Verspreid het goede nieuws
We zijn bezig met een preekserie met als thema ‘het goede nieuws
verspreidt zich’.
Eerlijk gezegd vind ik het zelf best moeilijk in het dagelijks leven om het
evangelie, het goede nieuws, te verkondigen. Ik weet vaak niet zo goed
wat ik dan zou moeten zeggen en wanneer het “gepast is”. Herken je
dat?
Vorige week zat ik bij de barbier om mijn baard bij te werken. En terwijl ik
binnen zat, vroeg de barbier plotseling aan mij: ben je gereformeerd?
Ik werd even stil. Ik begreep niet zo goed wat hij bedoelde. Ik moest
even nadenken. Toen antwoordde ik: ik ben evangelisch, waarom vraag
je dat? Hij zei toen: ik zie nu dat er op de achterkant van je auto een
symbool staat waarvan ik dacht dat gereformeerden die op hun auto
hebben. Hij bedoelde het Ichthus symbool, de vis. Gedurende mijn
bezoek aan de barbier hebben we een leuk gesprek gehad. Ik heb me
later ook voorgenomen om op een andere manier antwoord te geven.
Voortaan wil ik dergelijke vragen antwoorden met: ‘ik ben
getransformeerd’
We komen allemaal wel eens in dergelijke situaties terecht.
Belofte
In deze preek ontdek je hoe de apostel Johannes het wie, wat, waar en
hoe van de verkondiging heeft uitgeleefd. Het zal je helpen om in het
dagelijks leven het goede nieuws (evangelie) te verspreiden.
We kijken vandaag als het ware door de bril van de apostel Johannes.
Belangrijk daarbij is om het beeld van de zaaier in het achterhoofd te
houden. (Mattheus 3:3-9)
Marina heeft vanochtend dit Bijbelgedeelte over de zaaier gelezen. Deze
gelijkenis wil ik in deze preek koppelen aan de verkondiging van het
evangelie. De volgende elementen zie je terug in de gelijkenis van de
zaaier, maar ook in het proces van de verkondiging van het goede
nieuws.
Verkondiging (zaaien)
Ontvangen
Vrucht dragen / Groeien
Verkondiging
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Ontvangen
Groeien
Het proces van het Goede Nieuws is begonnen bij Jezus. Hij heeft het
Goede Nieuws ruimschoots verkondigd, uitgelegd, voorgeleefd.
Je zou kunnen zeggen dat Jezus het goede nieuws ruimhartig gezaaid
heeft. Waar Jezus ook kwam verkondigde Hij het goede nieuws over het
Koninkrijk van God. En Hij zette Zijn woorden kracht bij met wonderen.
Er was genezing, herstel, boze geesten werden uitgedreven.
Zijn volgelingen (waaronder Johannes) hebben dit Goede Nieuws
ontvangen. Zij hebben de openbaring gekregen dat het niet alleen Goed
Nieuws is, maar ook dat het waarheid is. Het heeft hun leven
getransformeerd. Ze droegen veel vrucht.
Hans heeft de laatste weken gesproken over hoe de apostelen het
goede nieuws hebben verspreid en hoe de kerk gegroeid is.
Johannes heeft bijvoorbeeld in Klein-Azië (Efeze) gewoond en gewerkt.
Hij heeft het goede nieuws daar verkondigd en beschermd, zodat de
mensen het daar zouden ontvangen en groeien in hun geloof.
Zie je het patroon van verkondigen – ontvangen – groeien - verkondigen
– ontvangen - groeien? Zo is uiteindelijk het goede nieuws ook bij ons
gekomen.
Laten we nu eens inzoomen op dat goede nieuws aan de hand van het
wie, wat, waar en hoe van de verkondiging.

1. Wie verkondigen we?
1 Johannes 1:1-4 (NBV 21)
Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij met eigen
ogen gezien en aanschouwd hebben, wat onze handen hebben
aangeraakt, dat verkondigen wij: het Woord dat leven is.
Het leven is verschenen, wij hebben het gezien en getuigen ervan, we
verkondigen u het eeuwige leven, dat bij de Vader was en aan ons
verschenen is. Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen we ook
aan u, opdat ook u met ons verbonden bent. En verbonden zijn met ons
is verbonden zijn met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus.
We beginnen vandaag redelijk makkelijk. Wie verkondigen we?
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Ten eerste verkondigen wij Jezus!
- Het Woord dat Leven is. Hij is de schepper van hemel en aarde.
- Jezus is het eeuwige leven, dat bij de Vader was en zichzelf aan de
wereld heeft laten zien.
Denk weer even terug aan de zaaier. Wie heeft het goede nieuws
verkondigd aan Johannes? Jezus! Hoe heeft Hij dat gedaan? Door te
verschijnen. Johannes heeft hem met eigen ogen gezien. Jezus heeft het
Koninkrijk van God uitgeleefd. Hij heeft ruimschoots gezaaid in het leven
van Johannes.
Wij mogen Jezus zaaien overal waar we komen. Wij mogen Zijn hart en
handen vandaag weerspiegelen. In geloof en verbondenheid met God.
2. Wat mogen we verkondigen
Om erachter te komen wat we mogen verkondigen zullen we op zoek
moeten gaan naar wat Jezus verkondigde. Hij is immers de zaaier. Maar
wat wordt er gezaaid?
1 Johannes 1: 5-7 (NBV 21)
Dit is wat wij Hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen:
God is licht, er is in Hem geen spoor van duisternis.
Als we zeggen dat we met Hem verbonden zijn terwijl we onze weg in
het duister gaan, liegen we en leven we niet volgens de waarheid.
Maar gaan we onze weg in het licht, zoals Hijzelf in het licht is, dan zijn
we met elkaar verbonden en reinigt het bloed van Jezus, zijn Zoon, ons
van alle zonde.
We mogen verkondigen dat God Licht is.
Laten we daar even op inzoomen.
Als ik denk aan licht dan zie ik dat ik daar 2 reacties op kan hebben:
Fijn, er is licht!
- Licht helpt om dingen goed te kunnen zien
- De schepping (denk bijvoorbeeld aan planten) heeft voldoende licht
nodig om te kunnen leven en te groeien
Mag het licht uit?!
- Wanneer je wil slapen dan kan licht vervelend zijn
- Wanneer je dingen doet die anderen niet mogen zien
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Herken je deze reacties op het licht?
Deze natuurlijke reacties kun je ook in het Geestelijke hebben.
Fijn, er is licht!
Door het licht kunnen we beter zien wat er om ons heen gebeurt. De
vrucht van de Geest groeit (zie Galaten 5:22) wanneer we in het Licht
leven (dus in verbondenheid met Jezus, het Licht)
Mag het licht uit?!
Iedereen heeft wel gebieden in zijn/haar leven (of gehad) die moelijker in
het Licht komen dan andere gebieden. Gebieden waar je je wellicht voor
schaamt of die anderen kunnen beschadigen als ze in het Licht komen.
De mate waarin je het licht van God accepteert, heeft denk ik veel te
maken met het beeld van God dat je hebt en de mate van veiligheid die
je ervaart bij Hem.
Het volgende punt is daarom cruciaal.
1 Johannes 4: 9-10 (NBV 21)
En hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God heeft zijn enige Zoon in
de wereld gezonden, opdat we door Hem zouden leven.
Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad, maar
dat Hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te
brengen voor onze zonden.
God weet alles al. Maar Hij houdt van je zoals je bent.
Misschien draag je vandaag dingen met je mee die anderen niet mogen
weten. Maar God houdt van je!
Misschien durf je niet dicht bij God te komen vanwege je tekortkomingen.
God houdt van je!
Betekent dat dan dat je een roekeloos leven kunt leven, waarin alles
gepermitteerd is? Je zou het bijna denken he? 😊
Maar Johannes schrijft:
Als we zeggen dat we met Hem verbonden zijn terwijl we onze weg in
het duister gaan, liegen we en leven we niet volgens de waarheid.
Maar gaan we onze weg in het licht, zoals Hijzelf in het licht is, dan zijn
we met elkaar verbonden en reinigt het bloed van Jezus, zijn Zoon, ons
van alle zonde.
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Voordat we gaan zaaien in de wereld, moeten we eerst ontvangen dat
God Licht is en dat Hij van ons houdt. Ga alsjeblieft niet zaaien als je de
liefde van God niet ontvangen hebt. Want de kans is dan groot dat je
gaat zaaien met bijvoorbeeld oordeel en haat.
En wellicht zit je hier vandaag en heb je nooit echt de liefde van God
ontvangen in je leven. Dan wil ik dit tegen je zeggen:
Ik sta vandaag hier op het podium, maar dat betekent niet dat er niets
mis is in mijn leven. Vraag maar aan Veronica en aan mijn ouders.
Maar God noemt me Zijn zoon en Zijn vriend.
Ik heb dingen in mijn leven gedaan waar ik niet trots op ben. Maar God
houdt van me. Hij heeft mij getransformeerd.
Je mag vandaag alles vergeten wat ik zeg, behalve dit: God weet alles
van je en Hij houdt van je. Bij Hem ben je veilig. Hij is gek op je. Hij wil
Zijn liefde in je uitstorten vandaag.
We mogen de liefde van God overal verspreiden waar we komen.

3. Waar mogen we verkondigen?
Johannes 3: 16-20 (NBV21)
Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven,
opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven
heeft. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel
over haar te vellen, maar om de wereld door Hem te redden.
Over wie in Hem gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet
in Hem gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam
van Gods enige Zoon. Dit is het oordeel: het licht kwam in de wereld en
de mensen hielden meer van de duisternis dan van het licht, want hun
daden waren slecht. Wie kwaad doet, haat het licht; hij schuwt het licht
omdat anders zijn daden bekend worden. Maar wie oprecht handelt
zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles
wat hij doet.’
Wij mogen verkondigen waar Jezus ons naartoe stuurt. In Zijn naam
mogen we het goede nieuws verkondigen. Waar is dat dan?
Een paar dingen vallen me op:
- Jezus is niet naar de wereld gekomen om een oordeel te vellen
- God heeft de wereld lief
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- Het goede nieuws is voor iedereen
- Wie oprecht wandelt zoekt het licht op.
Dit tekstgedeelte gaat over de wereld, over de aarde. Er staat niet:
God had de mensen in de kerk zo lief dat…
Er staat de wereld. Dat betekent: zowel mensen die al geloven, maar ook
de mensen die nog niet geloven. Het goede nieuws is voor iedereen!
Dit zou ons moeten helpen om op een goede manier het goede nieuws
te verkondigen

Hoe niet zaaien (verkondigen)?
Wanneer wij op welke manier dan ook het evangelie verkondigen, laten
we dan niet veroordelen en niet afstoten vanwege hun zonde. Dat is niet
onze opdracht. De zaaier zaait op alle soorten grond. Hij weet dat het
niet overal veel vrucht zal dragen.

4 Hoe mogen we wél zaaien (verkondigen)?
Is het jou ook opgevallen dat de zaaier ruimhartig zaait? Er is ruim
voldoende zaad aanwezig. Laten we Jezus dan ook in ruime mate
verkondigen aan de wereld om ons heen!
Johannes heeft zelf een mooi voorbeeld gegeven hoe je het evangelie
kunt verkondigen. Hij wordt ook wel de ‘apostel van de liefde’ genoemd.
Hij noemde zichzelf graag de discipel die Jezus lief had.
Dat is de basis van de verkondiging. De intimiteit met God. Het steeds
weer ervaren van Gods liefde. Verwonderd zijn dat Jezus licht is en toch
zoveel van ons houdt.
Het zaad dat wij uitstrooien, op welke manier dan ook, zou altijd moeten
voortkomen uit de verbondenheid met God. Wanneer je dichtbij het hart
van God leeft, dan voel je ook de liefde en de pijn die Hij heeft. De
Heilige Geest helpt ons te zaaien met de gezindheid van God.
Om ons heen zijn er talrijke plekken waar we mogen zaaien. We mogen
zaaien wat we ontvangen hebben. Alle middelen zijn toegestaan.
Als het zaad in goede grond valt, dan zal er vrucht zijn en zal zichtbaar
worden dat God aan het werk is. Als er 1 zaadje in goede grond valt, dan
is de verspilde moeite van 99 zaadjes strooien niet voor niets geweest!
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