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Het licht begint te wandelen in het huis en raakt de dingen aan
Beginnen bij Jezus, of: Het neerwaartse pad van Christus ontdekken
Johannes 1:1-4 en 14
PreekKracht biedt deze keer geen samenvatting van
de preek maar enkele belangrijke citaten die in de
preek een rol spelen.
Johannes over Jezus
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.

vragen, hij bleef tot zijn dertigste levensjaar bij zijn ouders in
het achterafplaatsje Nazaret en was hun onderdanig. Al was
Jezus zonder zonde, hij begon zijn optreden in het openbaar
door in de rij van zondaars te gaan staan die door Johannes
gedoopt werden in de Jordaan. Al was hij vol godelijke macht,
hij geloofde dat het veranderen van stenen in brood, het streven naar populariteit en het gerekend worden tot de groten
der aarde, verzoekingen waren. Steeds weer zie je hoe Jezus
kiest voor wat klein, verborgen en arm is dus ook weigert om
invloed uit te oefenen.”
(Uit: Brieven aan Marc over Jezus en de zin van het leven)
Okke Jager over Jezus
Jezus is voor velen een steeds kleiner wordende stip in de achteruitkijkspiegel.

(…)

Ida Gerhardt over het licht

Het Woord is mens geworden
en heeft onder ons gewoond.

Zondagmorgen
Het licht begint te wandelen door het huis
en raakt de dingen aan. Wij eten
ons vroege brood gedoopt in zon.
Je hebt het witte kleed gespreid
en grassen in een glas gezet.
Dit is de dag waarop de arbeid rust.
De handpalm is geopend naar het licht.
(uit: 'De hovenier' 1961)

(Johannes 1:1-5.14)
Henri Nouwen over Jezus
“Mijn hele leven is een moeizame poging geweest om Jezus na
te volgen, zoals ik hem had leren kennen door mijn ouders,
mijn vrienden en mijnleraren. Ik had talloze uren de schriften
bestudeerd, naar colleges en preken geluisterd en geestelijke
boeken gelezen. Jezus was heel dichtbij mij geweest, maar ook
heel ver; een vriend, maar ook een vreemdeling; een bron van
hoop, maar ook van vrees, schuld en schaamte.”
(Uit: Een glimp van de overkant)
In het evangelie is het heel duidelijk dat Jezus koos voor de
weg omlaag. Hij koos die niet één keer. Op elk kritiek ogenblik
koos Hij bewust voor de weg naar. Al luisterde hij op twaalfjarige leeftijd al naar de leraren in de tempel en stelde hij hun

Leonard Cohen over het licht
There is a crack, a crack in everything,
that's how the light gets in.
(Uit: Anthem)

Om te lezen
Johannes 1:1-18
Johannes 8:12
1 Johannes 1:1-4
Matteüs 5:14-16
Voor een geloofsgesprek
1. Heb jij goede voornemens voor
2015? Zo ja, welke?
2. Wat spreekt jou vooral aan in Johannes 1:1-4?
3. Herken je dat Jezus soms/vaak
naar de achtergrond verdwijnt in
jouw leven en in het leven van de
kerk? Waaraan merk je dat?
4. Herken je de uitspraak van Okke
Jager?
5. Hoe zie je de waarheid van het
citaat van Leonard Cohen terug in
je leven en/of het leven van anderen?
6. Welke rol speelt kwetsbaarheid in
jouw leven?
7. Hoe kan Jezus (weer) belangrijker
worden in je leven?
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