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Zondag 25 december 2020 

 Eerste Kerstdag 

 
 

Schriftlezing: Johannes 1,1-14 

 

Acclamatie: ‘Jésus le Christ’ (Taizé) 

 

Overweging 

‘Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis 

heeft het niet in haar macht gekregen.’ (Joh 1,5) 

Wat willen we dat graag horen, licht in de 

duisternis. Juist in deze dagen. Vroeger dan andere 

jaren waren de kerstbomen opgetuigd en de tuinen 

verlicht. Als er buitenshuis niets te beleven valt, dan 

zorgen we ervoor dat we het in huis licht maken. 

 

Niet voor niets heeft de kerk het Kerstfeest in deze 

periode van het jaar gepland: op de wisseling van 

de seizoenen, op de wenteling van het licht. Een 

moment dat al ver vóór het christendom gevierd 

werd als het feest van de zonnewende. 

Misschien voelen we dit jaar iets van de intense 

beleving die men vroeger had bij de zonnewende. 

De onzekerheid over licht dat verdwijnt. De hoop 

dat het weer terug zal keren. We verlangen naar 

dingen om naar uit te kijken, waar we zin en 

energie van krijgen. Naar weer ‘gewoon’ met elkaar 

om kunnen gaan. Naar eindelijk weer elkaar in de 

Eshof te kunnen ontmoeten. Samen te zingen en 

koffie te drinken. Ruim negen maanden is dat nu 

geleden. We kunnen ons bijna niet meer 

voorstellen hoe dat was. 

 

Is er echt licht in de duisternis…? 

Of gaat dat gemuteerde virus de Coronacrisis nog 

langer oprekken? Wanneer is de rek eruit, voor 

ondernemers die nu nauwelijks het hoofd boven 

water kunnen houden? Wanneer is de rek uit de 

overheidssteun? Hoelang houden kunstenaars en 

musici zonder vaste baan het vol? Hoelang houden 

alleengaanden, jonge mensen en ouderen het vol 

en ieder die in somberheid wegzakt? 

 

‘Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis 

heeft het niet in haar macht gekregen.’ 

Je kunt hier ook horen: de duisternis heeft het niet 

in zich opgenomen, het niet verzwolgen. De 

duisternis heeft het licht niet overmeesterd, 

vertaalt Huub Oosterhuis. Johannes begint zijn 

goede boodschap hiermee. Tegen de verdrukking 

in, kun je wel zeggen. God is het Woord, in het 

Woord is leven en dat leven is het licht voor de 

mensen. En dat licht, dat schijnt in de duisternis en 

wordt er niet door verzwolgen. Het klinkt als een 

lied; het klinkt alsof Johannes hier in dichterlijke 

taal samenvat wat hij in de rest van zijn evangelie 

gaat schrijven. Over die ene mens, die voor hem de 

kern van zijn leven is geworden. En die voor hem 

waar maakt wat hij in deze eerste regels schrijft. De 

mens van wie hij hier de naam niet noemt, maar we 

weten goed wie hij bedoelt. De mens in wie hij 

Gods aangezicht en het leven en het licht heeft 

gezien. 

 

Je kunt hier al de verwijzing naar Pasen in horen. 

Pasen, het eerste kerkelijke feest dat we vierden in 

de lock down, in een bijna lege kerk, met enkel het 

licht van de nieuwe paaskaars om ons op te richten. 

‘Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis 

heeft het niet in haar macht gekregen.’ Eigenlijk 

verklapt hij hier al de afloop, Jezus’ dood en 

opstanding. 

Maar dat niet alleen. Johannes zegt hier veel meer. 

Hij geeft hier ook een program voor óns leven. Ook 

in ons leven zal de duisternis dat licht, die mens van 

God, niet overwinnen. Gelooft hij. 

 

Het zal niet voor iedereen meevallen om dit te 

beamen. Er is zoveel duisternis. Corona lijkt 

voorlopig nog niet weg te zijn uit de wereld. En dan 

zijn er nog de vele andere verdrietige situaties. 

Mensen verder weg, zoals in de 

vluchtelingenkampen in Griekenland, waar de 

opbrengst van de doos van de kinderen voor 

bestemd is; levend in koude vochtige tenten, 

nergens in Europa welkom. Mensen dichtbij, die 

met ernstige ziekte te maken hebben. Mensen in 
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verdriet om het verlies van een dierbare. Wordt het 

ooit licht? 

 

Maar misschien doen we wel teveel alsof het licht 

tegenover het duister staat. Alsof het twee 

gescheiden werkelijkheden zijn, letterlijk zwart – 

wit. We halen duisternis en licht uit elkaar terwijl de 

werkelijkheid vaak veel ingewikkelder is en zwart en 

wit in elkaar verstrengeld zijn. Zo is het leven toch 

ook, zo zijn wij zelf toch ook. Het is niet zwart – wit, 

het een of het ander, geloof of ongeloof. Er is altijd 

een mix. Ik bedoel niet allerlei tinten grijs, maar 

licht in het donker. 

Zoals er donker is in het licht. Ja, dat ook. Volmaakt 

licht bestaat niet. Als het er zou zijn, zou het onze 

ogen verschroeien. 

 

Midden in de ellende van de wereld, midden in het 

duister, ook in je eigen leven, is er altijd dat 

perspectief op het licht, zegt Johannes. Het is er. 

Niet als een belofte; niet als het licht aan het einde 

van de tunnel. Dat duurt veel te lang en is veel te 

ver. Niet: na regen komt zonneschijn. Nee, wat hij 

zegt is dat het licht er IS, ook in de diepste 

duisternis is er licht. Ook in het donkerste lijden is 

er leven en hoop. Het is nog nooit zo donker 

geweest of er is ook licht. 

Dit is niet automatisch zo. Ik zou ook niet durven 

zeggen dat het een zekerheid is. Eerder een 

mogelijkheid. En wanneer je dit ervaart, is het een 

grote zegen. 

 

Ik denk aan hoe we als gemeente de afgelopen tijd 

zijn doorgekomen. Het was donker. Door Corona 

zijn we als kerkelijke gemeenschap in het hart 

getroffen. Dat waar het om gaat: samenkomen als 

gemeenschap van mensen die in Gods naam naar 

elkaar omzien, is nu al ruim negen maanden 

nauwelijks mogelijk. We moeten elkaar mijden, 

terwijl we elkaar juist willen omarmen. We maken 

verdriet en angst mee. 

En tegelijk was er licht. En ís er licht. In een situatie 

van afzien en moeite kan een moment van warmte 

en liefde extra intens zijn. Alsof je een kaars 

aansteekt in een pikdonkere ruimte. 

Zoals in de afgelopen weken mensen dat hebben 

ervaren door engel te zijn voor een ander. Het 

besef dat je een beetje licht bij een ander brengt, 

maakt ook je eigen dag lichter. 

Zoals er licht ontstond door de aandacht die je van 

een engel ontving. 

Zoals bijvoorbeeld ook ‘bordje erbij’, het project 

van Sigma waarbij je een extra portie eten kookt 

voor iemand anders. 

Zoals het een ontdekking kan zijn dat je in je eentje, 

of met z’n tweetjes, een mooi kerstfeest kunt 

vieren. 

Zoals op allerlei manieren mensen elkaar niet zijn 

vergeten en contact blijven zoeken, ondanks regels 

en beperkingen. 

 

Misschien is Kerstmis er wel om ons ieder jaar weer 

te bezweren tegen alles in dat wij het niet op 

moeten geven, in geen enkele nacht: onze hoop 

niet, ons verlangen niet, en bovenal ons geloof in 

het licht niet. Kerstmis is ons geweten. Ons betere 

ik. Het feest dat elke dag opnieuw onze ogen wil 

openen en ons tegen alle donker in blijft zeggen: 

‘Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis 

heeft het niet in haar macht gekregen.’ 

 

Lied: ‘’Twas in the Winter Cold’ 1, 2 en 5 

 


