Wat Jezus doet, is door God gedaan. De
waarde van Zijn werk is daarmee oneindig groot
(Joh. 3:16). Daardoor kunnen zondaren
aangenomen worden tot Gods kinderen.

Schriftlezing: Joh. 1:1-18 en Gal. 3:26-4:7
Tekst: Joh. 1:18 Thema: HC13a ‘Van w/Wie ben je
er één?’ Zingen: Ps. 65:1, Ps. 2:4, Ps. 87:3 en 4;
Gebed des Heeren 1 en 2, Ps. 33:11



Hoofdpunten van de preek
Van Wie ben je er één? Meestal lijkt een kind op z’n
ouders. Jezus in ieder geval wel. Hij is Gods Zoon.

Kinderen van God [13.33b]
Om Jezus’ wil krijgen allen die Hem aangenomen
hebben recht om kinderen Gods te worden. De HC
spreekt over genade om ‘Zijnentwil.’

In de vraag klinkt al iets van een belijdenis. Zo wordt
Jezus genoemd. Dat doet de Vader bewust, met een
bedoeling. ‘Dit is Mijn geliefde Zoon, hoort Hem’
De Zoon van God [13.33a]
Jezus is dus Zoon van God. De HC benadrukt alleen
het verschil met de gelovigen die ‘kinderen van God’
zijn. Jezus is zo anders, Hij alleen is Zoon:
 Eeuwige: Jezus wordt niet pas bij Zijn
menswording Zoon van God. Hij is het altijd al
geweest. Nooit is er een moment geweest dat
Hij geen Zoon was…
 Natuurlijke: Jezus hoort bij God. Hij is God. Net
zo goed als de Vader en de Heilige Geest.
Jezus alleen is Zoon. Dat betekent dat Hij alleen
Gods vertegenwoordiger is. Genadig verschil! Het
belang van het ‘Zoon zijn’ van Jezus is daarom
groot:
 Hij legt door Zijn woorden, daden, lijden en
sterven uit Wie God is en hoe Hij is (Joh. 1:14
en 18);
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In Joh 1:11 en 12 wordt wel duidelijk waarom. Niet
aannemen/ wel aannemen. Van onze kant komt het
niet. Dat het toch zover komt heeft alles met ‘een
God geboren worden.’ Een wonder dat de Geest
moet (Joh. 3:6) en ook wil werken door het geloof
(Gal. 3:26).
Om Jezus’ wil kind van God. De bijbel verbindt daar
een aantal belangrijke dingen aan.
 De Geest van het kindschap zoals Paulus dat in
Rom. 8:16 en Gal. 4 uitwerkt in vertrouwen en
verlangen.
 Navolging. Als ‘geliefde kinderen’ zijn gelovigen
geroepen tot navolging (Rom. 8:14, Ef. 5:1 enz.)
om te leven zoals de ene Zoon.

