
Fonteinkerk, 25 december 2017 

Lezingen: Jesaja 6:1-9 en Johannes 1:1-14 

 

Afgelopen woensdag 13 december maakte Emile Roemer bekend dat hij zal aftreden als 

partijleider van de SP. Ik heb nooit op hem gestemd, maar ik vond het altijd een buiten-

gewoon aardige man. In de vele reacties op zijn aankondiging klonk dat ook door: een 

eerlijke, vriendelijke man, eigenlijk te aardig, eigenlijk te fatsoenlijk voor de politiek. Hij 

motiveerde zijn aftreden als volgt: “Ik vertrek niet omdat ik ben uitgekeken, maar omdat dit 

de juiste tijd is om het stokje over te dragen aan een nieuwe lichting. Ik wil niet een politicus 

zijn die te laat is gegaan. Mijn deel van de missie zit erop.” Geen speld tussen te krijgen, maar 
één ding zei hij niet: “Ik had de partij groter willen maken, had verkiezingen willen winnen. 

Dat is mij helaas niet gelukt, en ook daarom stap ik op…” Dat had hij volgens mij nog wel 
moeten zeggen. Nu werd het in vele commentaren rondgetoeterd: “Het werd ook wel tijd dat 
hij opstapte, want hij kon de partij niet verder helpen.” Zoiets moet je natuurlijk vóór zijn, dus 
je moet het zelf roepen voordat anderen het gaan roepen. 

 

Onwillekeurig moest ik even denken aan mijn eigen moment van opstappen, over D.V. onge-

veer zeven jaar. In mijn afscheidstoespraak zal ook ik dan zeggen: “Ik vertrek niet omdat ik 

ben uitgekeken, maar omdat dit de juiste tijd is om het stokje over te dragen aan een nieuwe 

predikant.” Wie weet ga ik nog wat opscheppen over dingen die ik heb gedaan en heb bereikt, 
en over dingen die ik nooit heb gedaan maar heus wel van plan was om te doen. Hoe dan ook: 

ik hoop dat ik op dat moment zo eerlijk ben om te zeggen: “Het wordt ook wel een keertje tijd 
dat ik opstap. Ik had graag de kerk groter gemaakt, had groei en bloei willen zien, maar het is 

mij helaas nooit gelukt…” Als ik dat níét zeg, omdat ik het vergeet of misschien wel expres 
oversla, dan geef ik jullie nu alvast toestemming om mij aan te vullen. Iemand moet dan gaan 

staan en roepen: “Je zou nog eerlijk toegeven dat ook jij de kerk niet verder hebt kunnen 

helpen!” Ik word dan niet boos, maar zal zeggen: “Je hebt gelijk: ik zou dat nog toegeven. 
Dank je wel voor deze herinnering.” Overigens zou ik het dan leuk vinden als er nog een 
ander zou opstaan, om te roepen: “Maar je was ook eigenlijk te aardig voor die kerk!” Het 
hoeft niet, dat laatste, maar ik zou het zeker op prijs stellen. 

 

Waarom is dit van belang? Wel, één van de dingen die ik in de loop van mijn leven heb 

moeten leren, is: wees alsjeblieft eerlijk, tegenover jezelf en tegenover anderen. Veel te vaak 

spelen wij in dit leven een rol: de rol die wijzelf of onze omgeving ons opleggen. Veel te vaak 

komen wij niet toe aan wat we wérkelijk voelen of denken. Veel te vaak leven wij voor de 

schone schijn: willen we de indruk wekken dat we alles onder controle hebben, en dat we 

druk bezig zijn onze dromen te volgen en onze doelen te bereiken. Maar als we eerlijk zijn, 

dan gaat er in ons leven veel mis: plannen die mislukken, idealen die geen vaste vorm krijgen, 

dromen die nooit uitkomen. De familieruzie die we niet konden oplossen, de levenspartner die 

we nooit konden vinden, de carrière die we niet konden afronden, of zelfs niet konden op-

bouwen… Hebben wij ons eigen bestaan, of het leven van de mensen om ons heen, of het lot 
van de mensheid werkelijk verder geholpen?? 

 

In Johannes 1 spreekt de evangelist over het licht dat begon te schijnen in de duisternis. Er is 

een risico dat wij zo’n tekst vanuit een zwart-wit-schema uitleggen: het leven van de mensen 

was één en al duisternis en ellende, totdat het licht van Jezus begon te schijnen. Ik denk dat 

we daarmee het verhaal geen recht doen. Het leven is te ingewikkeld voor simpele zwart-wit-

schema’s. Toen ik een jaar of 16 was, moesten we op een dag in de aula van het Corderius 

College naar een “bekeringsconcert” gaan luisteren. Een groepje jongeren zong mierzoete 
christelijke liedjes, en de zanger van het stel hield een getuigenis. Hij vertelde dat zijn leven 



helemaal niets voorstelde, alleen maar criminaliteit, verslaving en duisternis kende, totdat hij 

de Bijbel en Jezus leerde kennen. Ik weet nog dat ik toen al dacht: “Er moet toch ook in jouw 
duistere periode IETS goeds geweest zijn, iets dat liefdevol en integer en waardevol was…” 

Persoonlijk haak ik dus af als ik dat woord “duisternis” vanuit een zwart-wit-schema moet 

verstaan. Ik denk dan ook dat Johannes het helemaal niet “zwart-wit” bedoelt. Ik denk dat hij 
doelt op het voor iedereen te ervaren feit dat de mensheid niet echt verder komt. Jawel, we 

hebben onszelf de democratie aangeleerd, en we hebben een samenleving opgebouwd waarin 

we min of meer veilig kunnen leven en een plek proberen te geven aan ieder mens. Er is 

natuurlijk wel iets waarop we trots kunnen zijn. Maar de wereld kent nog veel te veel haat en 

ellende, en ook in ons eigen veilige Westen zijn talloos veel mensen ongelukkig. Johannes 

bedoelt dat wij als mensheid niet verder komen, als er niet vanaf een andere kant een nieuw 

begin wordt gemaakt. Zonder dat nieuwe begin verdrinken wij in ons menselijk tekort. 

Het is een merkwaardig Kerstverhaal dat Johannes ons vertelt. Bij “Kerstfeest” denken wij 
aan een stal en een kribbe, aan zingende engelen en knielende herders. Aan een concreet 

verhaal waarbij je je iets kunt voorstellen! Maar wat moet je voorstellen bij een Woord dat 

mens geworden is, een Woord dat bij God was in alle eeuwigheden? Het lijkt wel alsof 

Johannes een abstracte, filosofische verhandeling over het Woord wil doorgeven. Alsof hij 

ons wil inwijden in de mystieke geheimen van het Woord. In het Grieks staat daar “Logos”, 
een begrip dat wij nog kennen in woorden als “logisch, logica, logistiek”. Zo lijkt Johannes 

aan te sluiten bij Griekse denkbeelden die in alle dingen een wereldziel, een samenhangende 

kosmische orde achter de veranderlijke werkelijkheid vermoeden. Johannes zou dan met 

“Logos” de goddelijke oorsprong van alle dingen, de goddelijke ordening in onze dagelijkse 

realiteit bedoelen. Maar als je wat langer kijkt, zie je hoe Johannes niet bij de filosofie maar 

bij oude Bijbelse verhalen wil aansluiten; in feite vertelt hij een nieuw scheppingsverhaal. 

“In het begin,” met deze woorden opent Johannes zijn evangelie. Dat is een directe verwijzing 
naar de Thora, de boeken van Mozes. “In het begin,” dat zijn immers ook de woorden waar-
mee Genesis, het eerste Bijbelboek opent: “In het begin schiep God de hemel en de aarde.” 
Dat oude scheppingsverhaal vertelt hoe het leven en alle levende wezens ontstaan zijn dóór 

het Woord van God. En de allereerste woorden die wij van God vernemen, zijn: “Er zij licht.” 
De woorden van God brengen licht en leven op deze wereld.  

 

Het is alsof Johannes dit oude scheppingsverhaal opnieuw vertelt. Ook hij heeft het over het 

Woord van God dat aan het begin staat van alle leven: “Alles is erdoor ontstaan, en zonder dit 
is niets ontstaan van wat bestaat.” En ook Johannes legt de verbinding tussen het Woord en 
het licht: “In het Woord was leven, en het leven was het licht voor de mensen.” Johannes 
zoekt de verbinding met dat oude scheppingsverhaal, omdat hij iets wil vertellen over de 

geboorte van Jezus. Jezus is het Woord van God dat licht komt brengen onder de mensen. 

Jezus is uniek, een nieuwe openbaring van God. In Jezus begint God iets nieuws, zet God een 

ongekend nieuwe, verrassende stap. En toch is Jezus óók een bevestiging van wat God altijd 

al wilde: leven en licht brengen aan de mensen, steeds weer een nieuw begin mogelijk maken. 

Maar waarom toch die nadruk op dat “Woord”? Had Johannes niet veel beter “In het begin 
was het licht” of  “In het begin was de liefde” kunnen schrijven? Of zoiets als “Aan het begin 
van alles staat de creativiteit van God”? Misschien kan ik een vergelijking maken met de 
woorden van mensen. Mensen kunnen urenlang tegen elkaar praten over van alles en nog wat, 

over koetjes en kalfjes, over alledaagse dingen. Heel gezellig, daar niet van, maar niet hart-

verwarmend of inspirerend. Wanneer wordt een gesprek bijzonder, wanneer raken woorden 

jou? Dat is op het moment waarop je elkaar persoonlijke dingen begint te vertellen, wanneer 

je woorden geeft aan wat jou werkelijk bezighoudt. Als je elkaar in alle kwetsbaarheid eerlijk 

vertelt wat je denkt of wat je voelt, waar je bang voor bent of waar je op hoopt, - dán wordt 

een gesprek bijzonder, omdat je iets van jezelf laat zien. 



Dáárom is het Woord van God bijzonder: Hij laat daarin Zichzelf zien, Hij laat Zichzelf 

kennen. Al in die allereerste woorden “Er zij licht” laat God zijn diepste bedoelingen zien: 
licht en leven brengen aan de mensen en aan de wereld. God openbaart zich in zijn Woord, 

Gods hart komt mee in wat Hij zegt, God gééft Zichzelf in zijn Woord. Daarom is het Woord 

van God inspirerend en hartverwarmend: het raakt en ontroert ons. En daarom kan Jezus het 

“Woord van God” worden genoemd: in Jezus geeft God Zichzelf aan de mensen, maakt Hij 
zijn diepste, meest persoonlijke bedoelingen aan ons kenbaar. Dat is ook wel het meest bij-

zondere aan deze God: dat Hij niet voldoende heeft aan Zichzelf, dat Hij zich niet in zijn 

hemelse zaligheid of goddelijke grootheid opsluit, zich van iedereen afzondert, maar juist het 

contact, de verbinding zoekt, en onophoudelijk probeert het licht in mensenharten brandend te 

houden. In Jezus probeert God het opnieuw: het licht en het leven zichtbaar maken, zodat de 

mensen weer weten waartoe zij geschapen zijn. Hij helpt de mensheid verder… 

 

En nog altijd is God scheppend, licht gevend in ons bestaan aanwezig. Telkens opnieuw zorgt 

Hij voor momenten van licht en hoop. Een blijde boodschap voor mensen, een Kerstverhaal 

dat onze vastgelopen levens in een ander daglicht zet. Maar daarmee ook een oproep om zelf 

open te blijven staan voor vernieuwing en herschepping. We hebben de mensheid nog steeds 

niet verder gebracht, en we zijn nog altijd niet de mensen die we eigenlijk willen zijn, móéten 

zijn. Maar wij kunnen toch nieuwe dingen laten groeien: goede woorden, eerlijkheid, licht en 

leven, verbondenheid en aandacht, verzoening. 

 

In de krant van zaterdag schreef Freek de Jonge een gedicht, ook over het nieuwe begin. Hij 

schrijft het vanuit een ander levensperspectief dan het mijne, en toch vind ik het een prachtig, 

hoopgevend Kerstgedicht: BLIJF HET VERHAAL VERTELLEN. 

 

We trekken Het Verhaal 

als ooit de Vlaamse primitieven 

niet langer vol verlangen naar ons toe 

We kunnen het redelijkerwijze niet meer geloven 

Laten de oren hangen naar het consumptieve 

Zijn de strekking moe 

 

Daar komt het machteloos besef bij 

na elk appèl op het geweten 

je doet het toch nooit goed 

Wijs laten wij ons door niemand maken 

Woorden die ons moeten raken zijn versleten 

en zo zakt de moed 

 

We hebben geen behoefte meer aan vragen 

waar we geen antwoorden op weten 

en nog het minst van alles 

zitten we te wachten op een preek 

Maar wat blijft er over van een wereld 

zonder geloof in goed en beter 

Wat moet er worden van ons leven 

als de geest ontbreekt? 

 

Blijf Het Verhaal vertellen 

De wereld kan niet zonder 



en ieder pasgeboren kind 

is behalve een mysterie 

bewijs van het wonder 

dat het leven steeds opnieuw begint. 


