
Johannes 1:14
Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid

aanschouwd, een heerlijkheid als van de eniggeborene des Vaders, vol van genade en waarheid.

Bij Johannes geen schildering van Jozef en Maria en de geboorte van het Christuskind in erbarmelijke
omstandigheden, geen opengebroken hemel met spreekkoren van engelen en opgeschrokken herders in het veld, geen
zoekende wijzen. Slechts een simpel weergeven van waar het met Kerst om gaat, samengevat in één tekst.  Het
Kerstevangelie in de notendop: Het Woord is vleesgeworden.

In alle hectiek van het leven nog even een moment van rust dit jaar: Kerst. Voor hoevelen een moment van
bezinning. De beginwoorden van het Johannes evangelie blijken maar wat waardevol bij zo’n bezinnen. In de
woorden van het eerste hoofdstuk voert hij ons van Genesis, onderstrepend dat de wereld door Hem - Jezus Christus
-  geworden is, naar wat de door Hem gekomen genade en waarheid inhoudt: van kribbe via kruis naar opstanding
(vers 1-17). En in heel die onbegrijpelijke, maar voor ons mensen o zo belangrijke gang toont de ruim 2000 jaar
geleden met Kerst geboren Jezus niets minder dan de Vader. Hij heeft Hem doen kennen, zegt Johannes(vers 18).
Wie de moed neemt om vanuit dit hoofdstuk het evangelie van Johannes tot het einde door te lezen, ziet die waarheid
bevestigd.  Wie Mij heeft gezien, zegt Jezus, heeft de Vader gezien (Joh. 14:9). En dan koppelt Jezus de woorden die
Hij spreekt – zijn boodschap – aan de Vader, daarmee zo het belang van Het Woord bevestigend.

In het vlees spreekt en leeft Hij vanaf Kerst dat God de Vader, die de mens gedacht en gewild heeft om en voor zijn
Zoon en dat al voor de grondlegging der wereld, die mens ondanks diens eigen keuze tegen Hem niet uit het oog en
al helemaal niet uit zijn hart verloren heeft. Kerst spelt in de kribbe de weg terug: het kruis, je ziet de schaduw van
het kruis vallen. Als daarvoor de ogen open gaan, aanschouwen we de heerlijkheid van de eniggeborene des Vaders!
Laat een en ander eens goed doordringen: ik ben gedacht en gewild niet enkel door mijn biologische ouders, maar
allereerst door God! Ik ben een zondaar – iemand die het in alle opzichten zelf wel afkan.

Kijk eens terug dit jaar, wat heeft die weg opgeleverd? Heb ik vrede, vrede waarvan met Kerst nu al eeuwen lang
gezongen is, vrede met God, mezelf en de naaste? Buiten Jezus Christus is die vrede onvindbaar voor de herders, de
wijzen, voor u en voor mij! Geen god heeft wonden zoals Hij. Zie daarin de heerlijkheid van de Vader die kwam in
de Persoon van zijn Zoon om ons zijn kinderen te maken, tot zonen (dochters) aan te nemen. Maar dat vraagt kiezen.
Kiezen is buigen, niet bij de kribbe, maar bij het kruis. Kerst wijst via Pasen het antwoord op het gebroken leven.
Besef dat buiten Jezus Christus niets is dan duisternis en donkerte, dood. In Hem, het Licht der wereld, is leven!
Kom tot dat Licht.

Gebed
Dat we juist met deze feestdagen het perspectief van de door U Drie-enig God geboden verlossing niet uit het oog
verliezen en ons dagelijks leven gekenmerkt mag blijven door advent – een verwachtend uitzien. De donkerheid
neemt toe, op het beangstigende af, en zal volgens Uw Woord nog meer toenemen naarmate Uw wederkomst
dichterbij komt. Maar dat wij juist dan doordrongen zijn van het gegeven dat onze verlossing genaakt en we deel
mogen krijgen aan Uw eeuwige toekomst – Uw koninkrijk! Glorie zij U Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen.


