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Meditatief 
 
Ontmoetingstent, in levenden lijve 
 

Johannes 1:14 
Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij 

hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader. 

E. Brink 

 
Hij heeft onder ons ‘getabernakeld’. Johannes had gewoon het woord kunnen gebruiken voor 
wonen. Hij zegt doelbewust: een tent opslaan. Hij die een ontoegankelijk licht bewoonde met 
zijn Vader, Hij heeft onder ons zijn tent op geslagen. Hier ligt de volle nadruk op tabernakel! 
Om te herinneren aan de tabernakel in de woestijn. Gods inwoning bij zijn volk via de 
mobiele ontmoetingstent uit de woestijn. Die tent van ontmoeting, waar Gods heerlijkheid in 
was. Afstand, zijn heerlijkheid moest worden afgeschermd. De tabernakel die de heerlijkheid 
van God vervulde, waarbij niemand toenadering kon zoeken. 
 
Toen het Woord mens werd, is de tabernakel opgericht. Hij sloeg zijn tent op, een woning van 
vlees. Hij kwam in ons midden, iedereen kon Hem benaderen en toenadering zoeken. Hij 
verbergt God niet, maar onthult Hem juist. Terwijl God de Zoon niet minder heerlijk is dan 
zijn Vader. Zijn heerlijke uitstraling is helemaal gelijk! De heerlijkheid van God wordt 
toegankelijk! Kom maar dichterbij, zichtbaar, tastbaar. Mensen kunnen Hem aanraken! 
 
We hebben zijn heerlijkheid gezien!? Gezien!! De enige echte Zoon van God straalt op 
natuurlijke wijze goddelijke heerlijkheid uit. Johannes kan het zeggen. Hij was erbij met 
Petrus op de berg, samen met Christus, Mozes en Elia. En weer die wolk, plus die heerlijke 
uitstraling. En die stem uit de hemel: dit is mijn geliefde Zoon, luister naar Hem. Petrus die 
goed bedoeld een tent wil opslaan voor ieder een, om de heerlijkheid vast te houden. Op 
zichzelf een gezond verlangen, alleen was het daar nog te vroeg voor. 
 
Niemand heeft ooit God gezien. Maar als we naar Jezus kijken, zien we de afstraling van die 
ontoegankelijke heerlijkheid. Je vangt het aller-stralendste licht op van Gods luister en glorie. 
In Christus komt de heerlijke God ons leven binnen. Stralend dichtbij komt Hij. Als je Jezus 
aankijkt, zie je de glorie van God. In Hem straalt intens licht van genade. Wat Mozes en Elia 
hoorden roepen toen God voorbijging, zijn password: genadig en barmhartig is Hij! Jezus laat 
nu die heerlijkheid levensgroot zien. Hij neemt het helemaal voor je op en staat voor je in, Hij 
wil al je schulden overnemen en ervoor boeten in zijn tabernakel. Het is de heerlijke 
uitstraling van zijn liefde en goedheid. 
 
Dit tegenover alle ontluistering! Alle ontluistering dat mensen teleurstellen. Alle ontluistering 
dat de glans van het leven afgaat bij het ouder worden, het ziek worden, het sterven. Jezus is 
God, Hij is de genade en waarheid in eigen Persoon. Hij is de Zichzelf gevende, niet wie de 
eer naar zich toetrekt. Geen grootspraak en zelfverheerlijking van een supermens. Een groot 
en heerlijk God! Zijn heerlijkheid komt uit in het Zich helemaal geven. Nergens was de 
heerlijkheid van Jezus meer zichtbaar dan in zijn liefde. Een heerlijker uitstraling dan de 
wereld ooit gezien heeft. Jezus, die onder ons woonde, de ontmoetingstent in levenden lijve. 


