door hem gered kunt worden van je zonden.
Hij zegt: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven”.
Wat een enorme claim!
Dat kan maar twee dingen betekenen: Jezus is Gods Zoon óf Jezus is gek.
Daar zit niets tussen.
Je kunt niet zeggen: “Ach, die Jezus is een mooi mens. Hij zei wijze dingen. Maar ik
geloof niet dat hij de zoon van God is en ik geloof ook niet dat Hij uit de dood is
opgestaan.”
Dat kan niet, want dat is nu juist zijn claim: ‘God is mijn vader. Ik ben de Zoon van
God. En mijn opstanding uit de dood heeft dat bewezen!’.
Hij is óf Gods zoon óf een Godslasteraar. Hij is écht opgestaan of alles is een leugen.
Hij is jouw verlosser óf hij is een dwaallicht. God of gek.
Daar zit niets tussen.
Vandaar dat de joden ook bij hem komen en vragen: “Wie ben jij? Legitimeer jezelf!
Laat je paspoort eens zien!”.
Nou, in die dagen waren er natuurlijk nog geen paspoorten.
Hoe deden ze dat toen?
Door te vertellen wie je voorouders waren. Je stamboom was je paspoort.
Ik zou in die tijd zeggen: ik ben Arij Albert en ik ben de zoon van Albert, de zoon van
Willem, de zoon van Albert, de zoon van Willem, de zoon van Albert….van het eiland
Urk.

De Here Jezus zou kunnen zeggen: ‘Ik ben Jehoshoea ben Yesouph ben Yakob ben
Mattan en zo verder tot op ben-David uit Bethlehem en zelfs ben-Abraham en benAdam”.
Daarom begint Mattheus met het geslachtregister van Jezus. Dat is zijn paspoort.
Vandaar ook al die stambomen in de Bijbel.
Dat vinden wij saai. Die slaan we over.
Maar de joden lezen die stambomen met rooie oortjes!
Wat is het antwoord van Jezus?
Geeft hij zijn stamboom?
Nee, niet echt. We krijgen geen hele namenlijst.
En toch wel.
Want als de joden vragen naar Jezus’ diepste afkomst, als het om zijn wonderen en
liefde gaat, zijn zorg voor zieken, ja, dan heeft hij dat van zijn hemelse Vader.
Als de joden hem vragen hoe hij het durft om op sabbat een zieke te genezen, dán
zegt hij: “Mijn Vader werkt aan één stuk door, en daarom doe ik het ook”.
De joden zijn razend: ‘Hoe durft die Jezus God zijn Vader noemen en zich zo gelijk
stellen aan God!!??”.
En dan volgen er heel mooie woorden van Jezus. Heel teder.
Hij zegt: “Amen, amen, de Zoon kan niets uit zichzelf doen, hij kan alleen doen wat
hij de vader ziet doen; en wat de Vader doet, dat doet de zoon op dezelfde manier”.
Achter deze woorden ligt de mooie waarheid, dat een zoon veel van zijn vader leert.
In die dagen leerde een zoon ook vaak het beroep van zijn vader.
Je ziet Jezus zelf als klein mannetje rondscharrelen in de werkplaats van zijn vader
Jozef in Nazareth. Zaagsel in zijn zwarte haar. Houtkrul achter zijn oren. Stuk hout in
zijn handjes. Een spijker. Alsof ie zelf al timmerman is.
En als hij ouder wordt leert zijn vader Jozef hem het vak. Hoe je hout schaaft. Hoe je
twee stukken hout met elkaar verbindt. Heel geduldig doet hij alles voor.
Wat is hij trots op zijn jongen, als Jezus zijn eerste deurpost gemaakt heeft voor het
huis van de centurion.
Ziet u het voor u?
Daarop vervolgt Jezus: “De Vader heeft de zoon immers lief en laat hem alles zien
wat hij doet”.
Zo deed Jezus ook die genezing in Bethesda. Dat had hij zijn vader al zien doen.
Maar let op: Jezus gebruikt heel vaak het woordje “doen”.
Jezus doet wat de vader doet.
Jezus bedoelt: “Ik kan wel zeggen, dat ik de Zoon van God ben, maar dan geloven
jullie mij niet. Kijk maar naar wat ik doe!”.
Zijn daden spreken voor zich.
Zo was dat ook al in het begin. In het paradijs.
De slang had tegen Adam en Eva gezegd, dat God een leugenaar is. Dat je hem niet
kunt vertrouwen. Dat hij Adam en Eva klein wil houden en dat ze daarom niet van de
boom van de kennis van goed en kwaad mogen eten. Dat hj gewoon jaloers is en
niet wil dat de mens even wijs wordt als hij. En dat God alleen maar dreigt met de
dood, maar dat hij dat hij dat helemaal niet zal doen….”.
Wat doet de Here God met al die leugens en verdachtmakingen?

Zegt hij “Ach, Adam en Eva, dat is niet waar hoor! Je moet die slang niet geloven! Je
kunt mij echt wel vertrouwen hoor!”.
Ja, dat zegt Hij ook.
Maar vooral: Hij gaat ook laten zien, dat je hem kunt vertrouwen. Hij gaat het door
daden bewijzen.
Als Adam en Eva God loslaten en wantrouwen, als zij voor zichzelf kiezen en hun
kleine geluk, dan laat God hen niet los. Hij neemt ze bij de hand en gaat met de
mens de geschiedenis in en in die geschiedenis op deze aarde laat hij door daden
zien, dat je hem wel kunt vertrouwen. Niet alleen door mooie woorden. Vooral ook
door daden.
En dat is in feite het verhaal van de Bijbel.
Het ooggetuigenverslag van Gods beloften, zijn trouw en zijn daden van verlossing.
Te veel om nu op te noemen.
Maar denk alleen maar aan de verlossing uit Egypte. De tocht door de woestijn. Het
mannah, het water…
En dat doet Jezus hier ook! Ook Jezus geeft brood, water, genezing…
Hij zegt steeds weer: “Kijk naar mijn daden!”.
Kijk maar en je ziet het: “Zo Vader, zo Zoon!”.
Ziet u wat Jezus doet?
Hij gaat niet met veel dikke woorden zeggen, dat hij de Zoon van God is, de Messias.
Hij laat het anderen zeggen.
Zoals met dat paspoort.
Jezus haalt het getuigenis van anderen aan als hij voor de joden staat.
En dan noemt Jezus drie dingen.
*Eerst de opstanding van de doden.
Want nu heeft Jezus “alleen nog maar” een verlamde man genezen, die al 38 jaar
lang op genezing wachtte. Maar, zegt Jezus dan: “De Vader zal Hem nog veel
grotere dingen laten zien, u zult verbaasd staan”.
Wat zijn die grotere dingen?
Deze: “Want zoals de Vader doden opwekt en weer levend maakt, zo maakt ook de
Zoon levend wie hij wil”.
En dat doet Jezus ook.
Hij wekt het dochtertje van Jaïrus weer tot leven. Hij wekt de jongen uit Naïn tot
leven. En ook zijn vriend Lazarus wekt Jezus op uit de dood. Lazarus ligt dan al 4
dagen in zijn graf. Heel Jeruzalem loopt uit als Jezus dit gedaan heeft.
En als Jezus sterft, komt er een aardbeving rondom Jeruzalem, graven barsten open
en doden staan op en lopen Jeruzalem binnen.
En ook Jezus zelf staat weer op uit de dood.
Er zijn honderden ooggetuigen, die Jezus weer levend hebben gezien.
Jezus laat het zien: “Zoals de Vader leven heeft in zichzelf, zo heeft ook de zon leven
in zichzelf” en er “komt een moment, dat alle doden zijn stem zullen horen en uit hun
gaf zullen komen…”.
De opstanding uit de dood is het overtuigende bewijs, dat Jezus de Messias is. De
Zoon van God.
*Het volgende is dit: Johannes de Doper.

Jezus leidt dat in met deze woorden: “Als ik nu over mijzelf zou getuigen, dan was
mijn getuigenis onbetrouwbaar, maar iemand anders getuigt over mij, en ik weet dat
zijn verklaring betrouwbaar is”.
Dan bedoelt Jezus Johannes de Doper.
En dat is een sterk argument van Jezus tegenover de joden.
Want in de ogen van de joden was Johannes de Doper een echte profeet.
Hij was de Elia, die ze verwachtten.
Duizenden hebben zich door Johannes laten dopen in de Jordaan. Het land stond op
zijn kop. Iedereen wist en verwachtte: nu zal de Messias snel komen!
En dan komt Jezus aanlopen.
Johannes zegt: “Zie het lam van God. Zie, de Zoon van God”.
En zelfs de stem van God zelf klinkt: “Dit is mijn geliefde zoon, in hem heb ik
vreugde!”.
Honderden hebben deze stem gehoord.
En ze zagen de Geest van God als een duif op Jezus van Nazareth neerdalen.
Het getuigenis over Jezus was zó duidelijk: Johannes de Doper, de Geest en zelfs de
Vader zelf hadden gezegd: “Dit is de Zoon van God!”.
Het was zo duidelijk geweest.
*Het derde is dit: de Schriften. Het oude Testament.
De boeken van Mozes, de psalmen, de profeten, allemaal vertellen ze over mij en
wie ik zal zijn. De joden waren zo druk met de Schriften. Op zoek naar eeuwig leven.
“Maar die getuigen over mij! Dat eeuwige leven kun je in mij vinden!”.
Ja, en we zouden nu tientallen stukken uit het Oude Testament kunnen lezen, waar
de Messias voorzegd wordt. We zouden hier een paar uur kunnen Bijbellezen en
uitleggen.
Over het papadijs, waar de Here God al aan Adam en Eva belooft, dat er een kind
van Eva zou komen, dat de slang, de satan zou overwinnen en de bek snoeren.
Over de beloften aan Abraham, aan David.
Over het lam, dat vooruitwijst naar het Lam van God, dat op de berg Moria zijn leven
zal geven voor de wereld.
Over psalmen en over profetieën van Micha en Jesaja.
Het is zoveel.
Eén voorbeeld.
We zongen al uit Jesaja 42 met de kinderen. En straks zingen we Psalm 2.
Nu een stukje uit Jesaja 53.
Een paar verzen, maar we zouden het hele hoofdstuk moeten lezen:
“Hij werd veracht, door mensen gemeden,
hij was een man die het lijden kende
en met ziekte vertrouwd was,
een man voor wie mensen hun gezicht verborgen,
veracht, door ons verguisd, geminacht.
Maar hij was het die onze ziekten droeg,die ons lijden op zich nam.
Wij echter zagen hem als een verstoteling,
door God geslagen en vernederd.
Om onze zonden werd hij doorboord,
om onze wandaden gebroken.
Voor ons welzijn werd hij getuchtigd,
zijn striemen brachten ons genezing.

Wij dwaalden rond als schapen,
ieder zocht zijn eigen weg;
maar de wandaden van ons allen
liet de HEER op hem neerkomen.
Hij werd mishandeld, maar verzette zich niet
en deed zijn mond niet open.
Als een schaap dat naar de slacht geleid wordt,
als een lam dat stil is bij de scheerders,
deed hij zijn mond niet open.
…….”.
Alsof Jesaja aan de voet van het kruis stond.
Zo helder voorzegt hij de kruisdood van Jezus.
Jezus wijst steeds weer naar de Schriften: ‘die getuigen over mij!’.
De profetie is het waarheidszegel aan het leven en de dood van Jezus.
Boeddha is een keer geboren en is zijn leer gaan verspreiden.
Mohammed is opgestaan en heeft mensen gedwongen met het zwaard om te
geloven.
Maar Jezus is voorzegd.
De profetie is het waarheidszegel, het watermerk, in het paspoort van Jezus.
Zelfs in de Koran gaat het nergens over Mohammed, maar wel meer dan tien keer
over Isah, Jezus, zoon van Mariam.
Zo wijst Jezus op het getuigenis, dat door anderen gegeven wordt.
Zijn daden, zijn wonderen, spreken voor zich.
De Vader, Johannes de doper, de profeten.
Dat is het paspoort van Jezus.
Jezus, de Zoon van God.
Dat betekent, dat in deze Jezus hemel en aarde samenkomen. Eerst was dat de
tempel in Jeruzalem, waar God woonde op de ark. Nu is dat in Jezus, de Zoon van
de eeuwige God. In Jezus komt de toekomst van God je leven binnen.
Hij komt dan ook niet allen maar de weg wijzen naar die toekomst.
Wij zijn geen mensen, die onwetend zijn en vooral betere informatie nodig hebben.
Nee, we zijn verdwaald en we hebben iemand nodig die ons komt vinden, klem in het
drijfzand wachtend op redding, stervend en vol verlangen naar nieuw leven.
De bijbel gaat over een God die iets gedaan heeft. Die door daden heeft bewezen,
dat je hem kunt vertrouwen. Hij heeft het nieuwe leven tot stand gebracht in Jezus.
Door Jezus is er in onze kosmos een deur opengezwaaid, die niet meer gesloten kan
worden. Het is de deur van de gevangenis, waarin we onszelf hadden opgesloten
toen we afstand namen van de goede God.
En nu krijgen we door Jezus vrijheid aangeboden. De vrijheid om door die deur het
nieuwe leven binnen te gaan en de redding van God zelf te ervaren.
Gered uit de duisternis. Nu levend in het licht.
Misschien vind je geloven moeilijk.
Misschien heb je zo je twijfels over Jezus.
Is Hij de Zoon van God? En hoe weet ik dat dan?

Kijk dan nog eens goed naar het getuigenis over hem, naar zijn paspoort, naar het
bewijsmateriaal. Als je durft. Luister naar de ooggetuigen over de opstanding.
En volg Hem.
En weet je: de waarheid over Jezus zul je ervaren in het volgen.
Zoals Abraham dat deed.
Zoals Petrus dat deed.
Zoals Paulus dat deed.
Zoals miljoenen voor jou dat deden.
Ook zij zullen jou vertellen, getuigen, dat Jezus de zoon van God is, die hen uit de
duisternis in het licht bracht.
Amen.

