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Schriftlezing: Lukas 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, Ps. 8:1,4 en 5, Ps. 
Ps. 136:1 en 23, Lofz. Maria: 3 en 7 
 
Hoofdpunten van de preek 
Johannes laat met weinig woorden veel van het Kind 
zien. Hij is het vlees geworden woord. Zó mooi… 

1 Woord 
Het Woord betekent Jezus in Zijn eeuwige en 
Goddelijke afkomst (1). In het Woord hebben we dus 
met God van doen. 

Hij heeft met de Vader de alle dingen geschapen (3). 
Onze Schepper wordt schepsel.  

2 Vlees 
Het Woord is vlees geworden. Dat is méér dan: God 
werd mens. Vlees be-tekent ons ‘menszijn’ in zijn 
lichamelijkheid en beperktheid.  

Na de zondeval ook ons menszijn in zijn 
sterfelijkheid. Het woord is vlees geworden. Christus 
neemt ons door de zonde verworden bestaan aan.  

3 Tent 
Christus heeft onder ons gewoond. Hij kwam… om 
een mensenleven lang op aarde te leven. Hij kent 
ons vleselijk bestaan van binnenuit. 

Johannes zegt in feite: Hij heeft Zijn tent onder ons 
opgeslagen, de Tabernakel. Dé plaats waar God 
onder Zijn volk woont en Zich laat ontmoeten.  

4 Heerlijkheid 
In de Tabernakel wist men de heerlijkheid van God. 
Dichtbij en zó ver weg, want Gods heerlijkheid is 
voor een zondig sterveling onverdraaglijk.  

Het vleesgeworden Woord openbaart ons Gods 
heerlijkheid. Je moet als nietig mens wel door het 
‘vlees’ heen kijken om heerlijkheid te zien… 

5 Zoon 
Wie het vleesgeworden Woord ziet, ziet de 
heerlijkheid – de indruk - van de Vader… Jezus is de 
eniggeboren Zoon van God.  

Uitgerekend in de vleeswording en alles wat de 
Zoon daarin zegt, doet of laat zien openbaart de 
Vader Zijn heerlijkheid.  

6 Genade en waarheid 
De indruk die Hij geeft van de Vader is vol van 
genade en waarheid. Vol is vol: Meer kan niet.  

Genade. Het Woord is Gods genade in vlees en 
bloed. Genade is dat je krijgt wat je niet verdient – 
omdat Hij krijgt wat Hij niet verdient.  

Waarheid. Het Woord is Gods vleesgeworden 
waarheid: trouw. God doet wat Hij belooft.  


