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Preek 
Prediking n.a.v. : Johannes 1: 11 en 12 (NBV) 
Hij kwam naar wat van Hem was, maar wie van Hem waren hebben Hem niet ontvangen. 
Wie Hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft Hij het voorrecht gegeven om 
kinderen van God te worden. 
Het motto voor Kerst 2014 is op zondagsschool: Jezus komt op aarde; alles wordt nieuw. 
Maar waarom is Zijn komst dan zo belangrijk? Een hele knappe bijbeluitlegger - Augustinus 
(354-430) heet hij - zei daarover ooit dit. En dat juist op basis van het evangelie van vandaag: 
dat naar Johannes. Ik citeer hem. 
‘Kerstfeest is het vieren van een geboortedag. Van wie? Van de Heer. Hééft Hij dan een 
gebóórtedag? Ja, die heeft Hij! Het Woord in het begin, God bij God, heeft een geboortedag. 
Já! Want als Hij nu géén menselijke geboorte zou hebben, dan zou ‘t buiten ons bereik liggen 
in God hérboren te worden. 
Hij is geboren, opdat wij opníeuw geboren zouden worden. Zijn moeder droeg Hem in haar 
schoot, laten wij Hem in ons hart dragen.’ Einde citaat. En preken? Dat is niets anders dan 
sméken: ‘Neem Hem áán!’ Hij kwam naar wat van Hem was, maar wie van Hem waren 
hebben Hem niet ontvangen. 
De Vader zond Hem, de Zoon ging en de Geest verwekte het Kind. 'Nu zijt wellekome!’  Dat 
kun je wel zingen, maar staat de deur van je hart daarmee ook écht open? En we lezen wel: 
‘Het Woord was God’, maar in de kribbe zie je dat er niet aan af. Op de wijzen uit het oosten 
nà, zouden kinderen zeggen. 
Maar verder? In Kapernaüm kan Hij weinig beginnen vanwege het ongeloof. In ‘Zijn’ 
Nazareth willen ze Hem zelfs van de rots gooien.  Mensen als Judas vinden Leeuw van Juda 
tegenover Romeinen teveel Lam(metje). Toch gaat Jezus níet hals-over-kop terug naar 
Vaderhuis. Hij zegt níet: ‘Red jezelf maar!' 
Wèl: hier ben Ik om Uw wil te doen. Waaruit die bestaat? Wie Hem wèl ontvingen en in zijn 
naam geloven, heeft Hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. Jezus komt 
op aarde; alles wordt nieuw. Wát is dan het nieuwe? Ieder mens is welkom bij God. Je belt 
112, als je in nood zit. Daar red je levens mee.  
Vandaag geldt ‘t óók! Kijk nog eens extra naar dit ene vers: Johannes 112 (hoofdstuk 1: vers 
12). Als je God in nood aanroept, als je Jezus hebt aangenomen, dan ga je van Hem léren. 
Wát dan? God aanbidden als Abba, als Papa in de hemel. Maar kán dat? Niemand kan toch 
zo maar ‘kind van een ander’ worden? 
Dat klopt. Daarvoor moet je eerst ergens geboren worden. En daar leer je tegen eerste 
mensen om je heen ‘papa’ of ‘mama’ zeggen. Kijk, dát is nu wat we van Oudste Broer, de 
Here Jezus, leren (Rom.8:29). Hem ontvangen is géén lichamelijke, maar gééstelijke 
geboorte. Jezus is nu lichamelijk níet op aarde… 
Wèl door Zijn Geest! En wat doet Hij? Hij moedigt aan om dagelijks de band met de Here 
Jezus te onderhouden. En wist je, dat Vader en Zoon ernaar verlangen je wéér te zien 
(Zef.3:17;Joh.14:2)? Wie dit beseft, krijgt voorrechten. David mocht ooit schoonzoon van 
koning Saul worden. Ons voorrecht is nog gróter. 
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Want wat betekent geloven in Zijn naam? Dat de band met God sinds Zijn komst níeuw 
geworden is. Hoe dan? Johannes (I,3:1) zegt er later in zijn brief dit van: ‘De liefde van God 
voor ons is zo groot, dat Híj ons Zijn kinderen noemt (BGT).’ Dankzij Jezus’ komst komen wij 
bij God ‘eindelijk thuis’ als Vader. 
Amen.   
 


