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Het Woord van het Leven (Johannes 1:1-14) 
De unieke, absolute goddelijkheid van Jezus Christus is een fundamentele leer van het christelijke 
geloof. Zij die Zijn goddelijkheid ontkennen, hebben de geest van de antichrist (1 Johannes 4:1-4) 
en leven zonder een Redder. Ongeacht of een persoon behoort tot een bizarre sekte, of een lid is van 
een mainstream denominatie, als hij ontkent dat in Jezus “God is geopenbaard in het vlees” (1 Ti-
motheüs 3:16), dan is hij geen kind van God. De Bijbel is absoluut duidelijk in zijn verklaring van 
Christus’ goddelijkheid: “In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was 
God” (v. 1). Datzelfde “Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond” (v. 14). Jezus Chris-
tus, het Woord, was één met de Vader in alle schepping (vv. 1-3). In Hem is volmaakt, eeuwig le-
ven (v. 4)! Redding kan niet gevonden worden in enige religie of in enig persoon anders dan in onze 
Heer Jezus Christus. 
Tot Zijn discipelen zei Jezus: “Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien” (Johannes 14:9b). Te-
gen de twijfelaars van Zijn tijd, zei Jezus: “Ik en de Vader zijn één” (Johannes 10:30). Jezus zei niet 
louter dat Hij overeenstemde met de Vader in doel en bediening, zoals sommige ketters heden pro-
pageren. Nee, Hij beweerde God te zijn, en de Joden die zich realiseerden wat Hij zei probeerden 
Hem tot de dood te stenigen voor Godslastering (Johannes 10:31-33). 
Jezus zei: “als u niet gelooft dat Ik Ben (= God), zult u in uw zonden sterven” (Johannes 8:24b). 
Niemand kan eeuwig leven hebben tenzij hij gelooft dat Jezus het Woord van het Leven is, dat Hij 
God is. 1 Johannes 5:71 verklaart: “de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze drie zijn één”. 
De absolute, eeuwige goddelijkheid van de Zoon van God is een fundamentele leer die mensen 
moeten geloven en gelovigen moeten verkondigen.2 

Het Water van het Leven (Johannes 4:1-15) 
De vrouw aan de bron in Samaria zou niet geweten hebben van het Water van het Leven tenzij Je-
zus Christus haar had gesproken over haar behoefte en hoe die kon vervuld worden (vv. 13, 14). 
Evenzo moeten we gereed staan te getuigen tot dezen die we ontmoeten. We kunnen niet altijd uit-
wendig onderscheiden wanneer we met een dorstige ziel te maken krijgen die schijnbaar tevreden is 
met het leven maar inwendig verlangt naar dat Water van het Leven dat alleen eeuwige zegen kan 
brengen. Merk op dat in de overgebleven verzen van Johannes 4 Christus’ getuigenis aan slechts 
één vrouw resulteerde in vele anderen die in Hem geloofden (vv. 28-29, 39). Zij die het genoegen 
ervaren van het Water van het Leven zouden moeten verlangen het te delen met andere dorstige 
zielen. Hoe zelfzuchtig zijn we als we erin falen te getuigen tot anderen wanneer God een open deur 
geeft. God belooft het Zaad te zegenen als we het zaaien in geloof. 
Jezus was fysiek vermoeid door Zijn reizen (v. 6), en Hij had gemakkelijk Zijn ongemak hebben 
kunnen gebruiken om niet tot deze vrouw te spreken. Maar merk op dat wanneer Zijn discipelen 
terugkeerden van hun reis naar de stad om voedsel te kopen, zij ontdekten dat Jezus reeds verfrist 
was en zij dachten dat misschien iemand Hem iets te eten had gegeven. Christus verklaarde aan hen 
een waarheid die zo belangrijk is voor iedere gelovige vandaag om de ware voldoening-gevende 
resultaten (fysisch en geestelijk) te begrijpen van het werk van God te doen. In feite trotseert deze 

 
1 Dit is het zgn. “Comma Johanneum”: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Comma-Johanneum.pdf  
2 Zie hierover verder: http://www.verhoevenmarc.be/drieeenheid.htm  
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voldoening elke natuurlijke verklaring (vv. 31-34). Wij moeten anderen fervent smeken Christus te 
zien als onze Redder en het Water van het Leven. Vele dorstige zielen omringen ons elke dag, maar 
de meesten van hen blijken zelfgenoegzaam en onbezorgd te zijn. We moeten bij hen aandringen 
opdat zij “het water des levens nemen, voor niets” (Openbaring 22:17). 

Het Brood van het Leven (Johannes 6:27-51) 
Onze Heer waarschuwde voor het gevaar te werken voor enkel tijdelijk, fysisch voedsel en het ver-
waarlozen van wat geestelijk en eeuwigdurend is (v. 27). De Joden tot wie Jezus sprak wisten van 
het brood uit de hemel (manna) waarin God wonderlijk had voorzien om tegemoet te komen aan de 
fysieke noden van hun voorvaderen in de wildernis. Maar hier, in hun midden, stond Jezus Christus, 
het ware Brood van de Hemel, Die hen eeuwige waarheden onderwees, maar de meesten van hen 
konden enkel beledigende vragen stellen. Zij weigerden te geloven in Christus en weigerden daar-
door van het geestelijke Brood te genieten dat algehele en eeuwige voldoening schenkt. Dit Brood 
van het Leven was, en is nog steeds, een gave. Terwijl mensen moeten arbeiden voor hetgeen tijde-
lijk is, is eeuwig leven gratis. Wat een contrast! 
Christus’ boodschap was niet complex: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, heeft 
eeuwig leven. Ik ben het Brood des levens” (vv. 47, 48). Het Evangelie van Christus is simpel maar 
krachtig; het zal iedereen redden die gelooft (Romeinen 1:16). De Bijbel stelt expliciet dat sata-
nisch-geïnspireerde oppositie tegen dit Evangelie altijd zal bestaan. Maar, er is geen nood aan het 
verzachten en versuikeren van Gods Boodschap, of het te verpakken of vermommen, in een poging 
om het minder aanstootgevend te maken voor sommigen. Paulus trachtte niet het Evangelie aan te 
passen voor het welgevallen van de Joden of de Grieken (1 Korinthiërs 1:18-25). Jezus Christus, het 
Brood van de Hemel, kan, wil en zal de Redder en voldoening zijn van allen die tot Hem komen (v. 
37). Wij hebben goed nieuws te verkondigen! Als Jezus Christus, het Brood van het Leven, uw ziel 
voldoening heeft geschonken, verkondig Hem dan aan anderen. Samen met de psalmist David zeg-
gen we: “Laten zo spreken wie de HEERE verlost heeft” (Psalm 107:2). 

Het Licht van het Leven (Johannes 8:12-20) 
Jezus zei: “Ik ben het Licht der wereld” (v. 12). Deze uitspraak maakte de Farizeeën razend omdat 
zij niet geloofden dat Jezus het gezag had om zo’n claim te maken. Maar Jezus maakte duidelijk dat 
God de Vader “getuigt” dat Jezus inderdaad was en is het “Licht van de wereld” (v. 18). Zij die 
Jezus Christus volgen zullen het Licht van het Leven hebben. Deze boze wereld, doordrongen met 
duisternis, heeft desperaat dat Licht nodig. Jezus sprak tot het hart van ’s mensen probleem toen Hij 
zei dat mensen Hem afwijzen als het Licht omdat hun daden slecht zijn (Johannes 3:19). Als zij tot 
Hem zouden komen, dan zou Zijn licht hun slechte daden volledig blootleggen. Zij die het Licht 
afwijzen, haten eigenlijk dat Licht (Johannes 3:18-20), dus moeten we niet verrast zijn wanneer we 
de verachting ervaren van hen die Jezus Christus afwijzen als het enige ware Licht van de wereld. 

 

De afvallige oecumenische leiders van onze tijd praten graag over hun openheid en de mogelijkheid 
van het vinden van toegevoegd licht in andere religies, maar zij weigeren Jezus Christus te volgen 
en te gehoorzamen, Hij die het enige ware Licht van het Leven is. In plaats daarvan dialogeren zij 
met katholieken, orthodoxen, joden, moslims, boeddhisten en anderen, en zij hebben het foute en 
gevaarlijke geloof, dat elk van deze groepen tenminste enig licht heeft om bij te dragen aan de zoek-
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tocht naar meer licht. Maar allen die weigeren de Christus van de Bijbel te volgen hebben “geen 
dageraad” (= licht) in zich (Jesaja 8:20). Jezus Christus is het Levende Woord en het Licht van het 
Leven. De Bijbel is Gods geschreven Woord, het Woord van het Leven. Het was het Levende 
Woord die ons het Geschreven Woord gaf, en die twee zijn in volmaakte eenheid. Hoe wonderlijk is 
het te weten dat wij een lamp voor onze voeten en een Licht op ons pad hebben (Psalm 119:105). 
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