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Dia 01 
180923- Jefta Breda 
Het evangelie in één woord. 
 
Dia 02 
Intro. 
Het evangelie. Waar denken we dan precies aan? 
Wat verkondigen wij als het evangelie, de blijde boodschap? 
 
 
Dia 03 
Reünie met God of zelfs dans met God. 
Met reünie, een hereniging met God, hebben we het over de blijde boodschap. Het evangelie. 
Het evangelie van Jezus Christus draait om niets anders dan weer één worden met God. 
Hereniging, in de kring van Vader, Zoon en Geest. 
De kerkvaders noemden dat wel “de dans van God”. 
 
Om die reunie te ervaren, dienen we enkele dingen te begrijpen en te ontvangen, zoals 
bijvoorbeeld vergeving van zonden. 
Daarmee is vergeving van zonden een aspect van het evangelie en niet hét evangelie. 
 
Ok het in de hemel komen is slechts een aspect, maar niet de kern van onze blijde boodschap. 
 
 
Dia 04 
I. Leren van onze fouten. 
Het christendom groeide in de eerste 100 – 200 jaar schrikbarend snel. Het veroverde de wereld.  
Zo overtuigend dat de boodschap van Jezus Christus de wereld veranderde, totdat de 
wereld de boodschap veranderde 
 
Want rond 300 werd zelfs de Romeinse Keizer christen!  
De hoogste machthebber. En helaas de politiek, instituut gingen zich met het evangelie 
vermengen. 
Hij wilde de gehele wereld kerstenen – christen maken – en dacht de Heer een beetje te helpen 
door dat te doen met het zwaard. 
“Als je geen christen wordt, hak ik je kop er af”, was zijn evangelisatiemethode. 
Heel effectief, maar…. werden de mensen ook echt christen? 
Dat zag hij ook in en dus kwam er een controlemechanisme: de kerkgang.  
Je laat zien dat je christen bent door naar de kerk te gaan. 
 
Die foute aanpak zie je nog steeds en ook wij doen daar soms aan mee. 
We proberen mensen te overtuigen van het evangelie en gebruiken soms het zwaard van het 
woord. Woorden kunnen gewelddadig overkomen en dreigementen kunnen uitgesproken worden. 
Het is mogelijk om met boosheid in je hart het evangelie te verkondigen. Voorbeelden te over. 
Met de farizeeërs en Jona als bijbelse voorbeelden. 
 
Dus na 324  werd het gebruikelijk om met dreigementen mensen te bekeren en werd de kerk een 
machtsmiddel van controle. 
Daarmee had je de mensen nog niet want men kon best aardig veinzen – doen alsof. 
 
Dus in rond 1100 kwam Anselmus op het idee om het evangelie te koppelen aan hemel en hel. Als 
je gelooft, kom je in de hemel, als je niet gelooft in de hel. 
Lieve mensen voor 1100 en voor 300 was dat nooit een topic! Denk daar eens over na. 
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Helaas heeft het Calvinisme die gedachten over hemel en hel nog eens aangedikt met de 
onzekerheid dat zelfs als je naar de kerk gaat (veinst) je toch nog niet zeker kan weten of je in de 
hemel komt. Een afschuwelijke nare “blijde boodschap” 
 
De Evangelische Beweging en vele opwekking ervoor predikten echter dat je wel zekerheid van 
het geloof kunt ontvangen. Je mag zeker weten dat je in de hemel komt. Je mag weten een kind 
van God te zijn. 
Heel fijn en echt waar maar dat is nog niet het evangelie. 
 
Het evangelie wat wij in acht weken willen communiceren is het evangelie zoals dat voor het 
Calvinisme, voor Anselmus en voor Constantijn werd gepreekt. Of althans zoals wij denken dat zij 
er over praten.  
In ieder geval willen we terug naar de goede boodschap dat de wereld – en jou en mij – verandert 
en niet meegaan in het veranderen van die boodschap. 
 
Dus vanmorgen heb ik het voorrecht jullie te vertellen over: 
 
Dia 05 
II. Het evangelie in één woord. 
 
Het hele evangelie kun je samenvatten in één woord. 
De blijde boodschap dat jij en ik weer opnieuw een kunnen worden met God – reünie – kun vatten 
in een woord. 
 
Dia 06 
Welk woord?  
Jezus! 
In de Cenakelkerk zo mooi: Jezus boven alles. 
Ik zou nu amen kunnen zeggen, want Jezus is het evangelie in een woord. 
Het evangelie is Jezus. 
 
Dia 07 
Wie is dan deze Jezus? 
 
Ik wil vandaag vooral stil staan bij één aspect, maar toch drie aspecten even daarnaast noemen 
 
a. Het kanaal is de boodschap. 
Als je de evangeliën – de verslagen over Jezus – door vier verschillende schrijvers leest, dan is het 
verbazingwekkend hoe Jezus alle pijlen op zichzelf richt. 
Hij heeft een boodschap, en is zelf ook de boodschap. 
Jezus is zowel de boodschapper, als de boodschap van God naar de mensen. 
Jezus preekt en leeft niet alleen het evangelie; Hij is het evangelie. 
Het verslag van het leven van Jezus is het evangelie. 
 
b. Jezus is de Waarheid (over God) 
De evangelist Johannes zegt het heel duidelijk  
Johannes 14:6: 6Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven.” 
De Weg, De Waarheid en Het Leven is een Persoon! 
En dan vervolgt hij: 
“Niemand kan bij de Vader komen dan door mij.”, 
  
De reünie met God de Vader komt door Jezus! 
Jezus laat ons zien hoe God werkelijk is. 
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Zoals Jezus is zo is God. 
Zoals Jezus niet is, is God ook niet. 
Zo Vader, zo zoon. Zo zoon, zo vader. 
 
c. Jezus is het Woord van God. 
De schriftgeleerden bestudeerden hun bijbel tot op de komma, maar als ze dan Jezus ontmoeten 
zegt Jezus dit: 
39U bestudeert de Schriften en u denkt daardoor eeuwig leven te hebben. Welnu, de Schriften getuigen over 
mij, 40maar bij mij wilt u niet komen om leven te ontvangen.  
Johannes 5:38 
 
Je kunt dus denken eeuwig leven te ontvangen door de Bijbel te bestuderen, maar het eeuwige 
leven ontvang je door bij Jezus zelf te komen. 
 
De Bijbel wijst naar Jezus en getuigt van Jezus, maar is op zich zelf niet het evangelie of 
levendmakend. 
 
Dia 08 
Maar het belangrijkste is wel dat Jezus is: 
d. de Zoon van God 
Marcus begint zijn verslag – zijn evangelie met de woorden: 
“Het begin van het evangelie van Jezus Christus, Zoon van God.” 
Marcus pakt de koe bij de horens en noemt Jezus “De Zoon van God”. 
 
Johannes de vierde evangelist vertelt Genesis 1 nog eens in een moderne versie en zegt dan: 
BGT: “In het begin was Gods Zoon er al. Hij was bij God, en hij was zelf God. 2In het begin was hij al bij 
God. 3Alles is door hem ontstaan. Zonder hem zou er niets zijn. 
4Al het leven komt van hem. Het leven dat hij brengt, is het licht voor de mensen” 
 
De reünie met God komt als volgt tot stand: 
God komt naar ons toe in eigen persoon. 
God wordt een van ons. Hij wordt mens! 
 

Die almachtige, grote God, die hemel en aarde, de Melkweg en vele Melkwegen gemaakt heeft, die 
grote God, komt naar ons als een van ons, zodat we Hem kunnen omarmen, begrijpen en kunnen 
volgen! 
 

En dan komt Hij als Zoon van God, zodat jij en ik ook zonen en dochters van God kunnen 
worden.  
 

Dia 09 

Dat kent twee aspecten: 
Jezus komt als Zoon van God, betekent dat Hij in relatie met Vader en Geest op aarde komt. 
Jezus was niet een of andere god, maar de ZOON van God – in relatie met. 
Met Jezus of in Jezus bezoekt de drie-eenheid ons. Stapt in Jezus onze wereld binnen. 
De gemeenschap van Vader Zoon en Geest komt nu ook op aarde! 
 

Toen Jezus op aarde kwam liet Hij niet de Vader en de Geest achter in de hemel maar nam deze 
relationeel met zich mee hier op aarde. En die omgang met Vader, Zoon en Geest wordt ons door 
Jezus aangeboden en wel zo sterk dat Hij bereid is daarvoor te sterven. 
 
Jezus bidt er dit over: 
Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals u in mij bent en ik in u, laat hen zo ook in ons zijn, - Joh 17:21 
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Dia 10 
Het andere aspect is dat Jezus vlees wordt! 
En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond – Joh 1:14 - HSV 
 
Het Woord is vlees geworden. 
Dat is een heel negatief woord. Veel negatiever dan mens. 
Vlees in de Bijbel wijst naar ons aardse, onze zond, onze tekortkomingen en beperkt mens zijn. 
God stapt niet afstandelijk in onze wereld maar wordt letterlijk deel van onze vleselijkheid, echter 
zonder te zondigen. Daarmee staat hij niet tegenover ons, maar naast ons in onze zonde! Sterker 
nog Hij neemt die zonde van ons af en op zich. 
 
Dat is het evangelie! God zoekt ons op, niet als een politieagent, maar komt als het ware 
undercover in jouw en mijn wereld en openbaart zich dan met zijn boodschap van liefde 
aanvaarding en vergeving. 
 
Dia 11 
Slot. 
Het evangelie in één woord is Jezus! 
In Jezus zien we de boodschap van de Vader, waar we volgende keer op doorgaan. 
In Jezus zien we de Vader 
In Jezus zien het Leven. Het eeuwige leven 
In Jezus zien we Gods liefde. De liefde 
 
Niet Jezus en nog wat regeltjes waar jij aan moet voldoen. 
Niet Jezus en lid worden van deze kerk 
Niet Jezus en bang zijn voor het oordeel. 
 
Nee, het Jezus en Jezus alleen. Punt uit! 
Amen 


