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titel: Licht in de duisternis 
Gemeente van onze Heer Jesus Christus. 
Het woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond. Zo vertelt de evangelist 
Johannes ons zijn kerstverhaal. Het woord is mens geworden en heeft bij ons 
gewoond, vol van goedheid en waarheid en wij hebben zijn grootheid gezien, de 10 
grootheid van de enige Zoon van de Vader. Zo vertelt de evangelist Johannes ons 
zijn kerstverhaal in alle soberheid en in alle volheid. 
Bij Johannes geen herders die 's nachts de wacht houden over de kudde. Bij 
Johannes geen wijzen of magiërs of koningen of hoe je zo ook wilt noemen, die op 
reis gaan Bij Johannes geen kerstkaarten of tot vervelens toe kerstliedjes op de 15 
radio, geen verlangen naar een witte kerst, geen zorgen over het kerstmenu 
vanwege eventuele blokkades of stakingen, ook geen discussie over de vraag of een 
echte natuurlijke kerstboom ecologisch meer verantwoord is dan een kunstboom, 
nee, dat alles niet. 
Het woord is mens geworden en dat is als licht dat schijnt in de duisternis. Het woord 20 
is het woord dat schept, het woord dat het licht roept als op de eerste dag zoals het 
in het begin van het bijbelboek Genesis genoemd wordt. Het woord is het woord dat 
schept, creëert, creatief is, maakt, mensen maakt tot beeld en gelijkenis van God. 
Het woord is het woord dat het licht roept, het licht dat schijnt in de duisternis. 
Als Johannes zijn evangelie schrijft is het overigens meer een tijd van duisternis dan 25 
een tijd van licht. Het romeinse rijk is op het toppunt van zijn macht, de joden zijn 
verstrooid over de volken, de joodse tempel is voor de tweede en laatste keer 
verwoest, alleen de klaagmuur is nog over, de christenen worden vervolgd en niet 
bepaald zachtzinnig en de zogenaamde romeinse vrede is een vrede die gepaard 
gaat met het recht van de sterkste en dus onderdrukking. Geen leuke tijd dus en juist 30 
in die tijd schrijft Johannes zijn verhaal en noemt hij het licht dat schijnt in de 
duisternis als teken van het woord dat mens is geworden. 
En dat maakt de tijd niet volmaakt. Want het licht is gekomen, licht dat schijnt in de 
duisternis, maar niet iedereen heeft het zo gezien, als licht in de duisternis, als woord 
dat schept. Niet iedereen heeft dat geboren kind ontvangen, deze mens Jesus, deze 35 
die zoon van God genoemd wordt. Johannes vertelt over licht in duisternis maar 
schildert ook met donkere kleuren. Hij weet natuurlijk ook van het schisma tussen 
sommige joden en christenen, hij weet van de gebrokenheid in het jodendom tussen 
hen die geloofden in deze Jesus als zoon van God en zij die dat niet zo konden 
geloven. Hij weet van dit schisma dat tot op de dag van vandaag voortduurt. En als in 40 
dit schisma de één de ander veroordeelt als minderwaardig, minderwaardig als 
gelovige, dan is dat een vorm van duisternis. Wanneer er dialoog is, en respect, dan 
is dat licht in de duisternis. 
Johannes spreekt mooie woorden in een poëtische en filosofische taal. Een taal met 
woorden, woorden die scheppen. Woorden die delen, kennis en wijsheid delen, 45 
woorden die op deze manier scheppen. Ja, en er zijn ook woorden die doden, 
woorden die moorden, woorden die pijn doen en als doel hebben om pijn te doen. 
Duistere woorden als nepnieuws, achterdocht, beelden om weg te zetten, mensen 
weg te zetten, verdacht te maken, ontkenning van wat is en van wat je niet goed 



uitkomt of helemaal niet past. Duistere woorden, woorden van duisternis, alsof het 50 

licht niet bestaat en niet is. Maar de duisternis kan het licht niet in haar macht krijgen, 
de duisternis heeft deze zoon van God niet in haar macht gekregen ook al leek dat 
wel zo. Duisternis heeft het laatste woord niet, zo vertelt de evangelist Johannes het 
zijn tijdgenoten in een duistere tijd, zo vertelt hij het ons. 
Jesaja, de tweede Jesaja, leefde met zijn volk in ballingschap. Ook een tijd met 55 
duistere kanten, niet vrij, wellicht van tijd tot tijd onderdrukt, geen eigen baas, niet 
vrijwillig in dat land dat niet van hen is. Jesaja spreekt woorden van vrede, goed 
nieuws, hij kondigt redding aan en roept op tot gejubel en gejuich. De ruïnes van 
Jeruzalem zullen jubelen en juichen. De ruïnes van Jeruzalem en daar hoorde ook 
de ruïne van de eerste tempel bij, de eerste tempel van Jeruzalem. En de 60 
verwoesting van de tempel had meer impact dan een afgebrande Notre Dame, hoe 
erg dat ook mag zijn. De verwoesting van de tempel had meer impact dan de 
scheuren in de muren van onze kerk, hoe vervelend die ook mogen zijn. De 
verwoesting van de tempel trof het joodse volk in het spirituele hart en het heeft tot 
gevolg gehad dat men een ander spiritueel hart moest zoeken en heeft gevonden. 65 
En juist in zo'n tijd roept Jesaja de ruïnes op tot juichen. Misschien had men juist in 
deze tijd de kerstviering in de Notre Dame door moeten laten gaan, te midden van de 
resten, als teken van het vieren van het licht in duisternis, het vieren van het licht 
midden in de gebrokenheid. 
Midden in de ruïnes juichen en jubelen, niet vanwege een overwinning op een ander, 70 

maar vanwege redding en vrede. Zo noemt Jesaja het en zo staat Johannes met zijn 
kerstverhaal in die lijn, die joodse lijn. Want het kind dat geboren is, de zoon gegeven 
is een joods kind, een joodse zoon. En zal dat altijd blijven. 
Duistere tijden die van Jesaja, die van Johannes. En is het niet opvallend dat juist in 
duistere tijden gesproken en geroepen wordt over het licht? In duistere tijden valt het 75 

licht juist op als iets dat toch is en niet weg zal gaan. 
Is onze tijd een duistere tijd? Ik weet het niet, ik weet niet of onze tijd donkerder is 
dan andere tijden. Ik denk dat elke tijd duisternis kent en licht. Duisternis heeft 
namelijk verschillende gezichten. Rouw kan donker zijn. Alleen-zijn tijdens 
feestdagen terwijl je weet dat anderen elkaar juist opzoeken kan donker zijn. Een 80 
ongeluk kan een vorm van duisternis zijn, de dode gevonden in de Maas. Het gevoel 
vreemdeling te zijn, niet-gekend, kan een vorm van duisternis zijn. En ik denk dat dat 
in elke tijd voorkomt. 
En dan is ook onze tijd een duistere tijd. In ieder geval denk ik dat ons omgaan met 
de wereld en het milieu een vorm van duisternis is. 85 
Licht in de duisternis, dus ook in onze tijd. Niet dat Jesus opnieuw geboren wordt 
zoals rond het jaar nul. Nee, anders. In geboorte van kinderen, in de vruchtbaarheid 
van de mens in welke vorm dan ook. In vrede die gesticht wordt dwars door alles 
heen. In recht dat gedaan wordt ook door de mens die niet volmaakt is en leeft in een 
tijd die niet volmaakt is. Licht in de duisternis in de dialoog tussen anders denkenden, 90 
waarbij ze het licht in elkaars ogen gunnen en zien. Licht in de duisternis ook in onze 
tijd. Omdat het kind van God mensen de mogelijkheid geeft om kinderen van God te 
worden. Allen die hem aannemen, allen die een weg gaan die lijkt op zijn weg, allen 
die ongeweten ook een weg gaan die lijkt op zijn weg. 
Een kind ons gegeven, telkens weer, als een weg die eindeloos verder gaat, 95 
eindeloos in het licht dat schijnt in de duisternis. En één licht is genoeg om weet ik 
hoeveel duisternis te verdrijven. En jij en ik, wij dus, in al ons geklungel en een a-
viertje is gauw gevuld, in al ons geklungel en gestrompel zijn wij ook lichtdragers. 



Omdat dat kind geboren is, omdat kinderen geboren worden, kinderen van God. De 
ruïnes mogen juichen, de ruïnes ook van ons bestaan. 100 

Licht in de duisternis, want God is mens geworden, woord als mens. Het geheim van 
het bestaan. 
Amen. 
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