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“Het Woord is vlees geworden”

Dag allemaal,
Deze week gaan mijn gedachten uit naar Joh. 1:14: “Het Woord is vlees geworden en het heeft
onder ons gewoond.” Graag wil ik met je delen wat dat betekende voor de lezers van het Johannes
evangelie in de eerste eeuw, en wat het voor ons zou moeten betekenen.

Lang geleden was er een jongen….
Samuel werd geboren ten tijde van het boek Richteren, een geestelijk droge tijd in Israël. Hoewel er
verschillende rechtvaardige richters waren geweest gedurende 300 jaar, was er toch weinig
openbaring van de Heer.

Maar dat staat te veranderen, en de verandering brengt tot stand hoe de Heer zichzelf zou gaan
openbaren aan de profeten, in de rest van het Oude Testament, en zelfs vandaag de dag nog.

Zo begon het, in 1 Samuël 3:1: “ de jonge Samuël was in de dienst des Heren onder toezicht van Eli.
Nu was in die dagen het woord des Heren schaars; gezichten waren niet talrijk.”

Je kent het verhaal; de Heer riep Samuël 3 maal en telkens dacht de jongen dat Eli hem riep. Vers 7
noemt de reden waarom hij niet door had dat het de Heer was: “Samuël nu kende de Here nog niet,
nog nooit was hem een woord des Heren geopenbaard.”

Bij de derde keer begreep Eli dat het de Heer was, en hij instrueerde Samuël om te zeggen: “Spreek
Here, want Uw knecht hoort.” (vers 9) Vers 10 vind ik geweldig: “Toen kwam de Here, bleef daar staan
en riep als de vorige keren.” Dit is dus de Heer, en niet een engel. Het is Christus, in een Oud
Testamentische verschijning.

De Heer kwam en stond……vers 15 zegt, nadat Hij Samuël een aantal dingen verteld heeft
betreffende Eli, dat Samuël ‘ertegen op zag Eli het gezicht mee te delen’. Dus de Heer kwam, stond
daar maar Samuëls ogen moesten geopend worden om de Geestelijke wereld te kunnen zien – wat hij
zag was een visioen.

Vers 21 bevestigt dit: “De Here verscheen ook verder in Silo, want Hij openbaarde Zich in Silo aan
Samuël door het woord des Heren.”
Van Adam tot aan Samuël openbaarde Hij zich door middel van verschillende verlossings namen,
maar nu laat Hij zichzelf zien als ‘het woord des Heren’.

Vanaf dit moment verschijnt hij aan de profeten in het Oude Testament als ‘het woord des Heren’. Dus
als we lezen dat ‘het woord des Heren’ kwam in de profetische boeken, weten we nu dat het Christus
was, zich openbarend in een visioen om een woord te geven, zoals Hij dat vastgesteld had met
Samuël.

De profeten ontvingen niet een woord, alsof een mystieke hand hun pen op papier leidde. Het was
ook niet zo dat ze de stem van de Heer hoorden. Ze bedoelden, zoals bij Samuël het geval was, dat
de Heer aan hen in een visioen verscheen en tot hen sprak en vaak toekomstige dingen liet zien. Als
er staat ‘het woord des Heren kwam tot….’dan wil dat zeggen dat het Woord des Heren, HIJZELF,
kwam.

Hier zijn een aantal voorbelden van hoe de Heer aan de profeten verscheen als het Woord des Heren:

Jeremia: “De woorden van Jeremia….tot wie het Woord des Heren kwam ten tijde van Josia….het
woord des Heren kwam nu tot mij: eer ik u vormde in de moederschoot heb ik u gekend…..toen
strekte de Heer Zijn hand uit en roerde mijn mond aan….”(1,2,4,9)
Joel: “Het woord des Heren, dat kwam tot Joël….”
Amos: “De woorden die Amos, een van de schapenfokkers uit Tekoa, geschouwd heeft over
Israël…..ze zegt de Here….`
Obadja: “Gezicht van Obadja. Zo zegt de Here over Edom…..”
Jona: “Het woord des Heren kwam tot Jona, de zoon van Amittai….



Micha: “het woord des Heren dat tot Micha, de Morastiet, kwam …..hetwelk hij geschouwd heeft over
Samaria en Jeruzalem”.
Nahum: “Godsspraak over Nineve. Boek van het gezicht van Nahum, de Elkosiet”.
Habakuk: “De godsspraak die de profeet Habakuk geschouwd heeft”.

Wat er in Habakuk staat, vind ik geweldig, omdat Hij de Heer beschrijft, in 3:4: “er is een glans als van
zonlicht, lichtstralen heeft hij aan zijn zijde (eng.: lichtstralen komen uit zijn vingers, handen) en daar is
het omhulsel zijner kracht.”

Deuteronomium 9:10 zegt dat de Heer de twee stenen tafelen gaf, beschreven ‘met de vinger Gods’.
Wat Habakuk beschrijft als lichtstralen die uit Zijn vingers komen, zouden wij met laserstralen kunnen
vergelijken. Wel, dat verklaart het! Verbazend!
Sefanja: “Het woord des Heren, dat kwam tot Sefanja…”
Haggai:”In het tweede jaar van koning Darius, in de zesde maand, kwam het woord de Heren door de
dienst van de profeet Haggai….zo zegt de Here der heerscharen….”
Zacharia: “In de achtste maand, in het tweede jaar van Darius, kwam het woord des Heren tot
Zacharia….”. daarmee begon een serie van 10 visioenen en even later in het boek zegt hij opnieuw:
“het woord des Heren kwam….” Waarbij het gaat over meer visioenen.
Maleachi ”Het woord des Heren tot Israel door de dienst van Maleachi.”

Dus zie je….
Dat de mannen die de profetische boeken van het Oude testament schreven, verslag deden van hun
visioenen en ontmoetingen met de persoon van het Woord des Heren. Zo kenden ze hem: het Woord
des heren. Voor hen was dat Zijn naam.

Tijd om de hemel te verlaten om naar de aarde te komen: het Woord des Heren is vlees
geworden
Wat ik nu zo ga delen is een ontmoeting dat voor mij bijzonder intiem en heilig is. Als ik hier over
spreek of schrijf word ik door verschillende emoties overweldigd en dat is de reden dat ik over dit
visioen zelden iets noem.

Allereerst, het is iets tussen de Heer en mij of de Vader en mij. Een deel van mij wil dat voor mezelf
houden, als een schat, iets dat voor mij alleen is. Maar voor het merendeel voel ik me gedrongen te
delen wat ik gezien heb, want daar ben ik toe geroepen. Ik moet transparant zijn. Ik moet de wegen
van de Vader delen, maar het is niet altijd makkelijk iets te delen met mensen, die mij lang niet
allemaal kennen. Dus proef mijn hart, en als je mij niet gelooft, leg het aan de kant, of wijs het visioen
af, maar doe dat niet met de boodschapper.

Tijdens een bezoek, toen mijn engel me een woord van de Vader gaf, vroeg ik hem naar de hemel, en
in het bijzonder hoe engelen hun verhouding zien met Jezus. Zoals ik dat vertel in Pursuing the
Seasons of God, vertelde hij dit: “Je moet begrijpen, dat we Hem kennen als Schepper (jij kent hem
als Redder)….al wisten we wat er plaats vond toen hij de hemel verliet, we begrepen het niet
persoonlijk. We hadden niets om zijn geweldig grote daad van liefde voor jullie te vergelijken met iets
wat wij ervaren hebben, of met iets wat wij hem hebben zien doen.”

Ik werd toen in de Geest meegenomen naar een gebeurtenis die meer dan 2000 jaar geleden plaats
vond; het moment dat Christus de hemel verliet om verwekt te worden in de schoot van Maria, om de
baby Jezus te worden. Ik was slechts een toeschouwer te midden van een grote menigte engelen
voor de troon van de Vader in de hemel. Zover ik weet, was ik de enige mens daar.

De troon van de Vader was een helder licht, zo helder dat Ik hem nauwelijks kon onderscheiden, en ik
kon de Heer die naast Hem stond, nauwelijks zien. En uit dat heldere licht kwam Jezus en wandelde
langzaam weg, ongeveer in de richting van waar ik stond.

Alle engelen en zelfs de cherubs rondom de troon, waren stil. En terwijl Jezus door de menigte liep,
bogen de engelen of knielden neer op een knie, terwijl ze hem voorbij lieten gaan. Ik heb nog nooit
zo’n mix ervaren van somber serieusheid en puur ontzag en verwondering. Iedere engel begreep hoe
serieus dit was, al konden ze het mentaal niet bevatten. Hun Schepper stond op het punt één van Zijn
schepsels te worden.



Van al de keren dat ik de Heer heb gezien, en engelen en dat ik de hemel ben geweest, was dit de
enige keer dat ik het idee had dat ik er niet helemaal bij hoorde. Ik voelde me als een kind dat langer
dan normaal op mag blijven, en bij het feestje van zijn ouders is. Van binnen voelde ik me als dat kind
dat stiekem om het hoekje van de deur gluurt en niet gezien wil worden door de volwassenen maar
tegelijkertijd wilde ik alles wat er om me heen gebeurde, in me opnemen.

Hoe bevoorrecht ik mij voelde is niet te beschrijven, zo nederig en ontzagwekkend was het. Al was het
een gebeurtenis die jaren geleden plaats vond en ik door de Heilige Geest vergund was te zien, het
was niet zoiets als een opname die teruggespoeld werd. De IK BEN, de Altijd Aanwezige, stond toe
dat ik aanwezig was bij het meest wondervolle, heilige moment, om zowel het ontzag dat de engelen
hadden, te ervaren, wat een antwoord was op mijn oorspronkelijke vraag, als ook om getuige te zijn
van een bijzonder intiem moment tussen de Vader en Zoon.

Toen Jezus wegliep van de troon, was er geen moment dat hij terugkeek, noch sprak hij een woord.
Alsof het observeren van de duizenden en duizenden engelen, stil van verwondering en ontzag, nog
niet genoeg was, was wat er plaatsvond tussen de Vader en Zoon wat op mij de meeste impact had.
Ik voelde mij een luistervink bij een bijzonder heilig en intiem moment.

Er werd niets gezegd, en ik zou de stemming niet als verdrietig willen beschouwen, toch was er het
overweldigende gevoel dat alles op het punt stond te gaan veranderen tussen die twee, tastbaar. Het
was duidelijk dat het een niet uitgesproken en zeer serieuze missie was, de details van het plan van
redding dat tussen hen beiden bleef.

Hebr. 10:6-7 vermeld wat Jezus zei toen hij de hemel verliet om in Maria’s schoot ontvangen te
worden, en dat waren de enige woorden die ik Jezus hoorde zeggen toen hij langs me heen liep in het
visioen, voordat ik opeens weer terug was in mijn woonkamer, helemaal alleen, met tranen in mijn
ogen omdat ik overweldigd was door de Vaders aanwezigheid en Zijn grote liefde:

“Slachtoffers en offergave hebt Gij niet gewild, maar Gij hebt Mij een lichaam bereid; in brandoffers en
zondoffers hebt Gij geen welbehagen gehad. Toen zeide ik: Zie, hier ben ik – in de boekrol staat van
Mij geschreven – om uw wil, o God (Vader), te doen.”

Zo zie je dat, toen de apostel Johannes zijn openingswoorden schreef in zijn evangelie, hij dit alles
probeerde weer te geven, in deze prachtige woorden: “In den beginne was het Woord en het Woord
was bij God en het Woord was God. Dit was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door het Woord
geworden en zonder dit is geen ding geworden dat geworden is. In het Woord was leven en het leven
was het licht der mensen.”

“Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond.”

En daarom zeiden de engelen tegen de herders, in Lucas 2:14: “Ere zij God in den hoge en vrede op
aarde bij mensen des welbehagens” (good will towards men)

Ze zeiden daarmee niet: ‘jullie mensen moeten met elkaar overweg kunnen’. Ze zeiden dat het Woord
des Heren, die aan al de profeten in de eeuwen daarvoor was verschenen, nu vlees was geworden,
een baby in Bethlehem.

God in de hoge zegt: vrede voor de aarde. Hij heeft goede bedoelingen en plannen voor jou!

Dat vieren we deze tijd van het jaar. En als Hij vandaag aan ons verschijnt in visioenen, doet hij dat
nog steeds als het Woord des Heren. Zelfs Openbaringen 19 zegt dat bij Zijn wederkomst op zijn
kleding zal staan: “ Het Woord Gods”. Ontzagwekkend!

Een gezegend en gelukkig Kerstfeest.
(Weekly Thoughts weer over 2 weken)
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