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Gelezen: Jesaja 62:6-7, 10-12 en Johannes 1:1-18 
Titel: Woorden van hoop 5 
Gemeente van onze Heer Jesus Christus.  
Afgelopen week mocht ik de boosterprik halen en de rij was nogal lang. Maar het 
was in de rij op de één of andere manier ook gezellig. Mensen die volgens mij elkaar 
niet kenden kwamen toch in gesprek. Het was niet allemaal even diepzinnig, maar 
het brak de tijd. En na de prik, toen ik een kwartier moest wachten, kwam ik in 10 
gesprek met buren van mij die daar toevallig ook waren. En ook toen was de tijd snel 
voorbij, door de woorden die gedeeld werden, want een gesprek is met woorden.  
Het is onvoorstelbaar hoeveel woorden er klinken en hoeveel tekst, woorden dus, 
geschreven worden. Woorden die troosten, en er zijn ook woorden die als messen in 
het rond vliegen. En soms is de pen gevaarlijker dan het zwaard. En dan is de pen 15 
niet altijd meer dat ding dat met inkt woorden op papier brengt, nee, de pen kan ook 
de vorm hebben van haatmails en bagger die op het internet komt. En pijnlijk dus. 
Maar een gebed, met woorden gesproken, een gebed doet veel goeds.  
In het begin van het evangelie naar Johannes gaat het over het woord, het woord dat 
bij God is en God is het woord en alles is door het woord ontstaan. En daarmee grijpt 20 
Johannes de evangelist terug op het eerste bijbelboek, op Genesis het eerste 
hoofdstuk, op de schepping dus. Waarbij God om te beginnen het licht roept, roept 
met een woord. Door dat woord ontstaat wat is ontstaan. Door dat woord ontstaat de 
scheiding tussen licht en donker, zee en land en noem het allemaal maar op. Een 
woord dat creatief is dus, maakt. En de woorden die wij spreken scheppen ook. 25 
Anders dan in Genesis 1, maar onze woorden doen er toe.  
Ja, en dan vertelt Johannes over het woord dat mens is geworden en dat is zijn 
kerstboodschap. Hij vertelt ook over Johannes, die als een soort bode door God 
wordt gezonden en die getuigen mocht over het licht, het ware licht, dat zou komen. 
En dan over het woord dat mens is geworden. Johannes spreekt in zijn kerstverhaal 30 
niet over engelen of herders. Hij spreekt ook niet over magiërs, die wij meestal 
aanduiden als de wijzen uit het oosten. Johannes verbindt in zijn kerstverhaal de 
filosofie, het woord als de rede, de logos, met de geschiedenis en daarmee met het 
menselijk bestaan in Gods ogen. En daarmee is het niet alleen filosofisch, het is ook 
mysterieus, er zit een geheim in.  35 
Het woord is mens geworden. God komt naar de wereld toe in een mens, in die ene, 
die de Zoon genoemd wordt. En er is iets aan de hand met die zoon. Zoals er iets 
aan de hand is met het licht. En er is iets aan de hand met dat woord. De wereld is 
door het woord ontstaan en toch kende de wereld hem niet. De mens, Zoon van 
God, kwam naar de wereld toe en de wereld ontving hem niet. En anderen weer wel  40 
en die hebben het voorrecht om kinderen van God te worden. Dit is niet gemakkelijk 
en de vraag kan zijn hoe wij dit kunnen herkennen. Ja, en je kunt het plaatsen in de 
geschiedenis en dan gaat het, hoe kan het ook anders op eerste Kerstdag, om de 
geboorte van Jesus van Nazareth, die ook de Christus wordt genoemd. En hij is 
ontvangen door mensen, mensen hebben hem herkend als messias, als de Christus. 45 
Hij is op een andere manier niet ontvangen, want hij is gedood. En alle evangelisten 
noemen dat, dus zal dat in ieder geval waar zijn. Zo in de geschiedenis, die je ook 
nog heilsgeschiedenis mag noemen, want zijn dood was het laatste niet. In de 



geschiedenis, in de voorbije geschiedenis is het nog wel te duiden. Maar in onze tijd? 
En dat wil ik wel heel graag. Ik wil heel graag dat deze woorden ook nog klinken in 50 
onze tijd en dan ook nog over onze tijd gaan. Ik wil heel graag dat de woorden van 
Jesaja, woorden van beloofd heil, het beloofde goede ook van waarde zijn voor onze 
tijd en ook in onze tijd iets maken. Ik wil heel graag dat de woorden van Jesaja als hij 
spreekt over redding en dat je de poort door mag gaan, de vrijheid tegemoet, dat ook 
die woorden in onze tijd iets maken. Zoals woorden iets kunnen maken.  55 
Even terug naar het evangelie naar Johannes. Over dat ontvangen en niet 
ontvangen van het Woord en van het licht en van die mens Jesus, die ook Zoon van 
God genoemd wordt. Ontvangen en niet ontvangen. Het staat er net andersom, niet 
ontvangen en ontvangen. Het kan zijn, dat de mens kan leren. Het kan zijn dat er 
eerst het niet-ontvangen is en dan later het ontvangen. Het niet-ontvangen van 60 
goede woorden en later het ontvangen van goede woorden. Het leren spreken van 
woorden van troost nadat je eerder woorden van haat gesproken hebt. Het leren 
ontvangen van het licht als inzicht in het bestaan. Waarbij naast kennis van de 
dingen ook de liefde mag zijn en de ethiek, hoe je met elkaar om gaat. Waarbij het 
ontvangen van een mens ook een leerproces mag zijn, die mens die ook kind van 65 
God is. En dat kan de betekenis zijn van die overgang van niet-ontvangen naar 
ontvangen. En dat is dan in elke tijd, ook in onze tijd.  
Het ontvangen van het licht, het ontvangen van het Woord, dat creatief is en 
daarmee verbonden is met God, dat ontvangen uit zich in leren, in het krijgen van 
inzicht, waarbij er ook veranderingen mogelijk zijn. Mensen kunnen kinderen van 70 
God worden. En dat geldt niet alleen voor die mensen die de bijbel aannemen als 
letterlijke tekst van kaft tot kaft in welke vertaling dan ook. Dat geldt zelfs niet alleen 
voor die mensen die Jesus zien als zoon van God, nee ook Joden en Moslims 
kunnen kinderen van God worden.  
Het geldt voor die mensen die bereid zijn om te veranderen, die woorden willen 75 
ontvangen, woorden van liefde en ook de woorden die bedoeld zijn om in liefde te 
veranderen.  
En je bent gezegend als je als mens bereid bent om te kijken naar wat anders kan en 
wat jij anders kunt doen. Je bent gezegend als je als mens bereid bent om te leren 
van je fouten. Daar kunnen woorden bij gesproken worden en soms zul jij zelf de 80 
woorden spreken die iets goed maken, die scheiding aanbrengen tussen licht en 
donker. Waarbij licht en donker dan vooral symbolisch zijn. Gezegend ben je als je in 
een land woont waar een nieuwe en tegelijk oude coalitie bereid is om te leren van 
fouten uit het verleden. Dat is ook een verandering van niet-ontvangen naar 
ontvangen. Gezegend ben je als je in zo’n regering mag zitten, neem ik aan. 85 
Gezegend ben je als je in een gemeente woont waar de gemeenteraad bereid is om 
te leren van gemaakte fouten. Dat is ook een teken van hoop. Gezegend ben je als 
je in een kerkenraad zit die bereid is om te leren van gemaakte fouten. En als bij 
deze veranderingen engelen aanwezig zijn of herders of wijzen uit welke windrichting 
dan ook, waarom niet.  90 
Het woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en 
waarheid, en daarmee is God zelf zichtbaar geworden.  
Dit mogen woorden van hoop zijn. In elke tijd en ook in onze tijd dus. Woorden van 
hoop voor dit bestaan en voor elk bestaan dat ons wacht. De redding is er en zal er 
zijn. Wij zullen ontvangen, en daarmee elkaar ontvangen. Amen.  95 


