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1e lezing Jes. 52, 7-10 
2e lezing Hebr. 1, 1-6 
Evangelie Joh. 1, 1-18 
 
Dierbare broeders en zusters in Jezus Christus, 
 

Op vele malen en op velerlei wijze is er op dit Kerstfeest al gesproken over het Licht. 
Het Licht dat ons verkondigt is in de Menswording van Jezus. Maar dit Licht staat 
tegen een duistere achtergrond, een achtergrond die door dit Licht zelf in zekere zin 
wordt opgeroepen. Een achtergrond die echter ook weer door het Licht wordt 
overwonnen. “Het Licht schijnt in de duisternis, maar de duisternis nam het niet aan. 
Het ware Licht dat iedere mens verlicht kwam in de wereld, en toch erkende de wereld 
Hem niet. Hij kwam in het Zijne maar de Zijnen aanvaarden Hem niet”. 
 
God is mens geworden. Hij verlangde erna zo dicht bij ons te zijn dat Hij zelfs 
riskeerde afgewezen te worden. En Hij werd afgewezen, al in de nacht van Kerstmis. 
Hij klopte aan bij de mensen, maar de deur bleef gesloten, er was in de herberg geen 
plaats voor Hem. God wordt mens en wordt buiten geworpen of afgewezen. Had Hij 
dat niet kunnen bedenken? Was dat een verrassing voor Hem? Nee, zoals zo vaak in de 
geschiedenis van Israël, worden de profeten die God naar Zijn volk zendt, afgewezen. 
De rechtvaardigen worden gestenigd, de vromen worden bespot. Zou aan Jezus een 
ander lot bespaard hebben kunnen zijn? En zelf vraagt Hij zich op een gegeven 
moment af, zou Hij dat wel willen?  “Vader, red mij uit dit uur. Nee! Want daartoe 
juist ben Ik gekomen, gekomen om getuigenis af te leggen van het Licht, van de 
Waarheid”.  
 
Wat is dat Licht dan? Wat is die Waarheid dan? Het is het Licht van de Liefde die alles 
verdraagt. De Liefde die alles vergeeft. De Liefde die ons allen draagt. Die ons allen 
vergeeft. Die gekomen is voor ons: “Zie het Lam Gods, dat de zonden van de wereld 
wegneemt”. Het Lam dat de zonden van de afwijzing, van de miskenning, van de 
verwerping,  aanneemt – draagt – vergeeft. 
 
God werd mens. Jezus werd een mens van vlees en bloed om Zijn Vlees en Bloed te 
kunnen geven: Dit is mijn Lichaam voor u. Niets kan Mij van u scheiden. Dit is mijn 
Bloed tot vergeving van de zonden. Zo staat het Licht tegen de achtergrond van de 
duisternis. Van ònze duisternis. Om ons lief te hebben door alle duisternis heen en om 
ons in het Licht te plaatsen van Zijn Vader. Door dit Licht, door Hem en met Hem en 
in Hem, mogen wij God alle eer en dank brengen tot in eeuwigheid. Amen. 


