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Johannes 1:1/18
1 In den beginne was het Woord
en het Woord was bij God en
het Woord was God.
De apostel Johannes begint zijn
evangelie met dezelfde drie
woorden die in Genesis 1 staan,
namelijk: In den beginne.
Als Johannes later zijn brieven
schrijft, begint hij zijn eerste
brief ook zo namelijk: "hetgeen
was van den beginne"(1 Joh.1:1)
God heeft geen begin en geen
einde dus het gaat hier om het
begin van de schepping en
wanneer dat begin plaatsvond,
weten we niet.
Maar we weten wel, dat het
Woord er was. Er staat niet "in
den beginne was Jezus" want die
naam kreeg Hij pas bij zijn
geboorte als mens. Daarvoor
wordt Hij – met name hier door
Johannes - "het Woord"
genoemd.
Het Woord was er … het Woord
was bij God en het Woord was

God dus we kunnen zeggen dat
het Woord er altijd is geweest.
Daarom zei Jezus ook tegen de
Joden in Joh. 8:58 "Voorwaar,
voorwaar, Ik zeg u, eer Abraham
was, ben Ik." Hij zei niet: eer
Abraham was Ik, maar ben Ik.
We gaan even naar Johannes
20:24 t/m 29 waar staat:
En Thomas, een der twaalven,
genaamd Didymus, was niet met
hen, toen Jezus daar kwam.
Thomas was dus één van de
twaalf apostelen en hij was er
niet bij toen Jezus aan de andere
apostelen verscheen.
Zijn
bijnaam is Didymus en dat
betekent: tweeling. Hij was dus
één van een tweeling.
Hij was het, die tegen Jezus zei:
Here, wij weten niet waar Gij
heengaat; hoe weten wij dan de
weg? En toen sprak Jezus deze
bekende woorden tegen hem: Ik
ben de weg en de waarheid en
het leven; niemand komt tot de
Vader dan door Mij. (Joh. 14:6).
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25 De andere discipelen dan
zeiden tot hem: Wij hebben de
Here gezien! Maar hij zeide tot
hen: Indien ik in zijn handen
niet zie het teken der nagels en
mijn vinger niet steek in de
plaats der nagels en mijn hand
niet steek in zijn zijde, zal ik
geenszins geloven.
Bij Thomas was het dus zo:
eerst zien en dan geloven en
daarom zei hij deze woorden.
De Here Jezus was er niet bij,
toen hij deze woorden tegen de
andere discipelen sprak, maar de
Heer hoort elk woord wat wij
zeggen.
En omdat Hij elk woord hoort,
heeft Hij tot ons gezegd in
Math. 12:36:
Maar Ik zeg u: Van elk ijdel
woord, dat de mensen zullen
spreken, zullen zij rekenschap
geven op de dag des oordeels,
want naar uw woorden zult gij
gerechtvaardigd worden, en
naar uw woorden zult gij
veroordeeld worden.

Geen angst om te leven of te
spreken maar wel op onze
woorden letten.
26 En na acht dagen waren zijn
discipelen weer in het huis en
Thomas met hen. Jezus kwam,
terwijl de deuren gesloten
waren, en Hij stond in hun
midden en zeide: Vrede zij u!
En die woorden zegt Hij ook tot
ons die in zijn naam samen zijn:
Vrede zij u.
27 Daarna zeide Hij tot
Thomas: Breng uw vinger hier
en zie mijn handen en breng uw
hand en steek die in mijn zijde,
en wees niet ongelovig, maar
gelovig.
Jezus had die woorden van
Thomas gehoord, ook al was Hij
er niet bij. En toen mocht hij de
littekens van Jezus zien en
voelen en kreeg de vermaning:
wees niet ongelovig maar
gelovig.
En toen zei Thomas de volgende
woorden,
die
Jezus
niet
corrigeert:
28
Thomas
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antwoordde en zeide tot Hem:
Mijn Here en mijn God!
Thomas noemt Jezus: mijn Here
en mijn God. Hij spreekt de
belijdenis van de kerk, van de
gemeente uit. Jezus is God.
En dan spreekt Jezus nog een
zaligspreking uit namelijk deze:
"Zalig zij die niet gezien hebben
en toch geloven."
29 Jezus zeide tot hem: Omdat
gij Mij gezien hebt, hebt gij
geloofd? Zalig zij die niet
gezien hebben en toch geloven.
We herhalen nog even Johannes
1:1
In den beginne was het Woord
en het Woord was bij God en
het Woord was God.
En dan vers 2
Dit was in den beginne bij God.
Men kan zich afvragen, waarom
Johannes vers 2 noemt. Wat
opvalt is, dat hij drie keer het
woord "Woord" genoemd heeft
en nu ook drie keer het woord
"God" noemt.

3 Alle dingen zijn door het
Woord geworden en zonder dit
is geen ding geworden, dat
geworden is.
Dus al het geschapene, zowel de
zichtbare als ook de onzichtbare
dingen, zijn door het Woord
geworden. We lezen daarover
in Col. 1:15/17 als volgt:
15 Hij is het beeld van de
onzichtbare
God,
de
eerstgeborene
der
ganse
schepping,
Hiermee is niet gezegd dat Hij
geboren is, maar dat voor alles
geschapen werd al bekend was
dat Jezus het lam Gods zou
worden, zoals ook Petrus schrijft
in 1 Petrus 1:19 dat wij
vrijgekocht zijn met het kostbare
bloed van Christus, als van een
onberispelijk en vlekkeloos lam.
En dan komt het in vers 20:
Hij was van tevoren gekend,
vóór de grondlegging der
wereld, doch is bij het einde der
tijden geopenbaard ter wille van
u.
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We gaan terug naar Kolossenzen
1:16
16 Want in Hem zijn alle dingen
geschapen, die in de hemelen en
die op de aarde zijn, de
zichtbare en de onzichtbare,
hetzij tronen, hetzij heer
schappijen, hetzij overheden,
hetzij machten; alle dingen zijn
door Hem en tot Hem
geschapen;
17 En Hij is voor alles en alle
dingen hebben hun bestaan in
Hem.
We gaan terug naar Johannes
1:4
In het Woord was leven en het
leven was het licht der mensen.
God, de Vader, heeft leven in
Zichzelf en zo ook de Zoon.
Jezus sprak tot Marta in Joh.
11:25
Ik ben de opstanding en het
leven; wie in Mij gelooft zal
leven, ook al is hij gestorven.

Toen Hij dan ook riep tegen de
gestorven Lazarus: "Lazarus,
kom uit" kwam de gestorven
Lazarus naar buiten. Als Hij
daar op het kerkhof geroepen
zou hebben: Kom uit, zonder de
naam Lazarus, was het hele
kerkhof op de been gekomen.
In het Woord is dus leven en het
leven is het licht der mensen.
Het Woord is dus leven en licht
zoals David als zei in Psalm
119:105 "Uw woord is een
lamp voor mijn voet en een licht
op mijn pad."
5 En het licht schijnt in de
duisternis en de duisternis heeft
het niet gegrepen. Nee, Jezus
overwon de macht van satan.
6 Er trad een mens op, van God
gezonden, wiens naam was
Johannes; 7 Deze kwam als
getuige om van het licht te
getuigen, opdat allen door hem
geloven zouden.
8 Hij was het licht niet, maar
was om te getuigen van het
licht.
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9 Het waarachtige licht, dat
ieder mens verlicht, was
komende in de wereld.
Het waarachtige licht en het
evangelie was niet alleen voor
de Joden maar ook voor de
heidenen; het is een licht voor
ieder mens.
10 Hij was in de wereld, en de
wereld is door Hem geworden,
en de wereld heeft Hem niet
gekend.
11 Hij kwam tot het zijne, en de
zijnen hebben Hem niet
aangenomen.
12 Doch allen, die Hem
aangenomen hebben, hun heeft
Hij macht gegeven om kinderen
Gods te worden, hun, die in zijn
naam geloven;
Wie Hem aanneemt, krijgt de
macht om een kind van God te
worden.
13 Die niet uit bloed, noch uit
de wil des vlezes, noch uit de wil

eens mans,
geboren zijn.

doch uit God

Wie Jezus aanneemt, wordt
opnieuw geboren, uit God
geboren en krijgt daardoor in
beginsel als een klein geestelijk
kind deel aan de natuur van zijn
hemelse Vader.
14 Het Woord is vlees geworden
en het heeft onder ons gewoond
en wij hebben zijn heerlijkheid
aanschouwd, een heerlijkheid
als van de eniggeborene des
Vaders, vol van genade en
waarheid.
Het Woord is vlees geworden!
Jezus kreeg deel aan ons vlees
en bloed zoals in Hebr. 2:14
staat:
14 Daar nu de kinderen aan
bloed en vlees deel hebben,
heeft ook Hij op gelijke wijze
daaraan deel gekregen, opdat
Hij door zijn dood hem, die de
macht over de dood had, de
duivel, zou onttronen,
Jezus heeft dus op gelijke wijze
als wij deel gekregen aan bloed
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en vlees. Of, zoals Romeinen
8:3 schrijft: Hij kreeg deel aan
een vlees, aan dat der zonde
gelijk.
Daardoor kon Hij ook op gelijke
wijze als wij verzocht worden
zoals in Hebr. 4:15/16 staat:
15 Want wij hebben geen
hogepriester, die niet kan
medevoelen
met
onze
zwakheden, maar een, die in
alle dingen op gelijke wijze als
wij is verzocht geweest, doch
zonder te zondigen.
Hij is dus in alle dingen op
gelijke wijze als wij verzocht
geweest, zonder te zondigen.
Hoe worden wij verzocht?
Jacobus schrijft hierover in
1:14/15
14 Maar zo vaak iemand
verzocht wordt, komt dit voort
uit de zuiging en verlokking
zijner eigen begeerte.
15 Daarna, als die begeerte
bevrucht is, baart zij zonde.

Dat daarna is bij Jezus nooit
gebeurd. Hij is wel in alle
dingen op gelijke wijze als wij
verzocht geweest maar de
begeerte werd nooit bevrucht en
daardoor kwam Hij nooit tot
zonde.
We gaan terug naar Johannes
1:15
15 Johannes heeft van Hem
getuigd en heeft geroepen,
zeggende: Deze was het, van
wie ik zeide: Die na mij komt, is
voor mij geweest, want Hij was
eer dan ik.
Hij was eer dan ik: Johannes de
doper getuigt van Jezus'
eeuwigheid en goddelijkheid.
16 Immers uit zijn volheid
hebben wij allen ontvangen zelfs
genade op genade 17 Want de
wet is door Mozes gegeven, de
genade en de waarheid zijn
door Jezus Christus gekomen.
Onder de wet werkte men alleen
in eigen kracht.
Door het
evangelie krijgen wij deel aan de
genade en de waarheid. De
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waarheid zijn Zijn geboden en
wij krijgen door Jezus Christus
genade en dat is hulp, om die te
houden.
Wij ontvangen uit Zijn volheid
genade op genade. Genade voor
vergeving maar ook zal de
zonde niet over ons heersen,
want zegt Paulus in Rom. 6:14
"de zonde zal over u niet
heersen, want gij zijt niet onder
de wet, maar onder de genade."
Wat een volheid van genade!
18 Niemand heeft ooit God
gezien; de eniggeboren Zoon,
die aan de boezem des
Vaders is, die heeft Hem doen
kennen.
Aan de boezem des Vaders wil
zeggen, aan Zijn rechterhand in
volmaakte liefde en onbeperkt
vertrouwen.
Dat ook wij zo met Jezus zullen
omgaan: in volmaakte liefde en
onbeperkt vertrouwen.

