
21 september 2014 ‘Hij kwam bij ons heel gewoon’ Johannes 1:1-18 

 

   Deel het leven!.  

Gedachten vanuit de preek  Vragen van hart tot hart

� ‘Deel het leven!’ Dat is de titel van het nieuwe jaarthema aan de hand 

van het Johannesevangelie. Het leven delen: dat gaat verder dan een 

incognito bezoek van een prins(es) of koning(in). Maar hoe ver gaat het 

dan in het geval van Jezus? Dat vertelt Johannes 1!  

� Johannes 1 begint met Jezus’ afkomst te schetsen. Zijn afkomst is in de 

eeuwigheid. Hij was er al voor wij er waren en was betrokken bij onze 

Schepping als het Woord (Gr. de ‘logos’). Door Hem zijn wij er en 

bestaan alle dingen die geschapen zijn. We danken het aan Hem! 

� In Christus is God zelf naar deze wereld gekomen en zien we Wie God 

is en hoe Hij is! Hij is ons Licht en Leven, vertelt Johannes. Twee 

woorden die laten zien hoe diep we op Hem zijn aangewezen. Zonder 

licht is er alleen duisternis, zonder leven is er slechts dood. 

� Zo is Christus naar ons toegekomen, niet slechts om ons te bezoeken. 

Maar om bij ons te wonen. Hij werd – met eerbied gesproken – onze 

buurman. Nog dichterbij zelfs: “Het Woord is ‘vlees’ geworden.” Jezus 

deelt in de gebrokenheid van ons menselijk leven. 

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

bedoeld is. Het slaat niet op het feit van Zijn komst. We ontdekken hier 

juist hoe bijzonder Zijn komst was! Maar Hij kwam bij ons op de meest 

gewone manier. Als mens tussen de mensen. Zo nederig is God.  

� Wij denken God ‘slechts’ nodig te hebben om ons probleem (zonde) op 

te lossen (zonde). Maar Johannes 1 leert ons dat Hij in ons leven wil 

delen om helemaal ons leven te kunnen zijn. Hij wil bij ons wonen. Hij 

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

� Dat heeft ons veel te zeggen, heel praktisch in onze betrokkenheid 

naar anderen toe. Als we denken aan onze niet-christelijke buren of 

collega’s is de valkuil om vooral in hen geïnteresseerd te zijn als 

mensen die misschien wel tot geloof gebracht kunnen worden.  

� Maar Jezus’ interesse in mensen ging dieper. Dus: als wij het geloof 

willen delen met anderen, zullen we ook bereid moeten zijn hun leven 

te delen! Zo deelde Jezus het leven met mensen toen. Dat is ook onze 

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

� Hij deed dat, zegt Johannes, vol van genade en waarheid. Voor ons 

voelt dat al snel als tegenstelling. Maar in Christus is de waarheid 

genadig en de genade doet de waarheid recht. Zo mogen we in Zijn 

spoor gaan. Niet in eigen kracht, maar omdat we delen in Zijn leven. 

� Aan Jezus’ leven mogen we onze opdracht aflezen. Van Hem mogen 

we leren om christen te zijn. Niet als een nieuwe wet (zoals Mozes gaf 

– vers 17), maar als geschenk. Deel je leven, elke dag, met Hem! En Hij 

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

  

‘Deel het leven’… 

Denk samen eens na 

hoe je als kring de 

betrokkenheid op 

elkaar ziet en ervaart. 

En ook hoe je die 

eventueel kunt 

versterken. Welke 

ideeën zijn er?  

Heb je God al op die 

manier toegelaten in 

je leven? Dus niet 

alleen als Degene die 

ons verlost, maar ook 

als de God die onze 

nabijheid zoekt… 

God wil in Christus 

niet alleen in ons 

leven delen, wij 

mogen ook in het 

Zijne delen. In welk 

aspect van God zou je 

willen delen? Probeer 

dit als punt van gebed 

te formuleren: “Here, 

laat mij – meer en 

meer – delen in Uw 

…………”. 
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Gespreksvragen 

1. Wat zijn je verwachtingen van een nieuw seizoen? Spreek naar elkaar 

uit wat je verwacht van de kringavonden. 

a. Waar hoop je inhoudelijk 

b. Wat vind je belangrijk als het gaat om de 

gesprekken?  

2.  “Niemand heeft ooit God gezien”, schrijft Johannes (1:18). Het 

betekent dat God ons denken 

ook dat wij Hem niet op eigen kracht kunnen kennen. Sta je daar wel 

eens bij stil? Wat vind je van deze gedachte? 

3. In Christus wilde God ons leven delen. Denk je dat voor uw/jouw eigen 

leven eens in. Van welk stukje van

om te geloven? (Denk bijvoorbeeld aan je werk

of je faalangst, enzovoort). 

4.  “Als wij het geloof willen delen met anderen, zullen we ook bereid 

moeten zijn hun leven te delen!”  Reageer op deze 

5. “Hij heeft onder ons gewoond…”. 

straat of buurt dat je christen zijn daarin merkbaar is? Of is dat 

‘gewoon’ een kwestie van goede buren voor elkaar zijn en heeft dat 

niets te maken met je geloof? 

6. ‘Genade en waarheid’ gaan in Christus volmaakt samen, zo vertelt 

Johannes. Hoe is dat voor ons? Denk aan het gezegde: “Iemand eens 

ongenadig de waarheid zeggen”. Naar welke kant neig je zelf meer in 

zo’n situatie: naar genade of waarheid? 

 

Gebedspunten 

• Prijs God dat Hij die voor ons onzichtbaar is zich in 

kennen, zodat we in Hem weten 

• Dank Hem dat Christus bij ons kwam 

om Zijn leven met ons te delen. 

• Bid om de doorwerking van Gods 

iemand mag zijn vervuld met genade en waarheid.

• Bid voor onze gemeente, dat we bereid zullen zijn he

elkaar, maar zeker ook met anderen!

• Bid God voor het komende kringseizoen, 

God, zodat de kring opgebouwd zal worden in geloof en in liefde.
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  Deel het leven!.  

Wat zijn je verwachtingen van een nieuw seizoen? Spreek naar elkaar 

uit wat je verwacht van de kringavonden.  

 op?  

Wat vind je belangrijk als het gaat om de sfeer en de toon van de 

“Niemand heeft ooit God gezien”, schrijft Johannes (1:18). Het 

betekent dat God ons denken en kennen ver te boven gaat. En dus 

ook dat wij Hem niet op eigen kracht kunnen kennen. Sta je daar wel 

eens bij stil? Wat vind je van deze gedachte?  

In Christus wilde God ons leven delen. Denk je dat voor uw/jouw eigen 

leven eens in. Van welk stukje van je leven vind je dat het moeilijkst 

(Denk bijvoorbeeld aan je werk of je hobbies, je ziekte 

“Als wij het geloof willen delen met anderen, zullen we ook bereid 

moeten zijn hun leven te delen!”  Reageer op deze stelling! 

“Hij heeft onder ons gewoond…”. Kun je als christen zó wonen in je 

dat je christen zijn daarin merkbaar is? Of is dat 

‘gewoon’ een kwestie van goede buren voor elkaar zijn en heeft dat 

niets te maken met je geloof?  

‘Genade en waarheid’ gaan in Christus volmaakt samen, zo vertelt 

Johannes. Hoe is dat voor ons? Denk aan het gezegde: “Iemand eens 

ongenadig de waarheid zeggen”. Naar welke kant neig je zelf meer in 

zo’n situatie: naar genade of waarheid?  

dat Hij die voor ons onzichtbaar is zich in Christus heeft laten 

zodat we in Hem weten wie en hoe Hij is voor ons. 

Hem dat Christus bij ons kwam ‘heel gewoon’. Dat Hij bereid was 

om Zijn leven met ons te delen.  

Gods genade in je leven, zodat je ook zelf 

ld met genade en waarheid.  

dat we bereid zullen zijn het leven te delen met 

elkaar, maar zeker ook met anderen! 

kringseizoen, dat de zegen en leiding van 

God, zodat de kring opgebouwd zal worden in geloof en in liefde. 
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Alternatieve vraag

De eeuwen door is de vraag 

gesteld: waarom werd God 

mens? Het meest voor de 

hand liggend

die vraag is: om ons van onze 

zonden te bevrijden. 

misschien zijn er daarnaast 

nog andere antwoorden die 

ook waar zijn. O

Johannes 1 

zeggen: God wilde mens 

worden 

zonde(val) 

wonen

menswording van Jezus zijn er 

omdat God dicht bij ons wilde 

zijn. Omdat Hij tot het zijne 

wilde komen. Wat vind je van 

deze gedachte? 

 

 

 

 

 

 

 

De volgend

staat gepland voor DV zondag 

12 oktober 2014

over Johannes 1:19

heeft zijn leven afgelegd

kringvoorbereiding voor die 

dienst zal dinsdag 7 oktober 

gehouden worden, 20.00 uur 

in de kerk.

 

 

Johannes 1:1-18 

Alternatieve vraag 

De eeuwen door is de vraag 

gesteld: waarom werd God 

mens? Het meest voor de 

hand liggende antwoord op 

die vraag is: om ons van onze 

zonden te bevrijden. Maar 

misschien zijn er daarnaast 

nog andere antwoorden die 

ook waar zijn. Op grond van 

Johannes 1 zou je ook kunnen 

zeggen: God wilde mens 

worden – los van de 

zonde(val) – om bij ons te 

wonen. De schepping en 

menswording van Jezus zijn er 

omdat God dicht bij ons wilde 

zijn. Omdat Hij tot het zijne 

wilde komen. Wat vind je van 

deze gedachte?  

 

De volgende themadienst 

staat gepland voor DV zondag 

12 oktober 2014 en zal gaan 

over Johannes 1:19-34: “Hij 

heeft zijn leven afgelegd’. De 

kringvoorbereiding voor die 

dienst zal dinsdag 7 oktober 

gehouden worden, 20.00 uur 

in de kerk. 


