Schriftlezing: Luk. 2:1-14, Joh. 1:14-18 Tekst: Joh.
1:14 Thema: Nooit was Hij zo mooi als toen.
Zingen: Ps. 98: 1 en 2, Ps. 75:1, Lofz. Zach: 1 en 4,
Ps. 136:1, 23 en 26, Lofz. Simeon: 1

Johannes gebruikt een speciaal woord voor wonen:
Hij heeft Zijn tent onder ons opgeslagen. Een reis of
noodwoning. Hij is er werkelijk als nomade,
vluchteling tussen de nomaden komen wonen.

Hoofdpunten van de preek
Johannes vertelt wat hij ziet in de kribbe. Het
vleesgeworden Woord. Zó mooi!

De tent verwijst naar dé Tent van God: de
Tabernakel. De plaats waar God Zich laat
ontmoeten. De tent staat bol van… genade en
waarheid.

Het vleesgeworden Woord…
Johannes wil veel met weinig zeggen en gebruikt
daarom geladen woorden. Het Woord betekent
Jezus in Zijn eeuwige, Goddelijke afkomst. Hij heeft
met de Vader de wereld geschapen.

Vol van genade. Gods onverdiende goedheid. Vol
van waarheid. Je ogen en oren bedriegen je niet als
je naar het Woord kijkt en luistert.

De Schepper wordt mens: vlees. Heel ons zwakke,
tijdelijke bestaan dat getekend wordt door de
gevolgen van de zonde.
God is in Christus mens van vlees en bloed
geworden om ons menselijk bestaan te verlossen
van de zonde en de gevolgen daarvan.

… en Zijn Heerlijkheid getoond
Johannes heeft Hem gezien. Dat blijkt in de
tussenzin: wij hebben Zijn heerlijkheid gezien.
Wie het Vlees aanschouwt, ziet de heilige glorie van
de almachtige en eeuwige God. Het heilige der
heiligen van de tabernakel wordt binnenste buiten
gekeerd. Laat iedereen het zien!

Christus is niet alleen vlees geworden, maar is het
ook altijd gebleven. Ook na dood en opstanding
heeft Hij een menselijk lichaam. Verlost en wel.

Uitgerekend in de ‘vleeswording’ maakt God een
onuitwisbare genadige indruk in de wereld. Een
heerlijkheid als van de eniggeboren Zoon van de
Vader: #Christus is uniek.

…heeft onder ons gewoond
Het doel van Christus’ komst is meer dan Zijn einde.
Hij heeft onder ons gewoond. #100% ingeburgerd
(m.u.v. de zonde).

Nooit was Hij zo mooi als toen… maar 1 ding is
zeker: Hij is alleen maar mooier geworden.
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