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Eerste Kerstdag 

 
 
Lezing uit het evangelie: Johannes 1,1-14 
 
Lied: ‘Vanwaar zijt Gij gekomen’: lied 494 
(t. Huub Oosterhuis, m. Michael Praetorius) 
 
Overdenking 
 
 
Het Johannesevangelie begint prachtig. Met 
woorden vol poëzie. 
Maar ik vind het niet eenvoudig de vreugdevolle 
boodschap van het Kerstfeest te verkondigen vanuit 
zijn evangelie. Hij heeft geen ontroerend geboorte-
verhaal zoals Lukas. Hij laat ook geen raadselachti-
ge wijzen uit het oosten komen zoals Matteüs. 
 
Johannes vertelt over het Woord dat het begin van 
alles was. Het woord dat God sprak. Je hoort het 
scheppingsverhaal erin meeklinken: “God zei: er 
moet licht komen. En er was licht.” (Gen. 1,3) 
Johannes spreekt van Woord dat leven is. En van 
leven dat licht is. Woorden die uitnodigen om erover 
door te denken. Maar als ik dat doe, merk ik dat ik 
moet oppassen niet in het abstracte te blijven 
steken. Want dan blijft het een verhaal van mijn 
hoofd – en laat het  mijn hart, mijn ziel onaange-
roerd. 
En volgens mij wil Johannes helemaal niet abstract 
blijven. Net als Lukas en Matteüs vertelt hij wat voor 
hen allen cruciaal is: God is mens geworden. Heel 
concreet. Het Woord is mens geworden. Eergisteren 
had Meindert Dijkstra hierover een prachtige 
overweging. Daarin liet hij zien hoe belangrijk die 
incarnatie is. Hoe belangrijk het is dat God mens is 
geworden. En hoe gevaarlijk het is als je dit niet ziet 
of ontkent. Hoe dat kan leiden tot het plaatsen van 
God op een hoge troon waarvandaan hij heerst met 
macht en geweld. Hoe dát er weer toe kan leiden 
dat je mensen onder de voet loopt. Omdat je ze niet 
als mens, maar als ding ziet waarover geregeerd kan 
worden. Niet als mens in wie God aanwezig is, maar 
als voorwerp. Terwijl in het kerstverhaal juist wordt 
gezegd hoe God mens is geworden. 
 
Gelukkig zingt Free enkele bijzondere liederen in 

deze viering. Liederen die helpen om met beide 
benen op de grond te blijven. Liederen die hun eigen 
licht werpen op het kerstverhaal. En ook omge-
keerd: liederen die in het licht van het kerstverhaal 
een nieuwe betekenis krijgen. 
 
‘You light up in the dark’, zo begint ‘Take me home’. 
Jij licht op in het donker. Met Kerst denken we 
daarbij natuurlijk aan Jezus. Jezus die als een 
kunstwerk van onschatbare waarde, als een ster, 
verschijnt. Hij is het licht dat ’s nachts over je waakt 
van ver. In dit licht weet je dat niets meer belangrijk 
is, alleen nog ‘dat je hart stevig slaat’. Je hart dat 
hier symbool staat voor jouzelf, voor jouzelf zoals je 
bent. Oftewel: het gaat niet om je prestaties of wat 
je ook maar doet. Je hoeft niet eerst iets te wórden. 
Jij zoals je bent, met alles wat in je is, bent van 
waarde. Zo heeft God jou gemaakt, zo ben jij ‘uit 
God geboren’, zoals Johannes het zegt. Niet 
gemaakt door mensen, maar door God zelf. 
Wat je hier hoort, is niets minder dan een liefdes-
verklaring. En die klinkt evenzeer in de woorden van 
Johannes. Als hij schrijft dat de ‘kinderen van God’ 
niet ‘uit de wil van een man’ geboren zijn, ‘maar uit 
God’, is dat God die ons zijn liefde verklaart. 
Wie zijn die ‘kinderen van God’? ‘Wie hem wel 
ontvingen,’ zegt Johannes. ‘Dat slag dat vraagt en 
vecht om hem,’ dicht Huub Oosterhuis. Mensen die 
niet onverschillig willen blijven. Mensen die zoeken, 
die vragen. 
 
‘We light up the sky’, gaat het lied verder. Het lied 
gaat een stap verder. Net als Johannes. Ook wij 
worden kinderen van God genoemd. Ook wij geven 
licht. Niet licht dat uit onszelf komt, niet ‘uit de wil 
van een man’, maar dat van God komt. Licht dat 
liefde is – en die kan niet sterven, zegt het lied. 
Vandaar dat de dichter, die deze wonderlijke 
werkelijkheid aanvoelt, zingt: ‘take me there. Breng 
mij daar. Breng me naar het verstaan hiervan. Help 
mij om te leven vanuit het weten dat mijn leven licht 
is. En het enige wat er nog toe zal doen in mijn 
leven, zal liefde zijn. 
 
En dan het lied ‘Avond’. Aan de oppervlakte een 
liedje dat vertelt van twee mensen die van elkaar 
houden. Daaruit blijkt het ook te zijn geboren. De 
dichter schreef het voor zijn geliefde. Grappig is dat 
Boudewijn de Groot het tien jaar later voor diezelfde 
geliefde zong: hij was inmiddels haar echtgenoot 
geworden. Overigens in goede vrede met Lennard 
Nijgh. 
 
In het lied lijkt het of ze net zijn gaan samenwonen. 



Een winterlied vol storm. Een liedje van geborgen-
heid en liefde vinden bij elkaar. Van cocoonen en 
binnen blijven als het regent. Past het wel in de 
kerk…?, vroeg één van de zangeressen van Free. 
Diezelfde vragen stelden mensen bij het Hooglied. 
Een liefdeslied tussen een vrouw en een man. Met 
ook nog expliciete seksuele taal. Pas het wel in de 
bijbel…? 
Vroege bijbelgeleerden, zoals Origenes, hadden er 
geen enkele moeite mee. Je kunt de bijbel opper-
vlakkig uitleggen, zei hij, en alles letterlijk nemen. 
Tegelijk kun je ook zoeken naar andere lagen in de 
verhalen. 
Zou dat ook kunnen met dit lied? Wanneer God als 
‘Woord’ onder ons is komen wonen, wanneer hij 
mens geworden is, waarom dan niet ook in de twee 
geliefden in dit lied? 
 
Denk je eens in dat jij in dit lied wordt aangespro-
ken. Door God. God die het ware licht is dat iedere 
mens verlicht. Of je je daar nu van bewust bent of 
niet. Want alles komt van God. ‘Alles is door Gods 
Woord ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van 
wat bestaat,’ zegt Johannes. 
God, die tegen je zegt: ‘nu hoef je nooit je jas meer 
aan te trekken’. Want je weet: waar je ook bent, je 
bent thuis bij God. Je bent zijn geliefde kind. Hoe 
klein en zonder betekenis je je ook voelt, voor God 
ben je nooit te klein. Hoe groot en belangrijk je je 
ook voelt, bij God is iedereen gelijk. 
“Hand in hand naar buiten kijken…” – dat brengt 
God wel een beetje ongemakkelijk dichtbij! En toch. 
Zo hebben mensen hem door de eeuwen heen 
ervaren. ‘Jij bent mij nader dan mijn eigen hartslag,’ 
zei Augustinus. Soms meer een wéten dan een 
voelen. 
 
“Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen en ik 
ken je diepste angst.” Het zijn woorden die we 
kennen uit de psalmen. “Eeuwige, u kent mij, u 
doorgrondt mij, u weet het als ik zit of sta, u 
doorziet van verre mijn gedachten…” ‘Avond’ kun je 
horen als een eigentijdse psalm 139. Het gaat mijn 
begrip te boven, zegt de dichter, zo diep en 
indringend als God mij kent. 
 
“Want je kunt niets zeker weten en alles gaat 
voorbij”… Hoe waar is dit. Hoe moeilijk is het niet 
om open te staan voor een God van wie je nooit iets 
met zekerheid kunt zeggen. En elke ervaring van 
nabijheid, van liefde, van verbondenheid waarbij je 
misschien voorzichtig durft te denken ‘zou dít nou 
God zijn…?’, gaat ook weer voorbij. Het is de moeite 
die veel mystici hebben met het bestaan. Soms 

hebben ze eens een godservaring gehad, een 
onbeschrijflijke ervaring van eenwording, en komt 
die de rest van hun leven niet terug. Ze moeten het 
doen met een God die verborgen is. Een God die 
zelfs, in hun beleving, afwezig is. Hand in hand leven 
met God vraagt om enorm veel geduld en doorzet-
tingsvermogen. 
 
Het enige waar je je aan vast kunt houden is geduld. 
Want je kunt niets zeker weten. Geen wonder dat 
Johannes schrijft: “Hij kwam naar wat van hem was, 
maar wie van hem waren hebben hem niet ontvan-
gen.” Wat heb je in handen, wanneer je gelooft in 
God? Wat heb je in handen, wanneer je gelooft dat 
hij in weerloosheid in deze wereld aanwezig is? 
Niets. Het enige wat je kunt doen is je handen 
openen. God ontvangen en weten dat het niet van 
jóu afhangt, van jouw kracht of intelligentie. Of, in 
deze tijd van ontkerkelijking: van jóuw inspanningen 
om de kerk draaiend te houden. Voor God staan we 
allen met lege handen. Dat horen we ook Johannes 
zeggen: kinderen van God “zijn niet op natuurlijke 
wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit 
de wil van een man, maar uit God.” Zoals Jezus dus, 
die door Maria ontvangen is zonder dat er een man 
aan te pas kwam. Nee, niet letterlijk. Bij ons immers 
ook niet. Zet je een biologische bril op, dan vertel je 
een ander verhaal. Maar zet je een spirituele bril op, 
dan zie je hoe Jezus Gods geschenk is aan ons. En 
hoe het Woord dat in de wereld kwam, ons leven 
geeft en laat oplichten. Hoe óns leven Gods 
geschenk is. 
 
Want, zo eindigt het lied ‘Avond’, alles gaat voorbij – 
maar ik geloof in jou en mij. God zegt: “ik geloof in 
jou en mij.” Het is een hartstochtelijke liefde. Zo 
hoor je die in het Hooglied. Of in psalm 139. Zo 
houdt God van ons. 
 
 
Muziek: twee bewerkingen van Albert de Klerk over 
het kerstlied ‘O zalig, heilig Bethlehem’, getiteld 
‘Vereerd boven Jeruzalem’ en ‘Want Jezus is in u 
geboren’. 
 
Lied: ‘Wij trekken in een lange stoet’: lied 506  
(t. André Troost, m. Engeland 18e eeuw)  
vers 1 en 2 FREE, 3 en 4 allen 


