
Fonteinkerk, 25 december 2019 

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

 

We hebben tegenwoordig een canon van de 100 belangrijkste Nederlandse en Vlaamse kunstwerken van 

vóór 1750. Dat stond op 17 december in de krant. Zo’n 700 museumconservatoren uit 40 landen hadden aan 

deze lijst meegewerkt. Ook gewone burgers hadden kunstwerken aangedragen voor opname in de canon. 

Zelf heb ik erg veel moeite gedaan om het geniale kunstwerk (foto 1) van Maurizio Cattelan op de lijst te 

krijgen. Op het laatst begon ik enveloppen met geld op te sturen, om de stemming te beïnvloeden. Ze 

belden me op en zeiden kribbig: “Het gaat toch echt om kunstvoorwerpen van vóór 1750, dus wat wilt u 

nou?” Ik zei: “Als we nou gaan muggenziften over een onbenullig jaartalletje, dan lust ik er nog wel een 

paar!” Maar ik kon het niet winnen, en het ging niet door. Uiteraard staan beroemde schilders als Vermeer en 

Rembrandt WEL op de lijst. Van Rembrandt wilde men eigenlijk drie schilderijen opnemen: de Nachtwacht 

(foto 2), het Joodse bruidje (foto 3), en het Zelfportret met twee cirkels (foto 4). Maar de regels waren streng: 

per kunstvorm en per kunstenaar mochten er maar twee werken op de lijst. Eén van de  drie uitverkoren 

schilderijen van Rembrandt moest dus afvallen!  

 

Tot verdriet van velen viel het Joodse bruidje af! Ook ik vind dat heel jammer, een blunder van formaat. Want 

ik vind de Nachtwacht wel een knap schilderij: de enorme dynamiek van al die bewegende figuren, en dat 

prachtige licht dat op het spelende meisje en op de commanderende hand van de kapitein valt. Maar 

uiteindelijk kijken we naar het begin van een militaire oefening; het raakt me niet, ik word er warm noch koud 

van. Maar het Joodse bruidje is een emotioneel, ontroerend werk. Kijk hoe voorzichtig en liefdevol die man 

zijn vrouw vasthoudt, met een hand op haar schouder en een hand op haar borst. Zij verwelkomt zijn 

aanraking, door met haar hand de zijne tegen zich aan te drukken. Ze laten allebei een voorzichtige, verlegen 

glimlach zien. Ze kijken elkaar niet aan, maar gaan wel volledig in elkaar op. Misschien zijn ze zó gelukkig 

met elkaar dat ze elkaar nauwelijks aan durven te kijken; soms is het gevoel van geluk te groot voor een 

menselijk hart. Deskundigen denken dat Rembrandt hier de jonge Izaäk en Rebecca heeft willen afbeelden. 

Maar dat doet er eigenlijk niet toe; het is een afbeelding van pril geluk, van intiem en kwetsbaar contact, van 

twee mensen die zich aan elkaar hebben toevertrouwd. Ik vind het zonde dat een militaire oefening het heeft 

gewonnen van de wezenlijke verbinding! 
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Op 22 november was er in deze kerk een lezing van Christa Anbeek, hoogleraar Remonstrantse Theologie. Zij 

vertelde over haar worsteling met het leven. In haar naaste omgeving heeft de dood veel te vaak 

toegeslagen, en hoe behoud je dan je vertrouwen in de toekomst? Hoe krijg je, vanuit een bestaan waarin de 

dood overheerst, weer zin en plezier in het leven?  

 

Tijdens deze avond sprak zij twee dingen uit die me bijbleven. In de eerste plaats: “Een wezenlijke verbinding 

met een ander mens, - is dat niet waar het allemaal om gaat?” En in de tweede plaats: “Hoe moeilijk het ook 

is, - je moet je als mens durven toevertrouwen aan een ander.” Als ik dan denk aan dat fragment uit “Solaris”, 

en als ik dan kijk naar het Joodse bruidje, dan besef ik: dáár gebeurt het! Twee mensen die zich aan elkaar 

durven toevertrouwen, met alle schuchterheid en verlegenheid van dien, en dan een wezenlijke verbinding, 

een diep-menselijk contact ervaren. En ook al duurt dat bijzondere moment slechts enkele minuten, - het wás 

er, en het zal onvergetelijk blijken te zijn. 

 



Maar wáár vinden we dat, bij wie vinden we dat: een werkelijk contact? Soms gaat dat als vanzelf. Afgelopen 

zondag hebben we hier in de kerk een kind gedoopt: Tobin, een mannetje van enkele maanden oud. Dat was 

een bijzondere gebeurtenis, maar wat er NA de viering gebeurde was óók bijzonder. Alle kerkgangers 

kwamen de doopouders feliciteren. De kleine dopeling lag in de armen van zijn vader. Het viel mij op dat 

vrijwel iedereen even contact maakte met de kleine. De een pakte zijn voetjes even vast, en een ander aaide 

over zijn wang, en een derde begon gekke geluidjes te maken om hem aan het lachen te krijgen. Het leek 

erop dat Tobin het erg leuk vond: allemaal aardige mensen die hem even kwamen begroeten. En al die 

volwassen mensen liepen met een grote glimlach verder. Blijkbaar een wezenlijk contact! 

 

In 2001 overleed mijn moeder. Na de begrafenis liepen we terug naar het huis van mijn vader. Mijn vader 

voelde zich, hoewel al zijn kinderen en kleinkinderen om hem heen liepen, totaal verloren. Voor hem zat de 

toekomst op slot. Op dat moment pakte het jongste kleinkind, dat toen een jaar of vier was, de hand van opa 

vast. Een piepklein gebaar, te gering om te worden opgemerkt. Nog jaren daarna zei mijn vader: “Dat handje 

van Stijn, dat heeft me toen gered!” Het was alsof die kleine kinderhand hem weer naar het leven riep. Het 

contact met een kind: daar zit iets wezenlijks in, iets waardoor we de bedoeling van het bestaan weer even 

snappen. Ander voorbeeld: enkele maanden geleden ontving ik een mail van een man uit Spakenburg. Hij 

schreef: “Ik zou zo graag een van uw gemeenteleden nog eens spreken. Kunt u mij zijn adres of 

telefoonnummer geven?” Wat was er aan de hand? Deze man zat 20 jaar geleden hier in de kerk, en daar 

werd toen het overlijden van zijn vader afgekondigd. Vol verdriet zat hij in de kerk, en diep bedroefd liep hij 

naar buiten. Op dat moment was dat gemeentelid, dat hij zo graag nog eens wilde spreken, naar hem 

toegekomen en had stilzwijgend een hand op zijn schouder gelegd. “Dat gebaar heeft enorm veel voor mij 

betekend; ik heb er nog jaren de steun en troost van ondervonden. En ik zou dat zo graag nog eens tegen 

hem willen zeggen!” Helaas moest ik deze schrijver laten weten dat het bewuste gemeentelid al jarenlang 

niet meer leefde. Maar ik besefte opnieuw de kracht van een klein, maar wezenlijk gebaar! 

 

Soms gaat het als vanzelf, maar soms ook niet. In talloos veel families is het gesprek gestopt of het contact 

verdwenen. Er is ergens iets misgegaan, en de verbinding is verbroken, soms voorgoed. Duizenden echt- en 

liefdesparen zien hun relatie verkillen of in een gevecht ontaarden, omdat ze ondanks alle goede 

bedoelingen niet weten hoe ze elkaar kunnen bereiken. In Nederland voelen velen zich eenzaam, zeker 

tijdens deze Kerstdagen: ouderen EN jongeren. Veel teveel mensen hebben niemand met wie zij een 

wezenlijk contact ervaren. En niet iedereen heeft de moed of het talent om naar buiten te gaan om zich daar 

aan anderen toe te vertrouwen. Wáár, en bij wie vinden wij een wezenlijke verbinding? 

 

Als ik nadenk over het Kerstverhaal, dan kom ik op de gedachte: “Het lijkt wel alsof God ons laat zien hoe het 

moet!” God komt naar de wereld toe in de gedaante van een kind. Daarmee levert Hij zich over aan de 

genade van de mensen, daarmee vertrouwt Hij zichzelf aan ons toe. En daarmee neemt Hij een 

onvoorstelbaar risico. Want aan de ene kant gaat dat goed: herders en wijzen komen het kind vol vreugde 

begroeten, en vele honderden mensen hebben zich laten raken en inspireren door de woorden en daden van 

de volwassen Jezus. Maar aan de andere kant gaat het níét goed: koning Herodes probeert het kind te 

doden, en de mensen die zich in hun machtspositie bedreigd voelen door Jezus slaan Hem aan het kruis. 

God nam een bijna onaanvaardbaar risico door zich als mens aan de mensen toe te vertrouwen; had Hij er 

wel aan moeten beginnen, is het hele verhaal niet bijzonder slecht afgelopen? 

 

Toch praten we nog steeds over Jezus, en dat komt niet alleen maar door het wonder van de opstanding. Een 

God die het lef heeft om mens onder de mensen te worden, die zó ver wil gaan om ons te bereiken, - die 

dwingt toch respect af! Die Jezus die in al zijn kwetsbaarheid altijd maar bezig was om met mensen in 

contact (werkelijk contact!) te komen, door hen aan te raken in hun ziekte of aan te spreken in hun 

eenzaamheid, door hen te bemoedigen met de droom van Gods Koninkrijk of hen op te roepen tot bekering, 

- die Jezus heeft een prachtig voorbeeld nagelaten van wat mens-zijn eigenlijk wil zeggen. Als God vanaf zijn 

hoge troon zou hebben geroepen wat goed is en wat fout is, en hoe mensen moeten leven en hoe ze níét 

moeten leven, dan zou Hij voor eeuwig op afstand zijn gebleven. Maar als God als mens tussen de mensen 



wil staan, dan zoekt Hij naar wezenlijke verbinding, naar werkelijk contact. Zou dat niet het licht zijn dat in 

ons midden verschijnt? 

 

Johannes de evangelist vertaalt het Kerstverhaal in termen van “licht”. Hij vertelt over het licht dat schijnt in 

de duisternis. De duisternis heeft geprobeerd het licht in haar macht te krijgen, maar dat is niet gelukt. 

Johannes vertelt ook over een Woord dat mens geworden is, een Woord dat bij God was in alle 

eeuwigheden. Sommige uitleggers denken dat Johannes een filosoof was die wilde aansluiten bij oude 

Griekse denkbeelden die in alle dingen een wereldziel vermoedden, een samenhangende kosmische orde 

achter de veranderlijke werkelijkheid. 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. 

Want hij opent met: “In het begin.” Dat is een directe verwijzing naar de Thora, de boeken van Mozes. “In het 

begin,” dat zijn immers ook de woorden waarmee 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. Alsof de schepping altijd 

maar verder gaat, om steeds weer nieuwe toekomst te openen. 

 

Mensen kunnen met woorden afstand scheppen. 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 raken woorden jou, wanneer heb je het gevoel dat je elkaar werkelijk 

ontmoet? Dat is op het moment waarop 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 het contact wezenlijk, 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 vertrouwt God zichzelf aan de 

mensen toe, maakt Hij zijn diepste bedoelingen aan ons kenbaar. Dat is wel het meest bijzondere aan deze 

God: dat Hij niet voldoende heeft aan zichzelf, dat Hij zich niet in zijn hemelse zaligheid of goddelijke 

grootheid opsluit, en zo de wereld op afstand houdt, maar juist het contact, de verbinding zoekt, en 

onophoudelijk probeert het licht in mensenharten brandend te houden.  

 

Misschien moet ik het vandaag maar als volgt samenvatten: met de komst van het Kerstkind legt God zijn 

hand voorzichtig en liefdevol op onze schouder. We zijn gezien, we worden getroost, we staan er niet alleen 

voor. Een verbinding die er altijd is. 


