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Uitleg en verkondiging vanuit Jesaja 52:7-10 en Johannes 1:1-14 

(ds. Simon Dingemanse, kerstmorgen 2022, Buurtkerk Noordwijk) 

 

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, 

Sommige mensen kijken een dominee medelijdend aan als het kerstfeest weer nadert…want 

wat moet hij of zij nu weer voor nieuws vertellen over zo’n door en door bekend verhaal…als 

je de invalshoeken van Maria en Jozef en de herbergier en de herders en de engelen en de 

wijzen uit het oosten…én de os en de ezel allemaal al hebt gehad, wat moet je dan nog 

zeggen?... 

 

Maar ik denk dan: waarom zouden we daar moeilijk over doen? Neem nu alleen al dit 

zinnetje: ‘Het woord is vlees geworden,’ zoals er letterlijk staat…’mens geworden,’ zoals de 

NBV het vertaalt…’en het heeft onder ons gewoond’…daar raak je toch niet over 

uitgedacht…’het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond’…daar zit zoveel in 

verborgen, daar kunnen we de eerste vijfentwintig kerstfeesten nog wel mee vooruit… 

 

Laten we eens een beetje spoorzoeken naar wat dat kan betekenen…het woord is vlees 

geworden…dat klinkt nogal filosofisch, hè…’God heeft een zoon gekregen’, klinkt ons veel 

concreter in de oren…niet dat dát gemakkelijk te begrijpen is, want moeder Maria zelf was er 

al totaal over verwonderd, dus kun je nagaan… 

 

Hét woord is vlees geworden…maar welk woord wordt dan bedoeld…er zijn immers zoveel 

woorden?...nu, als Johannes zegt ‘in het begin!...was hét woord’, dan denk je bijna 

automatisch aan Genesis 1: in het begin!...schiep God de hemel en de aarde en God riep, toen 

alles een duistere warboel was, het eerste woord: licht!…en er was licht… 

 

Dus in het scheppingsverhaal wordt meteen het vertrouwen uitgesproken dat Gods woord niet 

zomaar een woord is, maar dat Hij doet wat Hij zegt…Hij ís zelfs wat Hij zegt!...nu, daar 

mankeert het bij ons nog wel eens aan, wees eerlijk…er zijn komend jaar weer verkiezingen 

en dan wordt er altijd een hoop beloofd, maar of het ook wordt waargemaakt, of het ook 

handen en voeten krijgt, dat moeten we nog maar afwachten… 

 

Ik betrapte mezelf er pas nog op dat ik tegen iemand heb gezegd: ik kom binnenkort dat 

geleende boek bij je terugbrengen…maar binnenkort blijkt nogal lang te duren, want het ligt 

nog steeds op mijn kamer…mijn woord is nog steeds geen daad geworden… 

 

Tegenwoordig is ook het zogenaamde ‘nepnieuws’ een steeds groter probleem…mensen 

roepen de grootste onzin op internet en verspreiden bewust leugens om te manipuleren of 

anderen omlaag te halen…en dan ook nog al die oorlogspropaganda… 

 

Maar het scheppingsverhaal dat een geloofsgetuigenis is…het scheppings-verhaal vertelt 

daartegenover dat als God spreekt het ook daadwerkelijk gestalte krijgt, omdat God zelf er 

helemaal in mee komt…veel mensen denken nog steeds dat het scheppingsverhaal over 

vroeger gaat, over hoe het ooit allemaal ontstaan is, maar daar gaat het niet zozeer om…het 

scheppingswoord is veel meer een vertrouwenswoord en een verzetswoord vol licht…licht dat 

zal winnen van de duisternis… 

 

En dat vertrouwenswoord, dat verzetswoord van God vol licht en liefde…dát is vlees 

geworden als Jezus is geboren, zo vertelt Johannes…maar misschien is dat moeilijk te 

begrijpen, omdat het zo’n diep geheim is… 
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En daarom dacht ik: laten we het nog een beetje helderder proberen te krijgen met een 

voorbeeld uit ons menselijk bestaan: als een man en een vrouw tegen elkaar zeggen: ik houd 

van je, ik houd zielsveel van je…dan kan dat woord ‘ik houd van je’ vlees worden in een 

hartstochtelijke vrijpartij…en we weten: in een vrijpartij komen twee mensen bij elkaar met al 

hun kwetsbare lichamelijkheid… ze worden één vlees, zegt het tweede scheppingsverhaal…  

 

En dan kán daaruit een kind geboren worden…kán…het is een geschenk van de liefde, want 

wij maken niets, ook al praten mensen er vaak wel zo over…en natuurlijk is dat kind geboren 

dankzij een zaadcel en een eicel die zijn versmolten en vervolgens vindt er celdeling plaats, 

enz…maar waar het écht om gaat, is dat het de bedóeling is dat dat kind dankzij de liefde 

geboren wordt en daarom ook in liefde ontvángen wordt…het woord ‘ik houd zielsveel van 

je’ is dan vlees geworden… 

 

Maar o, wat is dat kind kwetsbaar…het is zo weerloos als wat…ik was pas nog op 

kraambezoek en als je dan zo’n klein hummeltje in je armen houdt, dan denk ik: ja, de liefde 

tussen twee mensen is vlees geworden, maar wat breekbaar allemaal…en wat een groot 

beroep op onze verantwoordelijkheid…wat een luide roep om liefde en goedheid heb ik nu in 

mijn armen… 

 

Zo kunnen we – hoop ik – beginnen te begrijpen wat Johannes bedoelt als hij zegt: het Woord 

(met een hoofdletter) is vlees geworden…Gods liefde krijgt gestalte, krijgt handen en voeten 

in Jezus, het kind van God…God houdt zielsveel van mensen en van heel de wereld en 

daarom wordt Hij zelf met huid en haar een kwetsbaar mens in ons midden… 

  

Bij dat woord vlees moeten we dus niet aan de slager denken, maar aan ons eigen breekbare 

en kwetsbare mens-zijn…zoals je dat bijvoorbeeld in het ziekenhuis tegenkomt…mensen die 

lichamelijk van alles mankeren en daar ook geestelijk aan lijden en genezing zoeken en zorg 

en liefde nodig hebben… 

 

Je zou ook kunnen denken aan de zwaargewonde mensen in Oekraïne…of de zwaargewonde 

militairen die door het Russische regime worden opgeofferd om de eigen waanbeelden in 

stand te houden… 

 

Dat komt omdat ook haat en onverschilligheid vlees kunnen worden…tirannen zijn de 

vleesgeworden haat en onverschilligheid en dan vaak ook nog met religieuze trekken…maar 

in die duisternis vieren wij dat het Woord van God leven is en dat dat leven het licht voor de 

mensen is…licht in de wereld…in dat kleine kindje in de voederbak, geboren uit een 

eenvoudige jonge vrouw Maria… 

  

Hebben u en jij het prachtige Weihnachtsoratorium van Bach wel eens gehoord?...Ergens 

midden in zingt dan een alt als Maria tot haar kind…ze zingt: ‘Slaap, mijn liefste, geniet van 

de rust, zorg dat je hierna gezond opgroeit. Laaf je aan de borst, voel de vreugde, als onze 

harten zich verblijden.’ 

 

Toen ik dat lieflijke en lijfelijke lied van Maria tot haar kind hoorde dacht ik opeens: hoeveel 

moeders zijn hun kinderen kwijt of andersom door die moorddadige rakettenregen…Je luistert 

naar een wonderschone aria over het kindje Jezus dat zich laaft aan de borst van Maria…en 

dan denk je opeens aan die wrede oorlog…of aan gevluchte kinderen die hun moeder 

missen…zo absurd is onze wereld… 
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Maar zo absurd was de wereld in Maria’s tijd ook…met een romeinse dictatuur en een koning 

Herodes die als een terrorist tekeer ging…dat zinnetje ‘het woord is vlees geworden’ betekent 

dus ook dat Jezus geboren is in die wereld van ons die soms zo absurd is…in die gebroken 

wereld die bedoeld is om goede schepping te zijn…daarom gaat God met huid en haar in 

verzet: Hij kiest ervoor om ons kwetsbare bestaan te delen in een weerloos kind…God kiest 

ervoor om in solidariteit met de gebroken schepping volkomen breekbaar te zijn… breekbaar 

zoals die mensen in een schuilkelder of in een vluchtelingenkamp… 

Breekbaar zoals wij allemaal… 

 

Het kerstevangelie zit namelijk vol Paasgeloof…Bach had dat goed begrepen… hij laat in zijn 

Kerstoratorium het adventslied ‘Hoe zal ik U ontvangen’ zingen op de melodie van het 

lijdenslied 'O hoofd vol bloed en wonden’ uit de Mattheüs-passion…en later komt die 

lijdensmelodie nog een keer terug, maar dan opeens als geweldige lofzang op God die in 

Jezus het kwaad overwonnen heeft… 

  

Dat is het Paasgeloof in het kerstevangelie…Johannes vertelt het ook: het licht van Gods 

liefde, van Jezus Christus, is sterker dan de duisternis…de duisternis kan het uiteindelijk niet 

winnen van het licht…Jesaja riep het al op zijn manier: “De Enige ontbloot zijn heilige arm 

ten overstaan van alle volken en de einden der aarde zien hoe onze God redding brengt”…dat 

is een uitroep vol vertrouwen …het is een woord tegen de angst…’Wees niet bevreesd,’ zegt 

de lichtgevende engel daarom tegen de herders… 

 

Wij mensen die gauw bang worden in het donker en ons onveilig en onrustig voelen als 

duistere machten chaos creëren en met drones de energievoorziening platleggen…wij mensen 

hebben licht nodig, zoals een bloem zich keert naar de zon…want licht bevrijdt van angst…en 

licht zorgt ervoor dat boosdoeners tegen de lamp lopen…licht onthult ook en ontmaskert…het 

ontmaskert ook wat niet goed is in ons eigen bestaan… 

 

Het is in alle opzichten bevrijdend…er is zelf lichttherapie voor mensen die aan een bepaald 

soort depressie lijden…nu, ik zal u en jullie wat zeggen: het kerstfeest is één grote 

lichttherapie in een depressieve wereld… 

Daarom zou het mooi zijn als wij zelf ook lichtdragers zouden worden…het is namelijk de 

bedoeling dat het woord van God ook vlees wordt in u, jou en mij…dat kan…dat kan heel 

goed…dat het Woord van God in ons méns wordt… 

 

Ik was een keer bij een mevrouw die het niet zo gemakkelijk heeft en er kwam een bekende 

langs die even een klusje voor haar deed en die zei tegen haar toen hij weer wegging: ‘ben je 

om zes uur thuis vanavond, want ik maak nasi en dan breng ik je ook een hapje eten, dan hoef 

je niet te koken’… 

 

Dat is een woord dat die man sprak…maar dat woord wordt vlees als hij die nasi die avond 

ook daadwerkelijk brengt…en dat zal hij ongetwijfeld gedaan hebben…zo kunnen u, jij en ik 

ook handen en voeten geven aan het Woord van God…aan het licht…aan het leven zoals God 

het bedoelt… 

 

Als u, jij of ik tegen een eenzaam iemand zeg: ‘ik kom van de week nog bij je langs’, dan is 

het natuurlijk de bedoeling dat dat woord vlees wordt, mens wordt…doordat je in die week 

ook daadwerkelijk voor de deur staat bij die eenzame mens…anders is het woord 

hol…inhoudsloos…en het verwaait in de leegte…Want dankzij de Geest van dat kind Jezus 
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kan het lichtgevende Woord van God nog steeds mens worden…in u, jou en mij en waar dan 

ook…daarom kreeg ik ook een keertje een kerstkaartje met de woorden: ‘God is mens 

geworden, nu wij nog’… 

 

Daarom hoeft u geen medelijden te hebben met dominees als het kerstfeest nadert…want één 

zo’n zinnetje uit het kerstevangelie is al een feest om over na te denken: ‘Het Woord is vlees 

geworden en heeft onder ons gewoond’…dat is het diepe en vreugdevolle geheim waarin wij 

worden meegenomen op deze kerstmorgen…Draag het dan met je mee en leef eruit…dan 

wordt het pas écht een gezegend kerstfeest. Amen.  


