Kunstmest voor
de Groeigroep
# 78 (05/09/21)
Lees: Joh. 1,1.2.3.14
Het begin van het evangelie
vlgs Johannes is totaal anders
dan de andere evangeliën. Het
is een next level - en dat geldt
voor het hele evangelie vlgs
Johannes.
In het begin was het Woord…
(vs 1): klinkt raadselachtig…
Joh heeft met die formulering
2 groepen lezers op het oog:
1. ‘Grieken’ die het OT niet
kennen. Joh gebruikt voor
‘Woord’ het griekse woord
‘Logos’. Dat was een woord
uit de loso e. De losofen
geloofden dat er ónder alles
wat in de wereld in beweging

is, wel een (onveranderlijk)
principe móest zijn, de Oeroorzaak van alles. Dat was de
Logos. Ms denk jij dat ook
wel als je kijkt naar bv de
natuur.

Weten we niet. We kunnen
alleen maar zeggen: Hoe onuitputtelijk zijn Gods rijkdom, hoe
ondoorgrondelijk zijn oordelen
en hoe onbegrijpelijk zijn wegen!
(Rom. 11,33)

Tegen hen (jou) zegt Joh: Dat
klopt! Er is een oer-oorzaak
van alles. En ik zal Hem aan
jullie voorstellen! Want Hij is
mens geworden in JC!

We weten wel waarom het
Woord mens geworden is.
Vgl. het verhaal van de
mierenkolonie.

Onbegrijpelijk voor ‘Grieken’:
hoe kan het Onveranderlijke
Principe iets veranderlijks
worden?
2. Joden die het OT wel
kennen (en jij) dachten bij
deze woorden meteen aan
Gen. 1,1: In het begin… Joh zegt:
het Woord was er toen al bij!
Vgl Gen. 1,1: En God ZEI:…

Jezus is…
het Woord
dat mens is
geworden
Bespreek:

Dus de Schepper is schepsel
geworden… Toen kon Hij
maar op 1 plek tegelijk zijn,
werd Hij moe, kreeg Hij
honger en dorst, huilde Hij,
werd Hij ouder, werd Hij ziek,
werd Hij bespot en geslagen
en… gedood! (Vgl. lied Mary
did you know?) Hoe kan dat??

1. Denk jij ook als je naar de
schepping kijkt: daar moet
wel Iemand achter zitten?
Waarvan ben jij speciaal
onder de indruk?
2. Via welk verhaal uit de
evangeliën kom jij het meest

onder de indruk van de
mensheid van Jezus en
waarom?
3. Luister met elkaar naar
Mary did you know? en wissel
uit welk zinnetje jou het
meest raakt en waarom.
4. Welk onderdeel van het
verhaal van de mierenkolonie
viel jou het meest op en
waarom?
Bid:
1. Dank God voor de
wonderen van de schepping.
2. Dank God voor het wonder
dat Hij Zelf een schepsel is
geworden - voor jou!
3. Bid of jij mag blijven
bese en dat dat echt nodig
was: dat de ‘mierenkolonie’
(wij mensen) in gevaar is!
4. Bid of alle ‘mieren
(mensen) die dat niet bese en
dat nog mogen gaan bese en
en gered mogen worden ook via jou.

 


?


 


 


 


ff

 


ff

 


 


’


 


fi

 


 


fi

 


 


 


 


 


 


fi

 


ff

ⓒ Sape Braaksma

