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gelezen: Jesaja 52: 7-10 en Johannes 1:1-14

lied om naar te luisteren: For unto us a Child is Born – uit de Messiah van G.F. 
Händel https://www.youtube.com/watch?v=LFBIJgkj_-g&feature=youtu.be

titel: And all flesh will see it together

overdenking

Gemeente van de Heer die ons geboren is,
lieve mensen van God

I
We hoorden zojuist het 12e deel van
de 53 delen die samen The Messiah
vormen, de Messiah van Händel. Ik
heb die leren kennen als tiener, in de
uitvoering ‘The Young Messiah’ van
the New London Chorale van Tom
Parker. Het was een cassettebandje
dat ik vaak draaide. Meteen na Every
valley shall be exalted, indrukwekkend
gezongen door Vicky Brown komt er
dan een zware vertelstem die zegt: 
‘And the glory of the Lord shall be
revealed, and all flesh will see it
together, for the mouth of the Lord has
spoken it’. All flesh… alle vlees. De
aloude Statenvertaling spreekt ook
over vlees: ‘ende alle vleesch te
gelijck zal sien’. In volgende
vertalingen werd het: ‘al het levende
tezamen zal het zien’, of: ‘voor het
oog van al wat leeft’, of: ‘Alle mensen
zullen Hem zien’. In de Jesajatekst die wij zojuist hoorden voorlezen staat: ‘En de 
einden der aarde zien hoe God redding brengt’. Wanneer het gaat over vlees in 
relatie tot de mens, gaat het over de mens van vlees en bloed, over de mens in zijn 
lichamelijke gestalte, over de mens in het nu. Als Job in zijn zeer dramatische 
omstandigheden zegt: ‘Uit mijn vlees zal ik God aanschouwen’, bedoelt hij daar mee:
nog in dít leven, en vanuit dít lichaam zal ik God zien. 



II
Het Woord is vlees geworden, zegt de Evangelist Johannes. Johannes heeft er niet 
voor gekozen om in zijn proloog een verhalend verhaal over de geboorte van Jezus 
te vertellen, zoals zijn collega's Matteüs en in nog ruimere mate Lucas het doen. Zij 
vertellen van Jozef en Maria, van Bethlehem in Judea... En de een wijdt dan uit over 
wijzen uit het Oosten, de ander heeft het over herders en engelen... zij plaatsen 
allerlei mensen en historische figuren zoals keizer Augustus en koning Herodes in 
het decor van hun vertelling... Johannes vertelt over Licht. Licht dat gekomen is, licht 
dat verschenen is, Licht dat geschenen heeft, Licht dat schíjnt. E n over duisternis 
die het niet gelukt is om het Licht in de greep te krijgen. En over het Woord dat vlees 
geworden is, dat mens geworden is zegt de Nieuwe Bijbelvertaling. Johannes vertelt 
over zijn naamgenoot Johannes die gekomen is om van dat sterke Licht te getuigen 
en er naar te verwijzen. En hij spreekt over zijn Goddelijke oorsprong... “niet uit de wil
van menselijk vlees en bloed, niet uit de wil van menselijk vlees en niet uit de wil van 
een man, nee: uit God geboren.” 
  
Het vlees speelt dus een belangrijke rol met Kerst en dan niet het vlees van de 
slager voor het Kerstdiner, maar de aanduiding van het menselijke. Het woord is 
vlees geworden, het woord is mens geworden, God is geïncarneerd: Hij heeft de 
gestalte van een mens van vlees en bloed aangenomen. De Incarnatie is een 
belangrijk thema in de geloofsleer. Carne, denk maar aan chili-con-carne, dat is chili-
met vlees. Het woord Carnaval heeft er ook mee te maken: vlees vaarwel tijdens de 
vastentijd. 

Als alle vlees de glorie van de Heer zal aanschouwen, als uit mijn vlees ik God zal 
aanschouwen, gaat het over het bestaan van hier en nu, over mijn menselijke leven, 
over ons aardse werkelijkheid. En als het Woord vlees geworden is, betekent dat dat 
God ín onze aardse werkelijkheid tot ons gekomen is in Christus. Met Kerst dringt dat
door, als een licht, als een vreugde, als een gloria, als aanbidding van herders die 
het zíen, als verbazing van wijzen die het zíen, als ontroering bij Simeon en Hanna, 
die het met eigen ogen aanschouwen. 

III
Onze tijd, onze werkelijkheid, onze actualiteit is er momenteel een van crisis en 
drama en die doet erg veel met mensen. Een jongere op de radio gisteren sprak over
een tunnel, die heel lang is en voor hem veel te lang. Of het vaccin dan licht aan het 
eind van de tunnel zou kunnen betekenen. Hij zegt: dat licht zie ik nog niet, hoe 
graag ik dat ook zou willen. En hiermee vertolkt hij goed hoe velen zich voelen. Het 
kan zo donker zijn in je gemoed dat je denkt dat dit misschien wel de eindtijd is. Dat 
is een begrijpelijke gedachte met al dat beangstigende nieuws steeds, niet alleen via 
de Televisie, maar ook via mensen van heel dichtbij, getallen krijgen gezicht als je 
hoort dat die positief getest is en dat die heel ziek is en dat die overleden is. Op 
allerlei manieren kun je angstig of zelfs wanhopig worden. De geestelijke nood is 
groot in veel huizen, in veel hoofden, hart onrustig vol van zorgen, vleugellam 
geslagen ziel. Hoe kun je dan toelaten wat de profeet zegt: dat alle vlees de glorie 
van God zal zien, of wat Job zegt, dat hij vanuit zijn vlees God zal aanschouwen, of 
wat de evangelist zegt: dat God mens geworden is. Kunnen die woorden van belofte 
en heil je nog wel raken? Kunnen die woorden van belofte en heil ons vandaag iets 
zeggen, kunnen we er wat mee, of zijn het vooral heel goedbedoelde maar erg 
onrealistische woorden?



IV
Als ik als tiener dat cassettebandje draaide en die indrukwekkende zware stem 
hoorde zeggen And all flesh will see it together for the mouth of the Lord has spoken 
it dan dacht ik aan een grootse gebeurtenis. Aan een moment dat Christus terug zou 
komen en dat dat zó zou zijn dat wij dat allemaal tegelijk zouden zien, heel de 
wereld. Dat er een moment zou komen dat alles voorbij zou zijn, dat alle leed, 
oorlogen, hongersnoden, ziektes, epidemieën en pandemieën voorbij zouden zijn. 
Dat alle leed en eenzaamheid voorbij zou zijn. Een machtige voorstelling, een 
idealistische voorstelling, die woorden, die klanken, die muziek, de sfeer versterkt 
door de kerstboom met de gekleurde lampjes. De kerstboom met niet-gekleurde 
lampjes, de muziek die ik op heb staan, stiekem ook nog wel eens CD’s van the New
London Chorale, en al die liederen die we zingen in onze diensten, en op een zo fijne
manier ook oefenen… ze blijven die voorstelling die ik had als tiener nog wel raken, 
maar er is een andere werkelijkheid, die leert dat we niet in te grote woorden moeten 
spreken, omdat die ons te machtig zijn en omdat die misschien ook wel veel te groot 
zijn. Wij kunnen het al-omvattende niet overzien, in die zin zitten we inderdaad in een
tunnel. Wij kunnen niet in de toekomst kijken. Als alle wetenschappers bij elkaar al 
zoveel moeite hebben om de pandemie op een goede manier te duiden, hoeveel te 
meer zou dat gelden voor zulke grote dingen als dat alle vlees de glorie van God zou
aanschouwen. 

V
Het woord is vlees geworden. God is mens geworden. Daar kun je groots en 
meeslepend over spreken en zingen en dat doen we ook en dat is ook fijn, hoewel 
juist het niet groots en meespelend samen kunnen zingen een enorm gemis is 
momenteel… We kunnen groots spreken en zingen, maar het kan ook kleiner, 
concreter, veel meer down-to-earth. En het geschiedde. Het was een donkere dag, 
een labiele dag, zoals je die kunt hebben als het je allemaal teveel wordt: als de 
vragen je te machtig zijn, als het verdriet van zovelen je overspoelt en als je zelf ook 
niet meer zo goed weet hoe je daar mee om kunt gaan. En iemand vraagt je hoe het 
is en je bent daar open over. En diegene zegt: ik kom naar je toe. Dat was een 
moment dat God gezicht kreeg, dat het Woord vlees werd, dat het menselijke, het 
intermenselijke, niet groots en meeslepend, maar klein en eenvoudig een lichtstraal 
uit de hemel was. En zo, zo mogen wij voor elkaar in vlees en bloed een kleine 
schakel zijn in dat grote geheel, een afspiegeling van Hem die mens werd en naar 
ons toegekomen is. 

Amen


