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25 december 2019 

Eerste Kerstdag 

 
 

Psalmgebed: Psalm 98 (t. Margryt Poortstra, m. Bram 

Stellingwerf; Naar de psalmen)  

 

Evangelielezing: Johannes 1,1-14 

 

Lied: ‘Vanwaar zijt Gij gekomen’: lied 494 

(t. Huub Oosterhuis, m. Michael Praetorius) allen: 

 

Overweging 

God komt naar de aarde. Dat is wat we vieren op het 

Kerstfeest. Het is wat Lukas ons gisteren vertelde in 

het verhaal van de geboorte van Jezus. En het is wat 

Johannes ons vanmorgen vertelt. Hij vertelt over het 

Woord dat leven wordt. 

 

God komt naar de aarde. We kennen de verhalen, 

we zijn er zo aan gewend geraakt dat we er niet 

meer van opkijken. Maar het is ongehoord! Het is 

aanstootgevend. Een god die onder mensen woont? 

Die hier, nu, in een mens, in iedere mens, aanwezig 

is? De Griekse en de Romeinse mythologie en alle 

godsdiensten zouden het bizar noemen: een god is 

een god en een mens is een mens. Een god is 

onsterfelijk. Een mens niet. Dat moet je wel goed uit 

elkaar houden! 

 

God komt naar de aarde. Hij houdt de dingen niet 

uit elkaar. Dat is het geheimzinnige van Kerstmis. 

Het mysterie dat we nooit echt kunnen begrijpen. 

En waar we toch zo nu en dan een glimp van 

opvangen. Er is geen scheiding tussen de sfeer van 

God en die van ons. 

Dat is misschien wel wat mensen naar de kerk 

brengt met Kerstmis. Dit geheimzinnige. En 

natuurlijk zijn er ook andere motieven. Samen gaan 

met de familie. Oma en opa blij maken. De knusheid 

en de sfeer. Het zingen van aloude kerstliederen. 

Maar er is ook dat geheimzinnige. Niet alles valt te 

begrijpen. Er blijft iets te raden over. 

 

God komt naar de aarde. Johannes vertelt het in het 

scheppingsverhaal van het nieuwe testament. Hij 

vertelt hoe God en licht samenhangen. ‘In het 

Woord was leven en het leven was het licht voor de 

mensen.’ Om je heen kun je het zien. Zoals op de 

adventszondagen. Toen kinderen in de kinderdienst 

attenties maakten. Toen we namen van mensen die 

wel een lichtje kunnen gebruiken, verzamelden in 

een doos. Toen gemeenteleden de attenties bij al 

die verzamelde namen thuis brachten. Het was of er 

steeds meer licht ging gloren. Steeds iets meer God 

op de aarde. Steeds iets meer – zoals ook de aardbol 

laat zien. 

 

God komt naar de aarde en hij woont onder ons 

mensen.  

Dat kan ons hoogmoedig maken. Dat kan maken 

dat wij ons God gaan wanen. Dat we bijvoorbeeld 

denken dat we ons leven in eigen hand hebben en 

dat alles maakbaar en aanstuurbaar is. Wie dat 

denkt, loopt een hoop frustraties op. Want is leven 

niet allereerst een geschenk? Iets waar jij en ik geen 

grip op hebben? 

 

God komt naar de aarde en schept het leven. Niet 

een keer, ooit, lang geleden, maar elke dag 

opnieuw. Wij ontvangen het uit zijn hand. Wie dat 

beseft, gaat op een andere manier leven. Die 

verandert van binnen. Die zal niet zo gauw kwaad 

worden wanneer hij of zij ziek wordt. Wel verdrietig, 

heel verdrietig misschien wel, maar die voelt hoe 

het leven van begin af aan al een geschenk was en 

hoe elke dag dat is. Die zal niet zo gauw een 

enkelblessure op jonge leeftijd aan God wijten – 

zoals Marco van Basten dat lijkt te doen. En ook niet 

op een later moment een doelpunt met de 

geblesseerde voet benoemen als ‘een goedmakertje 

van God’. (Trouw, de verdieping, vrijdag 20 

december) 

 

God komt naar de aarde. Hoe dat dan precies 

gebeurt…? Hoe het zit? Waar je hem dan exact kunt 

vinden? Niemand die daar een duidelijk antwoord 
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op kan geven. 

Maar dat hij er is, dat vermoed je. Zo af en toe. Of 

merk je. Dat zie je, soms even. Wanneer je ervoor 

openstaat. Dan kan er iets in je gebeuren. Je wordt 

er blij van. En als vanzelf wil je dat licht dat je 

vanbinnen voelt, doorgeven. Door er voor die ander 

te zijn. 

 

Zo, stel ik me voor, verging het Johannes. Zo heeft 

hij zitten denken toen hij zijn woorden opschreef. 

Hij heeft geprobeerd zo beknopt mogelijk zijn 

gedachten te formuleren. In zinnen waarin hij 

ruimte tussen de woorden liet. Zodat je er je eigen 

gedachten bij krijgt, zodat je er jouw associaties bij 

krijgt. 

 

Zou hij soms psalm 98 in zijn hoofd hebben gehad? 

De psalm lijkt al te zeggen wat Johannes later 

verwoordt. 

Die psalm die vertelt over God die met mensen 

meegaat. Hoe? We weten het vooral uit verhalen. 

Verhalen in de bijbel. Verhalen van mensen om ons 

heen. Verhalen in boeken. We kunnen er geen 

empirische bewijzen aan koppelen. Maar mensen 

getuigen ervan dat God in hun leven is. Dat hij hen 

kracht geeft. ‘Ik heb haar tot het eind verzorgd,’ 

vertelt een echtgenoot, ‘en uit mezelf had ik dit 

nooit vol kunnen houden. Ik kreeg er de kracht 

voor.’ 

 

‘Geen beeld voor ogen,’ zegt de psalm. Beelden die 

we hebben van God proberen we steeds weer te 

bevragen. Zoals het beeld van een God die nu eens 

een tik uitdeelt en dan weer een bonus – de God van 

Marco van Basten. We weten dat we geen enkel 

beeld absoluut moeten maken. We kunnen niet 

zeggen: ‘dit is God!’ en het daarbij laten. God zal 

altijd weer anders zijn dan we denken. 

 

En toch verlangen we naar concrete beelden, naar 

iets wat we kunnen begrijpen. Zoeken we beelden 

bij de abstracte woorden van Johannes. We kunnen 

niet zonder beelden. We zoeken Gods gezicht. En 

soms zien we iets van hem. In een gebaar van 

meeleven. Een hand op de ogen van de blinde. Een 

arm om de schouder van een vermoeide moeder. 

Een mens die protesteert tegen onrecht. God 

‘aanraakbaar dichtbij’, zegt de psalmdichter. 

 

God komt naar de aarde. Zouden we daar steeds 

iets meer van kunnen zien? Zou dat (wat wij zien) 

kunnen groeien, zoals de aardbol in de adventstijd is 

uitgegroeid tot een hoopvolle en steeds mooiere 

wereld? Zouden wij met elkaar steeds iets meer van 

God zichtbaar kunnen maken, in concrete dingen? 

Misschien lukt het. En kan dat nu beginnen, op deze 

eerste kerstdag. Dan wordt Christus hier onder ons 

geboren. Dan verlicht ons het ware licht, het licht 

dat schijnt in de duisternis. 

 

Muziek 

 

Lied: ‘Hoor de engelen zingen de eer’: lied 481 

(t. Charles Wesley, vert. Willem Barnard, m. Felix 

Mendelssohn Bartoldy) 


