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Lezing Oude Testament 
 Jesaja 52, 7-10 
7  Hoe welkom is de vreugdebode  
die over de bergen komt aangesneld,  
die vrede aankondigt en goed nieuws brengt,  
die redding aankondigt en tegen Sion zegt:  
‘Je God is koning!’  
8  Hoor! Je wachters verheffen hun stem,  
samen barsten ze uit in gejuich,  
want ze zien het met eigen ogen:  
de HEER keert terug naar Sion.  
9  Breek uit in gejubel,  
ruïnes van Jeruzalem,  
want de HEER troost zijn volk,  
hij koopt Jeruzalem vrij.  
10  De HEER ontbloot zijn heilige arm  
ten overstaan van alle volken,  
en de einden der aarde zien  
hoe onze God redding brengt. 

 

 

Lied 
Liedboek 482   Er is uit ’s werelds duistere wolken 

 
 

 

Lezing Evangelie 
Johannes 1, 1-14 

1  In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. 
2  Het was in het begin bij God. 
3  Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. 
4  In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. 
5  Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. 
6  Er kwam iemand die door God was gezonden; hij heette Johannes. 
7  Hij kwam als getuige, om van het licht te getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven. 
8  Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht: 
9  het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam. 
10  Het Woord was in de wereld, de wereld is door hem ontstaan en toch kende de wereld 
hem niet. 
11  Hij kwam naar wat van hem was, maar wie van hem waren hebben hem niet ontvangen. 
12  Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om 
kinderen van God te worden. 



13  Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van 
een man, maar uit God. 
14  Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, 
en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader. 

 
 

Uitleg bij de bloemschikking 
 

 

Lied 

 Liedboek 488   In den beginne was het woord 
 

 

Overweging 
 

 
 

Gemeente, lieve mensen van onze Heer, 

 

---andere tijden--- 

 

Twee teksten uit de bijbel hebt u gehoord.  

Uit Jesaja en het begin van het Johannesevangelie.  

Tussen die twee teksten liggen  

chronologisch gezien honderden jaren.  

 

Maar ze hebben één ding gemeen.  

Het zijn allebei verhalen die een boodschap  

in zich hebben van: er komen andere tijden. 

 

Er komen andere tijden. 

 

Bij Jesaja is dat: Er komt een einde aan de macht van Babylon.  

Babylon zal vallen, het duurt niet lang meer.  

De constellaties van de wereldmachten van toen  

zijn aan het wijzigen.  

Cyrus van Persië krijgt steeds meer macht.  

En dan waait er een andere wind.  

Vrede, troost, bevrijding voor Jeruzalem, toekomst.  

 

Nu ligt Jeruzalem nog in puin.  

Maar Jesaja roept de puinhopen op  

om alvast te gaan jubelen.  

Want: er komen andere tijden.  

 

Niet alleen de machten veranderen,  

het zal een heel ander leven zijn.  

 



Dan zullen de mensen zeggen dat God weer in de stad is,  

dat God bij de mensen is.  

Nu lijkt de stad door God verlaten,  

de mensen zijn hem kwijt.  

Te veel dat verkeerd is gegaan, verkeerd is gedaan.  

 

Maar Babylon zal vallen.  

De onderdrukking heeft een einde.  

Er breken nieuwe tijden aan.  

Vrede zal het zijn. Jeruzalem, stad van vrede... 

 

Er komen andere tijden. 

 

Bij Johannes is dat: God is bij de mensen.  

 

De hemelse God heeft op een verrassende manier  

contact gemaakt met de bewoners  

van de aarde.  

 

God is in de hemel, onzichtbaar, geen materie,  

maar hij heeft contact gemaakt met de mensen,  

met de materie, hij kan aangeraakt worden.  

 

Johannes zegt het met andere woorden:  

het woord is vlees geworden.  

Het woord, dat is een beetje een moeilijk woord in die tijd,  

met veel betekenissen,  

maar je kunt kort door de bocht vertalen:  

de kracht van God, de aanwezigheid van God -  

is bij de mensen.  

 

De  schepper van de wereld heeft contact gemaakt  

met de mensen.  

Nog nooit is God zo dichtbij de mensen geweest,  

Johannes zegt:  

God is komen wonen bij zijn schepselen.  

Nu moet de wereld anders worden.  

Nu moet er nieuwe toekomst zijn.  

Nieuwe tijden breken aan.  

 

Nu moeten de mensen merken dat ze  

dichter bij hun oorsprong zijn.  

 

Licht en Vrede overal. Er komen andere tijden.  

 

 

---Joh anders--- 



 

U hebt het al gemerkt.  

 

Johannes heeft een heel ander verhaal  

als hij wil vertellen dat Jezus op aarde is gekomen.  

 

Hij begint in de hemel, niet op de aarde.  

 

Het zijn een beetje verheven woorden bij Johannes.  

Dure woorden misschien wel.  

 

De toon die hij aanslaat heeft iets van poëzie  

en van filosofie tegelijk.  

De mensen in zijn tijd hielden daar van.  

 

Johannes heeft geen verhaal over de stal  

en de voederbak, over herders  

en herbergiers en magiers,  

hij heeft het helemaal niet over concrete mensen,  

ook niet over  engelen.  

Dat is hem veel te aards.  

 

Hij noemt Jezus niet eens Jezus,  

hij noemt hem het woord van God.  

De logos.  

Dat woord staat in het eerste en in het laatste vers  

van dit stuk tekst,  

dus dat is eigenlijk de omlijsting  

van wat hij zeggen wil.  

Hij geeft geen verhaal over hoe het precies ging,  

welke mensen precies wat overkwam.  

 

Johannes heeft geen interesse in de biografie van Jezus.  

En wat er precies wanneer gebeurde,  

de dingen die de mensen  

aan elkaar kunnen navertellen  

- daar heeft hij niet zoveel belangstelling voor.  

 

In zijn visie helpt dat niet om te begrijpen wie Jezus is.  

 

Hij is onder de indruk van Jezus,  

hij is door hem gefascineerd,  

in zijn ogen  

is de hele wereld veranderd  

doordat Jezus op aarde kwam,  

de wereld is nu niet meer dezelfde  

- en dat wil hij overbrengen.  



 

Voor hem is het leven van Jezus op aarde  

één groot wonder.  

Dat de God in de hemel op het idee komt  

om bij de mensen te willen zijn,  

om daar, zoals hij zegt, zijn tent op te slaan.  

En Jezus is een wonderbaarlijk mens,  

rechtstreeks bij God vandaan.  

Hij is het woord, hij is het licht. 

Hij is de enige zoon van de vader.  

Dat zijn de woorden die Johannes  

het meest gebruikt voor Jezus.  

 

Nee, de mensen hadden daar niet op gewacht. 

Het overviel de mensen,  

het was een verrassingsactie van God. 

Ze hebben het niet aan zien komen. 

 

Maar verrassing of niet: 

Johannes kan één ding niet begrijpen, 

en dat is heftig voor hem, 

dat vind je in zijn hele evangelie eigenlijk steeds weer terug: 

hij kan het niet begrijpen dat de mensen  

niet op hem reageerden en  

maar deden alsof ze met een vreemde te maken hadden.  

 

Ze waren toch, zeg maar,  

van hetzelfde hout gesneden. 

Ze hadden hem moeten herkennen  

als een woord van God. 

Als een woord dat hen helpt om te leven. 

 

 

---verzet--- 

 

Hij kan niet begrijpen dat mensen zich verzetten  

tegen die nabijheid van God  

in de persoon van Jezus.  

Mensen komen toch ook bij God vandaan? 

 

De mensen wilden dat licht niet,  

en bleven liever bij het duister.  

Mensen hoefden geen licht, vonden zij.  

Zij maakten geen ruimte vrij in hun leven.  

 



Bij dat verzet tegen de komst  

van Gods Zoon naar de mensen 

raken de twee verhalen elkaar weer: 

 

In het verhaal van Lukas  

was er geen plek in de herberg.  

Bij Johannes willen de mensen  

het licht van God niet. 

 

Geen ruimte voor de aanwezigheid van God. 

God komt naar de mensen  

maar is daar niet welkom.  

De mensen zijn hun oorsprong vergeten.  

Het grootste raadsel van de geschiedenis  

als het aan Johannes ligt.  

 

 

Ja, wacht: er waren anderen.  

Die reageerden juist wel op dat woord,  

dat licht. 

En vonden dat ze het geluk van hun leven  

gevonden hadden.  

De gelovige mensen.  

Kinderen van God noemt Johannes hen. 

 

God had de mensen iets te zeggen,  

een liefdevol woord,  

om het licht te laten worden in hun harten, 

en deze mensen gingen open voor dat woord, voor dat licht.  

 

 

 

---Jezus--- 

 

Alle dure en verheven woorden uit dit stuk, het begin, 

laat Johannes terugkeren in zijn evangelie. 

Het fungeert bijna als een soort inhoudsopgave. 

 

De woorden komen terug en rond die woorden  

zijn er verhalen over Jezus, 

en over degenen die open stonden  

voor dat woord, dat licht. 

Én over mensen die eerst hoorden bij degenen  

die dat licht niet wilden, 

en die ineens, na een ontmoeting met Jezus, 

helemaal omgingen en opengingen voor hem. 

 



Een heel evangelie vol verhalen waar je aan kan merken:  

Jezus is een mens, maar hij is opgeladen  

met de kracht van God.  

 

En als je Jezus tegenkomt  

- of je in hem verdiept -  

dan kun je vaak iets merken  

van die heilige kracht van boven.  

Een besef van: er komen andere tijden. 

Of, voor jezelf: 

“Ik ga de dingen in mijn leven anders doen”. 

 

Eigenlijk deed Jezus niets anders 

dan mensen die dachten wel zonder te kunnen 

te openen voor dat licht van God. 

 

Als je je met hem inlaat op de een of andere manier 

of je verdiept in zijn woorden en daden 

dan gebeurt het vaak dat je merkt: 

 

Hij is zo anders dan wij. 

Wij zijn mensen van het halfdonker, 

we weten vaak niet wat goed is 

en waarop we moeten vertrouwen, 

we hebben licht nodig. 

 

Maar hij is het licht van God. Woord van God. Zoon van God. 

Er gaat, zegt Johannes,  

een stralende kracht van Jezus uit, 

zelfs nu hij niet meer op aarde is, 

er ligt een goddelijke glans over alle dingen. 

 

 

 

---lijn van Johannes--- 

 

Er komen andere tijden.  

Dat was de sfeer die de lezingen opriepen. 

Wat is er van geworden? 

Zijn de andere tijden aangebroken? 

Vrede, recht en liefde overal? 

 

We zeggen dat elk jaar opnieuw,  

dat Jezus de mens van God is 

die de kracht in zich heeft om dingen te veranderen. 

 



Maar met kerst wordt ons ook elk jaar weer bewust, 

hoeveel duistere dingen er gebeuren, 

hoe mensen nog steeds dat licht uit de weg gaan. 

 

Maar laten wij dan zorgen  

dat wij bij de mensen horen 

die zich openen voor het licht dat Jezus is 

en zijn invloed zoeken. 

 

Laten we mensen zijn die graag willen 

dat God aanwezig is in ons leven, 

ruimte maken voor dat woord, dat licht, 

die zoon van God.  

 

Amen. 
© Jan-Hendrik Kip 

 

 

 
Lied 
 Liedboek 496   Een ster ging op... 

 
 


