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titel: Het onzichtbare dat zichtbaar wordt.  
Gemeente van onze Heer Jesus Christus.  
Wanneer begint de dag? Wanneer is het daglicht zo sterk dat je kunt zeggen dat het 
dag is? Is dat als je kunt lezen zonder kunstlicht? Is dat als je kunt fietsen zonder 
licht? In een mooi joods verhaal zegt men dat het dag geworden is als je je 10 
medemens als je broeder of zuster kunt herkennen. Als wij elkaar kunnen herkennen, 
dan is het dag, dan is het licht sterk genoeg. Dan is het onzichtbare zichtbaar 
geworden. Het onzichtbare is zichtbaar geworden, een beeld dat vaker opduikt.  
Ik zag in een televisieprogramma hoe de tabaksindustrie werkt en hoe die al 
tientallen jaren werkt op zo'n manier dat mensen afhankelijk worden en blijven van 15 
het gebruik van tabak. Ik hoorde hoe men sjoemelt met waarden en met metingen. Ik 
las in de krant dat ook in zogenaamd wetenschappelijke rapporten nog wel eens 
gesjoemeld wordt met gegevens. Ook de autoindustrie is niet vrij van gesjoemel. En 
af en toe wordt zichtbaar hoe machthebbers omgaan  met de waarheid. Zichtbaar 
worden de tweets en langzamerhand wordt ook steeds meer zichtbaar wat waar is en 20 
wat nepnieuws is. En dat is niet alleen van deze tijd. Nee, in elke tijd is onzichtbaar 
gehouden wat zichtbaar had moeten zijn. Hoe men bij de politie omging in de jaren 
'50 met homosexuelen, het wordt steeds meer bekend. Het was overigens al wel 
bekend, een oud-politieagent heeft mij er jaren geleden al over verteld. Hoe men 
omging in de kerken met misbruik en het toedekken ervan, het wordt steeds meer 25 
zichtbaar, wat dat betreft zijn wij in onze kerken niet zonder schuld.  
Het onzichtbare wordt zichtbaar, het past bij de lezingen van vanmorgen, het past bij 
Kerst. En dan niet alleen het zichtbaar worden van dat wat fout is, nee, ook het 
goede dat zichtbaar wordt. De evangelist Johannes spreekt er op een bijzondere 
manier over in het eerste hoofdstuk van zijn evangelie. Een hoofdstuk als een lied, 30 
een lied over het woord, een lied over God, een lied over het licht. Het licht schijnt in 
de duisternis en de duisternis heeft het niet in zijn macht gekregen. Het is vanmorgen 
weer licht geworden maar meer nog....wij mogen zien wat is. De duisternis heeft het 
licht niet in zijn macht gekregen, de duisternis heeft het licht niet gegrepen en ook 
niet begrepen overigens. Want dat zegt Johannes ook. Het licht als het woord van 35 
God, het is voor een deel niet herkend, het onzichtbare is zichtbaar geworden maar 
voor een deel niet herkend. Jesus, het kind dat geboren is, Jesus, het woord van 
God dat mens geworden is, een lichaam kreeg, in een lichaam ter wereld kwam, 
Jesus, Hij was ook als een  vreemde, een vreemde-eend-in-de-bijt. Hij is als een 
vreemde, en wordt zichtbaar als je lang kijkt. De herkenbaarheid van deze mens 40 
groeit met de eeuwen, maar nooit zul je als mens op deze aarde kunnen zeggen dat 
je hem helemaal kent. Zoals je God nooit helemaal kunt kennen, nooit kunt zeggen 
dat je God helemaal kunt schilderen of afbeelden, uitprinten en al helemaal niet in 
3D.  
Het onzichtbare wordt zichtbaar, al is het dan niet helemaal, wel in een groei. Het 45 
woord is mens geworden, God is mens geworden, in jou, in mij, in dat wat ons 
mensen bindt, in alles wat wij in het goede doen. Vol van waarheid en goedheid, zo 
is deze mens geworden, zo kunnen wij als kinderen van God worden. Vol van 



waarheid en goedheid, het onzichtbare dat zichtbaar wordt voor onze ogen, en 
zichtbaar is in Gods ogen.  50 
Bij de profeet Jeremia gebeurt iets wat er sterk op lijkt. Jeremia leeft in een donkere 
tijd, hij leeft in een tijd van dreiging. Het land zal veroverd worden door een leger van 
een ander volk, een grootmacht, Babylonië. En hij voorziet dat, het is ook 
waarschijnlijk dat ook anderen dat wel hadden zien aankomen. En Jeremia weet dat 
een deel van zijn volk al eerder is weggevoerd naar een land in het noorden. 55 
Vandaar dat hij spreekt over de nakomelingen die uit het land van het noorden 
worden bevrijd. Het land van het noorden als de dreiging en ik hoop nu maar dat mijn 
noordelijke accent niet te sterk aanwezig is. Het is ook weer niet de bedoeling dat ik 
u angst aan jaag. Het volk uit het noorden is dus symbool voor dreiging uit het 
verleden, maar wel aanwezig. En het woord “noorden” is in het Hebreeuws verwant 60 
aan een werkwoord wat betekent: verborgen zijn. Of dat komt omdat de zon nooit in 
het blikveld komt als je naar het noorden kijkt, dat weet ik niet. Maar ik vind het wel 
heel spannend, dat die woorden “noorden”' en “verborgen zijn” zo aan elkaar verwant 
zijn. De nakomelingen worden uit het land van het noorden bevrijd, uit het 
verborgene gehaald, het onzichtbare wordt zichtbaar. De dag zal komen, zo spreekt 65 
de Heer, dat er een rechtmatige telg zal ontspruiten aan de stam van David. Een kind 
wordt geboren, een kind dat als een koning rechtvaardig zal zijn en voorspoedig en 
een wijs beleid zal voeren, het kind dat model zal staan en rolmodel zal worden voor 
mensen, voor machthebbers in het klein en in het groot. Dat kind zal uit het 
verborgene naar voren komen en zichtbaar maken wat is en wat kan en zal zijn. En 70 
zoals dat kind groeit, zo groeit de zichtbaarheid in mensen en onder mensen en in de 
mensheid, de eeuwen door, in de levens van mensen. Volken worden verlost en 
leven in vrede. Ja, ook Israël zal leven in vrede, met palestijnen samen, in een 
hoofdstad die voor allen ongedeeld zal zijn, waar men samen woont zonder grenzen. 
En hier in ons land is er niemand meer die moedwillig de ramen vernielt van een 75 
restaurant, ook niet van een joods restaurant. Verlost en in vrede leven. Zichtbaar is 
en zichtbaar wordt wat in het daglicht gezien mag worden en alles zal zichtbaar 
mogen zijn in elk daglicht. Een gegeven appartement, zichtbaar voor alle ogen. En jij, 
en ik, zichtbaar als de mens die je bent, als de mens die je kunt zijn, kind van God. 
En dan maakt het niet uit of je herder bent of een wijze om maar een paar gezichten 80 
van Kerst te noemen. Je hoeft dan zelfs de herders of de wijzen niet meer te 
noemen, zoals Johannes ze in zijn evangelie ook niet noemt. Want ze zijn erin 
besloten, in zijn lied over het licht over Gods woord, over God die als mens wordt. En 
over mensen die kinderen van God kunnen worden. Zomaar, als iets tegen de natuur 
in, maar wel aanwezig, zichtbaar aanwezig, in een groeiende zichtbaarheid.  85 
Als je kijkt, zie je veel. En veel kan je opvallen. Eén van de eerste kerstkaartjes die 
wij kregen, had onder andere als tekst: ezels zijn er genoeg. Er stond meer op het 
kaartje, ook andere mooie dingen. Maar het waar: ezels zijn er genoeg, wij mensen 
lijken soms op een ezel. Ja, maar dat is niet het enige. 
Een groeiende zichtbaarheid is ook dat wij mensen het goede doen en het goede 90 
gaan doen. Dat is ons gegeven, licht als genade. Kijk, kijk om je heen, kijk naar de 
mens, de mens naast je, voor je of achter je. Ja, draai je maar om, even dan. En kijk, 
kijk, een kind van God, kinderen van God, vaten vol tegenstellingen, ezelachtig 
soms, maar ook in staat tot het goede. Dat is God-met-ons. God is in ons, ook buiten 
ons, maar ook in ons. In een groeiende zichtbaarheid en maak het maar waar, want 95 
dat kan je. Wij mensen kunnen veel, er zijn er die zich laten opsluiten in een glazen 
huis om zo geld in te zamelen, ik weet ook van een initiatief in een buurt om die ene 
arme mens te helpen. Wij mensen kunnen veel, dat is ons gegeven in die ene die 



geboren werd en als het ware in elke tijd geboren wordt. Wij mensen kunnen veel 
omdat God met ons is. Kijk, het is licht geworden en de mens naast je kun je zien. 100 
Amen.   
 

 


