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Preek 

 

Gemeente van Christus, 

 

‘Deel het leven!’  

Daarmee openen we vandaag het winterwerk. 

Het klinkt als een startschot. ‘Deel het leven!’. Een opdracht: dat 

moet je doen! En daar zullen we het in de loop van het seizoen ook 

wel over hebben, over die opdracht. Maar zo begint het vandaag 

niet! En dat is eigenlijk altijd zo in de Bijbel. God begint niet met 

ons een opdracht te geven. Hij begint met te vertellen wat Hij zelf 

heeft gegeven. En zo is het ook in Johannes 1.  

“In den beginne was het Woord, 

en het Woord was bij God, 

en het Woord was God.” 

 

Dat klinkt alarmerend abstract. 

Maar Johannes vertelt een verhaal. Het verhaal van God. 

En Hij vertelt dat verhaal in de taal van de cultuur van die dagen. 

De Griekse term voor ‘Woord’ is ‘logos’. En dat kennen wij nog in 

ons woord ‘logisch’. Daar waren de mensen van toen heel erg in 

geïnteresseerd: wat is de logica van deze wereld? Wat is de 

verklaring van alles wat er is? Hoe zit dat precies? 

 

Johannes zegt: ik heb voor jullie het antwoord! 

De ‘logos’, het Woord, het verklarend principe is Christus! 

Hij was er altijd al, in de eeuwigheid. Hij was er toen de wereld 

gemaakt werd. Hij was bij God. Hij was God zelf. En Hij heeft ons 

vlees en bloed aangenomen. Denk nog even aan het voorbeeld van 

net. Een incognito bezoek van een prins of van een koning is heel 

bijzonder. Stel je voor dat koning Willem Alexander vanmorgen hier 

zomaar in de kerk zou zitten. Maar wat Johannes vertelt over Jezus, 

gaat veel verder dan dat. Hij deelde ons leven. Misschien kennen 

sommigen van ons de naam Günther Walraff. Hij is een beroemde 

Duitse journalist. In 1985 verscheen er van hem een boek: “Ik,  

Ali”. Daarin vertelt hij hoe hij zich vermomt als Turkse  

gastarbeider en wat hij dan meemaakt. 
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Discriminatie, onverzekerd werken voor een hongerloontje, 

blootgesteld worden aan straling in Duitse kerncentrales en ga zo 

maar door. Dat komt al dichter bij wat Jezus heeft gedaan. Hij werd 

één met ons! En juist zó is Hij Woord van God. Dat wil zeggen: in 

Jezus vertelt God Zijn verhaal aan ons. Het leven van Jezus als het 

verhaal van God. Hij bleef niet veilig, ver weg. Maar Hij werd onze 

buurman, onze collega, onze broer. Om te laten zien en voelen hoe 

ver dat ging, zegt Johannes ‘t zo: “Het Woord is ‘vlees’ geworden”.  

 

Dat woord ‘vlees’ staat in de Bijbel voor de gebrokenheid en de 

kwetsbaarheid van ons leven. Als er had gestaan dat Jezus ‘mens’ 

geworden was, kun je nog aan de reclame denken. Met allemaal 

mooie en lachende mensen… Altijd bezig met genieten… 

Maar ‘vlees’ dat gaat over ons leven. Over zwoegen en ploeteren. 

En over moeheid en ziekte. Over lijden en pijn. Over verdriet en 

angst… Dat leven wilde Jezus delen met ons… Zo kwam Hij naar  

ons toe. “Het Woord is ‘vlees’ geworden”. Gelukkig maar! 

 

 ‘Hij kwam bij ons heel gewoon…’. Nu begrijpen we hoe dat 

‘gewoon’ bedoeld is. Daarmee zingen we niet dat het heel vanzelf- 

sprekend was dat Jezus naar ons toe kwam. Nee het gaat erover hoe 

Hij naar ons toekwam. Op de meest gewone manier. Hij was een 

mens zoals wij. Met zorgen en problemen, met pijn en ziekte.  

Met lijden en sterven. Dat leven wilde Hij met ons delen. 

 

Deel het leven! Dan gaat het dus allereerst over God! 

Over God in Christus. Het laat ons zien hoe God is. Ik heb er maar 

één woord voor: nederig. Dat is een woord dat niet erg in de mode 

is. Maar als je God wilt ontdekken, ook in je eigen leven, kun je dat 

niet missen. Nederigheid. Augustinus zei ooit: God is al nederig maar 

wij moeten het nog worden. Dat is ons probleem inderdaad. Dat we 

ons eigen beeld van God maken. Boven alle problemen verheven… 

Heerlijk in Zijn paleis… Maar dan is je beeld van Hem verkeerd! 

Johannes 1 vertelt ons over God dat Hij ons leven wil delen! 

 

En de vraag is vanmorgen: heb je dat al eens echt, helemaal tot je 

door laten dringen? Want vaak denk je – bewust of onbewust – dat 
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je God eigenlijk alleen maar nodig hebt om je probleem op te 

lossen. Samengevat in één woord: zonde. Maar Johannes 1 leert ons 

dat God veel meer voor ons wil zijn. Jazeker, Hij wil niets liever 

dan onze Verlosser zijn. Maar Hij wil meer dan dat. Denk aan de 

monteur van je wasmachine. Je bent blij als hij je wasmachine 

maakt. Maar verder speelt hij geen rol in je leven. Maar dat is bij 

God anders. Hij wil ons leven delen. Hij wil bij ons wonen. Hij wil 

met ons leven. Samen met ons: Hij met ons en wij met Hem!  

 

Dat is het verhaal dat Johannes hier vertelt. 

Het is dus een verhaal vol liefde en bewogenheid. 

Het verhaal van Gods diepe betrokkenheid op ons leven. 

En juist dat heeft ons heel veel te zeggen. Bijvoorbeeld voor  

onze houding naar anderen. We zijn als gemeente al een tijdje 

bezig met missionair gemeente zijn. En dat is prachtig. Maar er is 

ook wel een valkuil. Dat je je niet-christelijke buren of collega’s 

gaat zien als ‘bekeringsobject’. Dat je vooral in hen geïnteresseerd 

bent als mensen die misschien wel tot geloof gebracht kunnen 

worden. Maar hier zie je dat Jezus’ interesse in mensen, in ons 

dieper gaat. Hij kwam niet alleen in onze zonde delen. Maar ook in 

ons geluk en in onze pijn. In onze vreugde en ons verdriet. In onze 

gezondheid en in onze ziekte. Deel het leven is dus inderdaad een 

opdracht. Om in Zijn spoor hetzelfde te doen als Hij deed. Delen 

(in) het leven met wie je samen woont, werkt, sport, enz.  

 

Deze week werd er aangebeld en stonden er Jehovagetuigen  

voor de deur. Nog los van de inhoud denk ik dat zo’n manier van 

evangeliseren niet werkt. Evangeliseren gaat verder dan vertellen 

hoe het zit. We zullen als christenen bereid moeten zijn om het 

leven te delen. En juist zo mogen we op Christus lijken… 

Hij was, zegt Johannes, vol van genade en waarheid. Daar moet  

je eens even bij stilstaan. Wij kennen een uitdrukking in onze taal 

die iets heel anders zegt: iemand ongenadig de waarheid zeggen. 

Genade en waarheid: voor ons voelt dat ook al snel als een 

tegenstelling. Misschien worstel je daar ook wel mee. 

Als je met personeel te maken hebt, bijvoorbeeld die je moet 

ontslaan. Je hebt geen keus… En toch: zo het niet mogelijk zijn om 
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ook in zo’n gesprek iets van genade te laten voelen. Al was het 

alleen maar door je niet onverschillig op te stellen. 

Maar door het verdriet van de ander te laten binnenkomen… 

Genade is bereidheid om te delen in het leven van de ander. Ook in 

zijn of haar pijn. Deel het leven, dat is het spoor dat God in Christus 

wijst. Dat betekent dat je dus voortdurend naar Hem kijkt.  

Naar Jezus Christus. Want Hij is het Woord van God… 

In Hem zie je hoe God ons leven bedoelt. 

 

Tijdens de kringvoorbereiding hadden we het erover hoe   

bevrijdend dat is. Als je bijvoorbeeld ontdekt dat ook Hij boos was. 

Denk aan de tempelreiniging. Christen zijn betekent niet: altijd maar 

lief en aardig zijn. Of: nooit verdrietig of teleurgesteld zijn. Kijk 

naar Jezus! Lees aan Hem je eigen leven met God af. 

 

Van Hem mogen we leren om christen te zijn.  

Niet als een nieuwe wet. Die werd door Mozes gegeven, zegt 

Johannes. Nee, Christus bracht genade en waarheid. En dat geldt 

ook als Hij ons oproept om Hem te volgen. Dat blijft genade. En zo 

mag je je leven met Hem leven. Deel het leven, begint dus bij 

Hem. Hij die ons leven wilde delen. En die ons uitnodigt om elke 

dag, ook in dit nieuwe seizoen, onze kracht bij Hem te zoeken. En 

Hij zal je leren om het leven dat Hij geeft, ook te delen met 

anderen! Zodat je meer en meer op Hem gaat lijken. 

 

Ik kwam een mooi verhaal tegen.  

Een jongetje was met zijn vader in een grote, oude kerk met 

prachtige, gebrandschilderde ramen. Zoals bijvoorbeeld in de Sint-

Jan in Gouda. Hij vroeg aan zijn vader: ‘Papa, wie zijn dat, die 

mensen op die ramen?’ Zijn vader zei: ‘Dat zijn heiligen’.  

Toen ze thuiskwamen, vroeg zijn moeder: ‘En, was het mooi in de 

kerk?’ ‘Ja!’ zei het jongetje, ‘we hebben heiligen gezien.’ ‘O ja?’ 

vroeg zijn moeder. ‘Weet jij dan wat dat zijn, heiligen?’ ‘Ja!’ zei 

het jongetje. ‘Heiligen, dat zijn toch mensen, waar het licht 

doorheen schijnt?’ Hij had het begrepen! 

Dat is het geheim! Ook voor ons! 

Amen 


