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Johannes 1 : 1-18 

Gemeente van Christus, mensen van God, 

‘Uit uw verborgenheid ons zo te na gekomen, deelt Gij in onze nacht en zaait er 

nieuwe dromen. Zolang het donker duurt, de moed ons wordt ontnomen, voed ons 

dan met de hoop dat Gij voorgoed zult komen’. Ik denk dat dit lied goed vertolkt met 

welk gemoed wij dit jaar Kerstmis vieren. Nog steeds duurt het donker in de wereld 

om ons heen voort, dreigt de moed ons in de schoenen te zinken en is er, ondanks 

alles, de hoop op betere tijden. En daarom zingen wij met dit lied wat wij nu zo 

broodnodig hebben. Moed, hoop en het komen van God in deze wereld. Vanuit de 

verwachting op dat komen in de afgelopen Adventsweken vieren wij vanmorgen dat 

komen van God. Met woorden van de evangelist Johannes.    

‘Het spreken is vlees en bloed geworden en heeft bij ons zijn tent opgeslagen; wij 

hebben zijn glorie aanschouwd, een glorie zoals eigen aan de eniggeborene van bij  

de Vader; vol van genade en waarheid’. Zo brengt de evangelist Johannes in vers 14 

van de proloog, het eerste hoofdstuk van zijn evangelie, de menswording van God 

onder woorden. In Johannes 1 vertelt Johannes zijn kerstverhaal. De ingredienten 

daarvan zijn woord, licht en leven. Dus geen kerststal, herders, kind in een kribbe, 

Jozef en Maria, engelen en wijzen.  

Het eerste hoofdstuk van het Johannesevangelie leest en hoort als een ingewikkelde 

tekst waarvan de hoorder op de kerstmorgen zou denken : daar zit ik niet op te 

wachten. Dat is mij te hooggegrepen. En inderdaad, Johannes neemt je mee naar 

een begin, zo hoog, zo ver dat er van tijd nog geen sprake is. Er is alleen het Woord. 

Bij God is het. In het begin. God zelf is dat Woord. Wie Woord zegt moet denken aan 

communicatie. Communicatie. Het woord van onze tijd. In het begin was er dus 

communicatie. God communiceert en is een communicatieve God. Communicatie 

schept, als het goed is, verbinding. Is verbinding. We weten het : God is hoog, ver 

weg, onbenaderbaar, in een ontoegankelijk licht. De evangelist zegt het zelf ook : 

‘God, niemand heeft Hem ooit gezien’. Maar met kerstmis wordt God ook geboren in 

mijn tijd. In onze tijd. Schijnt Hij in de duisternis met zijn Woord. 

Maar kerstmis is meer, veel meer dan alleen maar licht in de duisternis brengen in de 

donkerste periode van het jaar. Het is mooi als dat gebeurt, maar daar mag het niet 

bij blijven. Ik heb deze morgen heel bewust uit de Naardense Bijbelvertaling gelezen 

in plaats van de gangbare Nieuwe Bijbelvertaling. Een vertaling die theologischer is  

en daardoor ogenschijnlijk minder toegankelijk. De vertaler Pieter Oussoren geeft 

echter naar mijn mening veel meer en beter het wezen, de essentie van wat kerstmis 

is weer.  

‘Het spreken is vlees-en-bloed geworden en heeft bij ons zijn tent opgeslagen’. Het 

klinkt misschien wat gekunsteld, maar het is een letterlijke vertaling van het grieks 

dat Johannes gebruikt. Een vertaling die dicht bij de klassieke Statenvertaling ligt die 

spreekt over het Woord dat ‘tabernakelde onder ons’. Een toespeling op de 

tabernakel, de tent Gods’ tijdens de uittocht van Israel uit Egypte. Voor Israel  

woonde God in die tent. Voor Johannes woont God in het vlees-en-bloed van Jezus. 



In deze mens is God mens geworden. Heeft Hij onder ons gewoond. Jezus is als het 

ware de tent van God onder de mensen. De plaats, de menselijke gestalte, waarin de 

heerlijkheid van God ons ontmoet. Hij is het die Hem die niemand ooit heeft gezien 

ons heeft doen kennen. ‘God : niemand heeft Hem ooit gezien, de eniggeboren 

Zoon, die de Vader het naast aan het hart is. Hij legt Hem aan ons uit’.  

Het spreken is vlees en bloed geworden, zo vertaalt Oussoren. In de Nieuwe 

Bijbelvertaling is het griekse woord voor vlees weergegeven met ‘menswording’. Dat 

klinkt toch een stuk aangenamer. Wij zijn wat allergisch geworden voor de term 

‘vleeswording’. Toch drukt het pregnant uit wat er bedoeld wordt : het kwetsbare, 

vergankelijke en sterfelijke leven. Het menselijke leven met zijn begrenzingen, zijn 

zwakte, zijn pijn en verlies. Wanneer het spreken van God van den beginne, dat licht 

en leven uitroept, vlees wordt, dan ‘materialiseert’ het zich binnen onze menselijke 

grenzen. Het is vlees en bloed geworden. Kreeg handen en voeten. Werd een adem. 

Een hart en ziel. God komt met zijn ‘poten in onze modder te staan’.  

De dichter-theoloog Sytze de Vries verwoordt het in een toelichting bij de proloog van 

het Johannesevangelie mooi en subtiel : ‘Wanneer ik in de schat van de oude 

kerkmuziek een getoonzette mis beluister van welke componist dan ook, dan valt 

daarin vaak te beluisteren hoe in de tekst van het credo, de geloofsbelijdenis van de 

kerk, bij de zinnen ‘et incarnatus est’  (en vlees geworden) en ‘et homo factus est’ (en 

mens geworden) de muziek innig en eerbiedig wordt. Als om aan te duiden : hier 

raken we aan de kern van het geheim, hier komt het ons heel na.! In de oude 

liturgische voorschriften van het Romeinse missaal stond dat bij deze regels geknield 

moest worden. En ook vandaag nog buigt daar menigeen het hoofd’.   

Het spreken is vlees en bloed geworden. God is mens geworden. We raken hier aan 

een geheim waar eigenlijk geen woorden voor te vinden zijn. Waar je bij stil valt. 

Zeker wanneer het in het perspectief van onze tijd komt te staan. Een tijd waarin zich 

elke dag weer opnieuw de kwetsbaarheid, de vergankelijkheid en de sterfelijkheid 

van het leven aan ons opdringt. Of wij dat nu willen of niet. Het menselijk leven met 

zijn begrenzingen, zijn pijn en zijn verlies. Misschien krijgt het Kerstfeest in een tijd 

als de onze daardoor onbedoeld en ongewild wel een nog diepere betekenis. Nog 

meer glans. 

Met kerstmis vieren wij dat God mens werd in Christus. In dat kindje in de voederbak 

in de stal van Bethlehem. En dat God zo deel heeft aan alles wat menselijk is. Bij 

alles wat bij het leven van mensen hoort. De grandeur en de misere. De vreugde en 

het verdriet. Bij alles wat wij nu allemaal in deze pandemie meemaken en moeten 

verwerken. In dat kindje in de kribbe is het spreken van God vlees en bloed 

geworden. Heeft Hij zich voorgoed met ons verbonden. Is Hij ons menselijk nabij. 

Draagt Hij ons.  

‘Uit uw verborgenheid ontsteekt Gij licht op aarde, wilt Gij ons warmen met de gloed 

van uw genade. Wij delen met elkaar het licht, het lied, de zegen. Wij zijn uw 

kandelaar, wij gaan het donker tegen’. Ik wens ons toe dat  de woorden van het lied 

ons kunnen bemoedigen en ons nieuwe hoop geven voor nu en voor de tijd die komt. 

Ik wens U een gezegend en zalig Kerstmis. Amen.               


