Schriftlezing: Johannes 1:1-13, Tekst: Joh. 1:11-13
Thema: Tóch aangenomen! Zingen: Ps. 95:1 en 4,
Ps. 25:6, [HD, Pss. 87:4, 134:3, 105:5] Lofz. Maria 35, Ps. 118:11 en 13, Ps. 100:4
Hoofdpunten van de preek
Johannes vertelt over Jezus’ komst: niet welkom…

Hij kwam tot het zijne.
Jezus kwam… Uit eigen beweging. Het heil gaat van
God uit. Hij (1:10) kwam naar het Zijne: Zijn wereld
en Zijn volk. Hij komt niet als vreemde of vijand.
Niet aangenomen
Het contrast is groot. De Zijnen hebben Jezus niet
aangenomen. Dit zou je van vreemden verwachten.
Overal zie je dat terug, tot in je eigen leven. Zodra
duidelijk wordt Wie Jezus is en wat Hij wil (het Zijne
tot het Zijne maken) wordt Hij verworpen.

Het wonder is ook groot. Jezus wist bij voorbaat hoe
Zijn ontvangst zou zijn: ‘de Zoon des Mensen moet
veel lijden en verworpen worden.’ Toch kwam Hij!

Wel aangenomen
Tóch nemen velen Hem aan. Jezus’ ja is sterker dan
hun nee. Hij is in staat om ongeloof, niet
ontvankelijkheid enz. te overwinnen.
Aannemen kan alleen als het je aangeboden en
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gegeven wordt. In de verkondiging gebeurt dat.
Gods kind worden
Jezus geeft allen die Hem aannemen macht =
toestemming om kind van God te worden.

Kind van God. De diepste manier om uitdrukking te
geven aan de relatie van God& de Zijnen. Je bent
van de Vader. Zijn huis is uw huis. Gods erfgenaam.

Ook dit is bij voorbaat het doel van Jezus’ komst
(Ef.1:5). De Geest getuigt dat we kinderen Gods zijn.
In Zijn Naam geloven
Aannemen is hetzelfde als in Zijn Naam geloven.

Jezus is Zijn Naam. Zaligmaker van zondaren, door
verworpen te worden door mensen en verlaten te
worden door Zijn Vader.
Gelovend is je toevertrouwen aan Jezus en wat Hij
gedaan heeft. Meer is te veel, minder is te weinig
Uit God geboren
Kind van God ben je niet door je afkomst, wil of
natuurlijke geboorte (1:13). Dat is onherstelbaar
kapotgegaan door de zondeval.

We moeten opnieuw geboren worden: uit God, door
Zijn Geest. Alleen een wonder kan ons behouden.
Dat wonder gebeurt als we zien op de Zoon.

