Schriftlezing: Jesaja 9:1-6, Hebr. 2:9-18 Tekst: 1
Joh. 3:6-10 (vanuit 8b). Thema: Waarom God mens
werd (2). Zingen: Ps. 107:1 en 8, Ps. 72:7, Ps. 35:1
en 13, Ps. 116:1, 9 en 10, Gez. 5:3
Hoofdpunten van de preek
Johannes noemt een 2e reden waarom de Zoon van
God geopenbaard werd.

De werken van de duivel
Hoe ziet dat web eruit? Voorbeeld: spinnenweb met
3 ophangpunten.
1 De mens die uit de duivel is. Johannes schrijft heel
algemeen over de ‘werken van de duivel’ als: ‘de
zonde doen (2:4)’ en ‘je broeder haten (9-11)’ en
Christus verloochenen (2:22).

Geopenbaard
Johannes schrijft niet zonder reden over Kerst. Hij
verbindt dat met onze levenswandel: doe
rechtvaardigheid (6-7)/ doe de zonde niet (4).

2 Mensen vormen samen de wereld en beïnvloeden
elkaar en worden beïnvloed. De wereld stijgt ons
boven het hoofd met allerlei ongrijpbare processen
en gruwelijke gebeurtenissen. Het is geen vraag wie
er achter zit. De overste van de wereld!

De drijvende kracht achter de zonde doen is de
duivel (8a). Hij is de leider van de gevallen engelen.
Gods grote tegenstander. Na zijn mislukte
staatsgreep is hij op de aarde geworpen waar hij zijn
dodelijke invloed verleidelijk of bruut doet gelden.

3 De duivel oefent ook rechtstreeks invloed in de
wereld en op mensen uit. Als een lichtende engel
verleidt hij of als een brullende leeuw probeert hij
ons mee te voeren.

Hoe wordt die ban gebroken? Ook daarvoor werd
Gods zoon mensenzoon. Hij werd er één van ons.
Niet alleen om te sterven, maar ook om het leven
voluit te leven.

Om te verbreken
Johannes schrijft om ons te vertellen waarom God
mens werd: om de werken van de duivel te
verbreken! Het web is door Jezus aan flarden
gescheurd. Op de Zoon kreeg Satan geen grip.

Daarin ondergaat Hij de verzoekingen en moet Hij
het geweld van de duivel te ondergaan. Hij zwicht
niet, maar blijft in geloof staande. Zó vernietigt Hij
degene die de macht heeft over de dood (Hebr.
2:14-15) en breekt Hij het web van de duivel.

Dat geldt ook voor elk mens die op geopenbaarde
Zoon ziet en blijft kijken. Het web is aan flarden
gescheurd. De ban is gebroken. De drijvende kracht
achter de zonde stokt.
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