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1. Een goed mens
Wil je een goed mens zijn?
Nicodemus heeft drie leerlingen. De eerste vraagt aan
Nicodemus:
“Wie of wat is God?”
Nicodemus antwoordt:
“Hij is het Goede en Hij is de Goede. Wij mensen kunnen
alleen een zinvolle relatie hebben met wat levend is. Daarom
is God voor ons de Goede. Als God voor ons de Goede is,
dan kan Hij in ons werkzaam zijn. Hij is onze Vader.”
De tweede leerling vraagt:
“Wie is Jezus Christus?”
Nicodemus antwoordt:
“Jezus Christus is het geweten, de kennis van wat goed en
verkeerd is. Hij is het vertrouwen in medemenselijkheid. Hij
is de wil tot het Goede. Hij is het fundament dat in ieder
van ons aanwezig is. Op dat fundament kunnen we een
zinvolle relatie met Hem aangaan als met een vriend. Dan
kan Hij naar ons luisteren en terugspreken. Wij hebben onze
geliefden in ons toegelaten en praten tegen hun en luisteren
naar hun, ook als ze niet lijfelijk aanwezig zijn. Hij is de
Zoon van God, zoals wij kinderen van God kunnen zijn.
Laat Jezus Christus toe als vriend, als geliefde, als leidsman,
als medemens.”
De derde leerling vraagt:
“Wat is de Heilige Geest?”
Nicodemus antwoordt:
“Als we vriendschap sluiten met Jezus Christus, en Hem
als leidsman erkennen, dan volgen we Hem na op zijn weg.
Hij is dan werkzaam in onze geest, in ons leven, in wat we
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doen en wat ons overkomt. Die werkzaamheid noemen we
de Heilige Geest. De Heilige Geest is Jezus Christus in zijn
verschijning aan ons als trooster en helper.”
Wil je een goed mens zijn of niet?
Als je een goed mens wilt zijn,
ben je een vriend van God
want God is het goede.
Hij is de Vader van het goede,
jij bent het kind van het goede.
Zo ben je nooit alleen.
Uit jou kan het goede geboren worden
als je het kind van het goede wilt zijn.
Het Kind dat het Goede is
Dit is een verhaal over het Wezen in de Oneindigheid. Het
Wezen is de Oneindigheid. Hij begeeft zich in zijn eindige
schepping, zijn universum. Hij gaat naar de aarde die Hij
maakte. Hij gaat ons laten zien wat de mens is en wat de
mens zou kunnen zijn. Hij gaat met ons vieren en Hij gaat
met ons lijden. Hij gaat ons leren hoe wij ons leven moeten
leiden. God wordt mens. De Vader wordt de Zoon.
Hij kiest een vrouw als moeder. Haar naam is Maria en zij raakt
in verwachting. De naam van het Kind op aarde is Jezus. Zijn
tante is Elizabeth, zij is in dezelfde tijd zwanger van een jongetje,
dat Johannes de Doper zal heten. Maria gaat bij haar nicht op
bezoek en als de nichten elkaar zien, zingt Elizabeth dit lied:
Ave Maria, Moeder van God,
vol van genade, de Heer is met jou.
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Gezegend ben jij onder de vrouwen
en gezegend is de vrucht van je schoot,
Jij zult onze redder gaan baren.
Heilige Maagd, bid voor ons, zondaars,
nu en in het uur van onze dood. Amen.
Maria raakt eveneens vervuld van de inspiratie van de Heilige
Geest en zingt haar Magnificat.
Ik maak groot de Here,
Zijn zoon groeit in mijn buik.
Altijd was ik de minste,
nu valt mij dit ten deel.
Zijn macht is onweerstaanbaar,
oneindig is zijn hart.
Hij steunt wie van Hem houden,
wie Hem in ere houdt.
Hoogmoedigen bestraft Hij,
de rijken maakt Hij arm.
Mijn schat is in de hemel
en de hemel is in mij.
Maria en Elizabeth blijven bij elkaar tot Johannes de Doper
geboren is. Daarna begint Maria samen met Jozef, haar man,
aan de terugweg naar Nazareth.
Het Licht van een Ster
Onderweg, als Maria en Jozef in Bethlehem zijn aangekomen,
breken haar vliezen. In de herberg is geen plaats en daarom
gaat ze op een voedertafel in de schuur liggen. Op die kribbe
wordt Jezus geboren. Zo is de eerste verblijfplaats van het
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Kindje een plek waar dieren eten en drinken en nieuwe
krachten opdoen. Ze krijgen direct aanloop van schapen en
herders en een os en een ezel.
Drie wijze koningen krijgen de geest en reizen een licht
aan de hemel achterna en dat leidt hun naar het vrolijk
samenzijn. De koningen buigen voor het kind. Ze bieden
kostbaarheden aan die ze hebben meegenomen: mirre,
wierrook en de gouden kroon, met rozen versierd, van
een koninkrijk dat niet van deze wereld is. Daarna gaat
elke koning weer terug naar zijn eigen rijk om zijn volk te
hoeden tot alle volken een worden in Onze Vader die in de
Hemel is.
Het woord van een doper
In den beginne is het woord en het woord is bij God en het
woord is God.
Dit hier is in het begin bij God in zijn oneindigheid.
Alles komt door Hem tot bestaan en buiten Hem ontstaat
er niets.
Wat ontstaan is, heeft leven in Hem en het leven is het licht
der mensen.
En het licht schijnt in de duisternis en de duisternis kan het
licht niet aan.
Het ware licht is er, dat elke mens verlicht en dat naar de
wereld gekomen is.
Het komt in de wereld, een wereld die door licht tot bestaan
is gekomen, maar die wereld wil het licht niet erkennen.
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Het licht is in zijn eigen huis gekomen, maar de mensen hebben
het niet allen opgenomen. Degenen die het opnemen, krijgen
het vermogen om kinderen te worden van God. Uit God zijn
ze herboren, en aardse begeerten drukken hen niet langer neer.
Ik doop met water, maar hij doopt met licht.
Ja, het woord is vlees geworden. Hij is bij ons komen wonen en
we hebben zijn glorie gezien, de glorie van het kind van God,
vervuld van waarheid en genade. Hij heeft ons geleerd het hart
van zijn Vader te kennen en het lijden van onze medemensen
onder ogen te zien.
Kijk dan, daar, daar is het Lam Gods. Hij neemt de last van je
lijden weg. In hem lossen zonde en tekortkoming zich op en de
schuld die wij aan anderen hebben en de schuld van anderen aan
ons. Hij is water, hij is licht, hij is brood, hij is de levensadem.
Kijk dan, het is Gods zoon. Open je ogen en kijk naar binnen
en ontmoet hem in het koninkrijk dat binnenin jou is.
Schuilt er in deze Oneindigheid
een goddelijk Iets dat om mij geeft,
een Wezen zacht van aard en mild,
dat hoopt dat ik het Goede kies?
Voelt het zich aangesproken nu
terwijl ik om mijn fouten rouw
terwijl een beeld zich vormt van
een Wezen dat op mij vertrouwt?
Voel jij je aangesproken nu
terwijl jij om je fouten rouwt
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terwijl een beeld zich vormt van
een Wezen dat op jou vertrouwt?
Schuilt er in deze Oneindigheid
een levend Iets dat om ons geeft
en houdt dat Wezen echt van mij
al doe ik zoveel dingen fout?
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2. Leraar van lijden en genezing
Zoek God
Johannes de Doper is in de woestijn en doopt er mensen uit
Judea en Jerusalem.
Daardoor komen ze nader tot God en voelen ze hoe hun
menselijke tekortkomingen hen vergeven worden.
Ik ga er vanuit Nazareth in Galilea naartoe en vraag hem:
“Wat zeg je over jezelf?”
Hij antwoordt:
“Ik ben een roepende in de woestijn, maar nu is mijn gebed
verhoord.”
Ik vraag hem:
“Doop mij.”
Zo maken wij de weg van de Heer recht.
En daar gebeurt het dat ik een mystieke ervaring, een
godservaring krijg.
Ik ervaar God
Als ik druipnat uit het water omhoog kom, zie ik de hemel
scheuren.
Ik voel God in me ademen. Het is de hartslag van het
universum.
Ik hoor God spreken
Jij bent Mijn kind.
Ik houd van jou.
In jou heb ik een welbehagen.
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In verleiding
Meteen drijft Gods adem me veertig dagen de woestijn in.
Daar verwerk ik het ontzaglijke dat mij is overkomen, en
word ik op de proef gesteld.
De verleiding komt over me om een handelaar te worden die
kostbare stenen ruilt voor brood om de armen te voeden.
Maar ik denk: de mens leeft niet van brood alleen, maar van
alles wat uit Gods mond komt.
De verleiding komt over me om God te beproeven door van
de tempelpoort te springen en mijn lichaam en geest in de
waagschaal te stellen. Maar ik voel aan dat het niet goed is
om God op de proef te stellen. God stelt de mens op de
proef en niet andersom.
De verleiding komt over me om een koning van vele landen
te worden. Zou ik door koningsdwang niet veel goeds voor
de ellendigen kunnen doen? Nee, natuurlijk niet! Dat is niet
mijn weg. Ik wil God dienen, en door God de mensen.
De blijde boodschapper
Johannes wordt gevangen genomen en ik ga terug naar huis.
De profeet Jesaja noemt mijn geboortegrond ‘Galilea van de
heidenen’ en zegt daarover:
“Het volk dat in duisternis leeft, ziet een schitterend licht,
en zij die wonen in de schaduw van de dood worden door het
licht beschenen.”
Ik ga echter niet in Nazareth, maar in Kafarnaüm wonen.
Daar begin ik mijn verkondiging.
“Kom tot inkeer”, zeg ik, “want het koninkrijk van de hemel
is nabij!”
Zo verkondig ik Gods boodschap. En die boodschap luidt:
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Houd van God. Hij is het Goede. Dat is het eerste
gebod.
Houd van elkaar. Wees goed voor elkaar. Dat is het
tweede gebod.
Want God is liefde.
Geloof in God en het koninkrijk Gods leeft in jou.
Niet daar, niet morgen, maar hier en nu, in jou.
Ga heen en zondig niet meer, en doe het Goede.
Want God is liefde.
Vissers van mensen
Simon en Andreas, twee broers, werpen hun netten uit in
het meer van Galilea. Zij zijn vissers uit Kafarnaum. Ik zeg
tegen hen:
“Kom, volg mij. Dan kunnen jullie vissers van mensen
worden.”
En ze geven gehoor aan mijn woorden en worden mijn
vrienden op de Weg.
Even verderop zijn Jakobus en Johannes, eveneens twee
broers, aan het vissen. Ik roep hun en zij laten hun oude
leven achter zich en volgen mij op de Weg.
Zo komen we in Kafarnaum. Zodra het zondag is, gaan we
naar de synagoge, de Joodse kerk, en ik spreek daar. Ik doe
dat niet als een kerkelijke autoriteit, maar als iemand die zijn
roeping direct van God heeft. De toehoorders zijn verbaasd,
sommigen aangenaam verrast en begeesterd, anderen boos
en verontwaardigd. Ze zeggen:
“Wat krijgen we nu? Een nieuw geloof direct van God?”
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Een geest vol onzuivere neigingen
Er is in de synagoge een verwarde geest aanwezig. Hij begint
tegen mij te schreeuwen:
“Wat hebben jij en ik met elkaar te maken? Je bent gekomen
om mij in het verderf te storten. Houd je heiligheid Gods
bij je!”
Ik loop naar hem toe, kijk hem aan, pak zijn hand en spreek
tegen hem:
“Ik breng je de heiligheid Gods.”
Dan breekt hij, zijn onzuivere neigingen verlaten hem, en
huilend verlaat hij de synagoge. Iedereen staat versteld dat ik
de wildeman tot bedaren heb gebracht en hem in een beter
mens heb veranderd.
Een schoonmoeder met koorts
Daarna verlaten we de synagoge en ik ga met Jakobus
en Johannes naar het huis van Simon en Andreas. De
schoonmoeder van Simon heeft koorts. Als ik binnenkom,
beginnen ze direct over haar. Ik ga naar haar toe, en pak haar
hand en doe handoplegging. En dan voelt ze zich ineens een
stuk beter en ze staat er op om ons bij het eten te bedienen.
Zo gebeurt wat zeven honderd jaar geleden het boek Jesaja
heeft beschreven: ‘Hij heeft onze kwalen op zich genomen
en onze ziekten heeft hij weggebannen.’
Tot lijden bereid
Als de zon onder is, en de sabbat, de Joodse zondag, formeel
voorbij, brengen de stedelingen iedereen bij me die ziek of
depressief is. De halve stad dromt samen voor het huis waar
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