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25 december 2022 

Eerste Kerstdag 
 

 
 
 
Lezing uit de profetie: Jesaja 52,7-10 
  
Lied door FREE, als inleiding op de evangelielezing: ‘Fields 
of Gold’ (Sting) 
 
You'll remember me when the west wind moves 
Upon the fields of barley 
You'll forget the sun in his jealous sky 
As we walk in fields of gold 
 
So she took her love for to gaze awhile 
Upon the fields of barley 
In his arms she fell as her hair came down 
Among the fields of gold 
 
Will you stay with me, will you be my love 
Among the fields of barley 
We'll forget the sun in his jealous sky 
As we lie in fields of gold 
 
See the west wind move like a lover so 
Upon the fields of barley 
Feel her body rise when you kiss her mouth 
Among the fields of gold 
 
I never made promises lightly 
And there have been some that I've broken 
But I swear in the days still left 
We'll walk in fields of gold 
We'll walk in fields of gold 
 
Many years have passed since those summer days 
Among the fields of barley 
See the children run as the sun goes down 
Among the fields of gold 
 
You'll remember me when the west wind moves 

Upon the fields of barley 
You can tell the sun in his jealous sky 
When we walked in fields of gold 
When we walked in fields of gold 
When we walked in fields of gold  
 
(Samenvatting: je zult me je herinneren als de wind over 
de gerstvelden waait; zul je bij me blijven en mijn geliefde 
zijn? Ik doe geen loze beloften en ik verbreek ze niet en ik 
zweer dat we in de resterende dagen zullen wandelen 
door de gouden velden.) 
 
Lezing uit het evangelie: Johannes 1,1-14 
 
Acclamatie: ‘Christe, lux mundi’ (Taizé)  
 
Overdenking 
 
Verlangen. Dat is de grondtoon in deze weken. Het thema 
dat we kozen in de Advents- en kersttijd dit jaar. 
FREE zong Fields of Gold – een lied vol verlangen. 
De zanger Sting schreef het nadat hij een huis had ge-
kocht naast een gerstveld. Hij is onder de indruk van de 
kleuren van het veld: van het goud van de rijpe gerst.  
Hij zingt over zijn geliefde. Hij verlangt ernaar samen oud 
te worden op die plek. In chronologische volgorde be-
schrijft hij het leven dat hij voor zich ziet. Hoe ze verliefd 
door het gouden veld lopen, zelfs de hemel is jaloers op 
hen. Hoe hij wel eens beloftes heeft verbroken, maar met 
háár tot het einde van zijn leven door de gouden velden 
wil wandelen. Hoe vele jaren voorbij gaan en er op zeker 
moment kinderen door de gouden velden rennen. Hoe hij 
hoopt dat zijn geliefde zich hem zal herinneren, als ze 
ooit alleen door de gouden velden loopt. 
 
Verlangen. Hoor je dat niet ook in de woorden van de 
evangelist Johannes? 
‘In het begin was het Woord, het Woord was bij God en 
het Woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is 
erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat 
bestaat. In het Woord was leven en het leven was het 
licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en 
de duisternis heeft niet in haar macht gekregen.’  
Verlangen dat God alles in allen zal zijn. Dat het licht 
overal zal zijn. Dat het sterker is dan de duisternis. Het 
licht dat we in de afgelopen weken steeds sterker zagen 
worden in de verbeelding, en dat nu een stralende ster is. 
 
Verlangen – wat kunnen we toch verlangen naar een 
goede wereld. Een wereld, bijvoorbeeld, waar iedereen 
mag gaan en staan waar zij of hij wil. Maar waar niemand 
hoeft te vluchten, waar niemand haar eigen woonplek 
hoeft te verlaten vanwege oorlog of honger of wat voor 
ellende dan ook. 
Een wereld waarin mensen niet meer leven ten koste van 
elkaar. Of ten koste van de natuur. Een wereld waarin we 
genieten zonder te verwoesten. Waarin we gewoon 
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kunnen zijn wie we zijn, met elkaar, elkaar aanvaardend, 
van elkaar genietend… 
We doen ons best. We werken er allemaal aan om de we-
reld beter te maken. Lukt het…? Niet helemaal, maar 
toch een beetje misschien? Worden we stukje bij beetje 
meer tevreden, blije, gelukkige mensen? 
 
Er is iets vreemds met ons. 
Kijk bijvoorbeeld naar de ontwikkelingen in de medische 
wereld. Wat kan er veel! Wat is het geweldig dat er 
steeds meer ziekten kunnen worden bestreden. Dat er 
operaties mogelijk zijn die ons beter maken. Wat kun je 
gelukkig zijn als het jou overkomt dat je genezen wordt. 
Simon Drost maakte dat de afgelopen week mee. Hij on-
derging een behoorlijk riskante ingreep aan de hersen-
stam en is er goed doorheen gekomen. Het team dat hem 
opereerde en de zorg die hij daarna kreeg, ze waren ge-
weldig. Zoveel dankbaarheid kun je dan voelen!  
Maar… zijn we door alle mooie ontwikkelingen van de 
medische wetenschap onbezorgder geworden over onze 
gezondheid? 
 
Of kijk naar onze behoefte aan veiligheid. We geven veel 
geld uit om gevaren buiten de deur te houden. We zor-
gen voor sterke huizen en goede sloten. Voor politie en 
beveiliging.  
Maar zijn we werkelijk minder bang geworden? 
 
Of kijk naar de vele mensen die op de vlucht zijn. Migratie 
is er altijd geweest. Maar sinds we bang zijn dat de migra-
tie uit de hand zal lopen, spreken we van een vluchtelin-
gencrisis. En kennen we schrijnende situaties, zoals in Ter 
Apel, die maar niet opgelost lijken te kunnen worden. 
 
Het lijkt wel of we steeds tekort blijven schieten. Of we 
nooit iets goeds kunnen proberen zonder dat er nieuwe, 
angstaanjagende problemen ontstaan. En als we die pro-
beren op te lossen, ontstaan er weer nieuwe dreigingen… 
enzovoort. 
 
Verlangen… 
Bereiken we ooit waarnaar we verlangen? 
Of is er telkens weer ons tekortschieten? En onze angst 
die in de weg zit? 
 
Johannes kent de dreigingen. Hij kent de frustraties. Hij 
zit er zelf middenin. ‘In het begin…’, zo begint hij. Drie 
woorden maar. En toch heel veelzeggend – want zo be-
gint ook het eerste Bijbelboek. Hij heeft het hier over Ge-
nesis. ‘In het begin…’  was de aarde nog woest en doods 
en duisternis lag over de oervloed. Onvruchtbaar een-
zaam, onhandelbaar woest, onbewoond kaal, vormeloos 
schraal, zingt een lied in de musical Kaïn. Een zootje, alles 
ligt door elkaar. Wij noemen zoiets wanorde, of zelfs 
wanhoop, we noemen het burnout, we noemen het kan-
ker, we noemen het verdriet. Of we noemen het klimaat-
crisis, of vluchtelingencrisis. In het begin – dat zijn tijden 

waarin het oude niet meer werkt. Tijden waarin je jezelf 
opnieuw moet uitvinden. Tijden waarin je niet meer weet 
hoe het moet. Tijden van angst. Chaos. 
 
Maar chaos is scheppingsmateriaal. In de handen van 
God wordt een warboel een wereld. God spreekt – en het 
is er. In het begin wordt het Kerst. Een kind wordt gebo-
ren, een toekomst gaat open en er komt licht. Het Woord 
is mens geworden. Het Woord dat van God komt is niet 
alleen maar praten, maar wórden. 
Wees niet bang voor de chaos, zegt Johannes. Of voor 
ziekte of onveiligheid of tekortschieten. Loop er niet voor 
weg. God weet raad met de chaos. Verlang je naar licht, 
geef het dan in de handen van God. 
 
Zoiets kun je makkelijk zeggen – maar hoe werkt dat dan? 
Hoe kunnen we iets werkelijkheid zien worden van dat 
waar we naar verlangen? Minder angst; meer vrede; min-
der onveiligheid; meer liefde en aanvaarding? 
Voor de evangelist Johannes is het kernwoord vertrou-
wen. ‘Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, 
heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te 
worden,’ schrijft hij. Vertrouw op het Woord dat mens 
werd. Vertrouw die ene die je de weg wijst. Die werd 
aangekondigd door Johannes de Doper. Volg hem in 
overgave, die mens vol van goedheid en waarheid. 
Dan ben je in goede handen, in de handen van God. Dan 
kun je op jouw beurt zijn handen zijn, die handen van 
God. Want je hebt het licht al in je, ‘het ware licht dat ie-
der mens verlicht’. 
 
Dat ‘licht dat ieder mens verlicht’ – het klinkt ook door in 
het lied van Sting. Want dat gouden veld – zou je dat niet 
kunnen zien als een metafoor voor het licht dat al in je is?  
The fields of gold – ze kleuren je gezicht. Ze laten je stra-
len. 
The fields of gold – ze zijn de liefde tussen mensen, liefde 
die licht geeft. 
The fields of gold – je ziet het goud glanzen in de kin-
deren die door de velden rennen. 
Ook hierover spreekt Johannes als hij schrijft: ‘het Woord 
is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van 
goedheid en waarheid’.  
Al die goedheid en waarheid, al wat het leven zin geeft – 
vertrouw erop, zegt Johannes. Het is God zelf die van de 
chaos iets goeds maakt. Het is Gods Woord dat door ons 
heen straalt. 
 
Muziek 
 
Lied: ‘Een ster ging op uit Israël’: lied 496  
(t. Jan Duin, m. Engeland – Forest Green)  
 


