
 

 

OVERWEGING  

 

Het licht schijnt in de duisternis – en de duisternis heeft het licht niet overmeesterd.  
Fijn, denk je dan. Want in het donker komen de beren op je weg. In het donker is verdriet 
zwaarder. In het donker lijken zorgen onoverkomelijk. In het donker zie je niet, én word je niet 
gezien. Licht maakt het duister van de nacht lichter, en da’s prettig.  
Maar daarbij is een kaarsje of een warm kleurende gloeilamp meer welkom dan het 
onbarmhartige licht dat een TL balk kan verspreiden. Terwijl het vandaag  wel over dat niets 
ontziende licht gaat. Letterlijk: niets ontziend, omdat wat in het duister is, aan het licht moet 
komen. Gezien moet worden. Want dan kan de chaos in de wereld en de chaos in jezelf kan 
veranderen in een plaats van Leven.  
 
We vieren vandaag de geboorte van het Licht, van het Leven. Opeens wordt alles anders, of beter 
nog: niets wordt anders, maar alles verandert. Want niet een schattige baby ligt te kraaien in de 
kribbe, maar in feite komt “het principe” onder ons. Jezus, als principe, als vleesgeworden plan 
van Gods goedheid. Van Zijn schepping, van zijn oorsprong, doel en zin.  
De evangelist Johannes fileert in zijn proloog van zijn evangelie haarfijn wat van belang is en wat 
niet. 
 
Lezen uit het evangelie van Johannes kan je twee dingen opleveren: of je zakt helemaal weg en 
denkt dat het jouw tijd wel zou duren. Te lastig, te cryptisch, te ingewikkeld.  
Maar je kunt je ook bij je kladden laten grijpen door deze evangelist. Zijn woorden zijn niet zozeer 
een vertelling over het leven van Jezus – zoals de andere evangelisten meer doen. Johannes moet 
je als het ware naar binnen laten komen. Het moet je grijpen. En wanneer je het toe durft te 
laten, dan landen die woorden, wroeten in je bestaan en schieten wortel. Het gaat bij Johannes 
om het ‘waartoe’ van de komst van de Messias onder ons. En dan kán je eenvoudig niet meer 
achteroverleunen en bedenken dat het jouw tijd wel zal duren. Want “waartoe” heeft met jou te 
maken. Het licht wil – zoals we net zongen bij de acclamatie – het licht wil onder ons wonen. 
Voorgoed.  
 
Dit kerstevangelie van Johannes – want dat is het wel degelijk – raakt aan de essentie van geloof, 
afwijzing of aannemen, wegdraaien of getuigen. Menslief, waar sta jij als het Licht der wereld jou 
gegeven wordt?  
God zet alles op het spel, geeft zijn liefste Kind uit handen om de verbinding met Hem weer te 
herstellen. Vleesgeworden kind is hij geworden, in alle broosheid en kwetsbaarheid van hoe een 
mens is. Gegeven om na 33 jaar vermoord weer terug te ontvangen.   
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Laat dit evangelie je maar bij de kladden grijpen. Alle ingrediënten zijn aan boord. De Zoon van de 
Vader en God, het Woord, Leven, Genade, Waarheid, De wereld tegenover de Zijnen,  en het 
Duister naast het Licht.   
 
De symmetrie met het verhaal van de schepping uit het boek Genesis trilt in elke zin mee. Zoals 
de Schepper met zijn Woord: ‘er zij Licht’ het leven mogelijk maakte, zo schept Hij opnieuw weer 
de mogelijkheid tot leven met het aanreiken van het Woord en Licht. In het spreken gebeurt.  
Johannes gaat terug, naar vóórdat de mens Adam geschapen werd. Hij gaat terug naar de basis, 
naar het oerbegin, ten principale. Want daar, en nergens anders, moet het weer beginnen.  
 
Zonder licht geen leven; het begin van alles, van kansen en visioenen tot keuzes van goed en 
kwaad. Het licht schijnt in de duisternis, schrijft Johannes – en de duisternis kon het niet aan.  
Daar gebeurt het. In deze zin die op zoveel manieren vertaald kan worden.  
De duisternis heeft het licht niet in haar macht kunnen krijgen,  
niet kunnen doven,  
heeft het afgelegd tegen het licht,  
niet gegrepen en ja: ook niet begrepen.  
Met misschien wel de meest krachtige vertaling; de duisternis kón het licht niet aan.  
 
Maar het was er wel. 
Zoals je er voor kan kiezen om het duister niet te erkennen, dat soms zo overmeesterend 
aanwezig is, loerend op het licht rondom, in jou…. Zo kan je er ook voor kiezen het licht niet te 
erkennen. Je kan je omdraaien, afwijzen, je kan je toekeren naar de duisternis, maar het licht ís. 
Het ís er wel. 
 
Dat de duisternis het licht niet aanneemt, is één.  
Maar dat de duisternis het licht niet overmeestert is taal van geloof. Het kan nog zo donker zijn, 
één brandende kaars doet elke duisternis teniet. Een boodschap van hoop en toekomst. Tegen 
Gods Licht is geen enkele duisternis bestand – het is vertrouwen tegen de klippen op. Met de 
Eeuwige aan je zijde en zijn liefste kind voor jou gegeven. Een kind, een mens, zó transparant voor 
het goede, dat in hem iets van God heeft doorschenen.  
 
Jezus is daarmee het beeld van het principe waarmee God de wereld schiep. Jezus is niet een 
uitzonderlijk mens die tegen de regels van de samenleving of religie ingaat, maar hij is de 
grondslag waarop heel de wereld gebaseerd is.  
Dus wie het spoor van Jezus volgt, hoe tegendraads dat ook lijkt in de mensenwereld van toen en 
nu, die leeft in overeenstemming met de fundamentele en ultieme orde van de schepping 
bedoeld door de Ene. God sprak, er is, en het was goed.  
 
En dan wordt het lastig en o zo herkenbaar in ons leven van alledag: 
Eigenlijk zou ik naar mijn familie moeten gaan … maar ik heb geen zin.  
In de grond weet ik wat moet … maar vandaag even niet.  
In principe beschouw ik de zondag als dag van stilstaan … maar toch handig dat de supermarkt 
open is. Natuurlijk discrimineer ik niet want ieder mens is gelijk  – maar toch, al die vluchtelingen 
naast de nood aan woningen? Of nog iets actueler: natuurlijk zijn wij een open kerk met ruimte 
voor boosters én wappies. Maar eh, als mijn vrijheid in het geding komt of ik niet kan skiën in 
Oostenrijk? … 
 
Eigenlijk, in de grond van, in principe; hoe vaak worden die woorden gesproken met een 
voorbehoud? Met dat ene vervolgwoordje als “maar”. Hoe vaak vergoelijken wij onszelf – of doen 
we dat bij een ander. “Ja, natuurlijk moeten we nu beperkt mensen ontvangen thuis, maar, ach, 
die ene keer, met kerst, of nog een paar dagen erna?? Dat moet toch wel kunnen?”. En daarmee 



 

poets je je eigen schuldgevoel weg. Morgen is er weer een dag. Nieuwe mogelijkheden, nieuwe 
kansen. En ach, ik weet echt wel in principe wat van belang is en wat niet. 
Als we op Kerstmorgen worden geconfronteerd met Jezus als beginsel van de schepping, is dat 
een uitnodiging om dat principe opnieuw van ons eigen bestaan te doorlichten: we nemen Jezus 
er niet een beetje bij, zoals je een extra huisgenoot kunt opnemen, maar Hij wordt opnieuw de 
grondslag – en daarmee het principe van jouw wereld, van Gods Schepping. Hij komt simpelweg 
wónen bij jou.  
 
Door die komst van de Licht dat schijnt in onze duisternis, wordt niets anders, omdat het er al was 
– maar alles verandert omdat het in het Licht wordt gezet van Gods gelaat. Jouw werken, jouw 
ziel, jouw metgezel, jouw liefde.  En dan wordt het spannend. 
 
Omdat Licht beangstigend is. Omdat Licht aan het licht brengt wat je misschien liever niet ziet. 
Omdat het licht ordening brengt in een chaos die vaak zo veilig lijkt.  
Omdat het licht orde brengt op Goddelijke wijze, en niet op onze manier.  
Zoals het allereerste begin, toen Gods Geest over de wateren zwierf, over de oerchaos die was.  
Toen sprak God Licht! En het bracht helderheid, het gaf scheiding, het gaf richting en vaste grond 
onder de voeten om te kunnen leven. 
 
Alles heeft de Eeuwige op het spel gezet. Zij geeft, laat ik haar maar weer Zij noemen,  Zij geeft – 
Zij geeft alles uit handen. Zij laat los – exact omwille van de verbondenheid. Dat is de genade, dat 
is het “waartoe”. Het grootste geschenk dat ons gegeven kan worden in tijden die donker zijn. Zij 
die wonen wil onder ons.  
Amen 
 
Stilte – Soms breekt uw licht…. 
 


