Bezinning 148: Jezus Christus: leven en licht 1
Kerstmis: dag: ABC-jaar: Johannes 1:1-18

Het Woord
In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Het was in het begin bij
God. Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. In het Woord was leven
en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het
niet in haar macht gekregen.
Er kwam iemand die door God was gezonden; hij heette Johannes. Hij kwam als getuige, om van het
licht te getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven. Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om
te getuigen van het licht: het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam.
Het Woord was in de wereld, de wereld is door Hem ontstaan en toch kende de wereld Hem niet. Hij
kwam naar wat van Hem was, maar wie van Hem waren hebben Hem niet ontvangen. Wie Hem wel
ontvingen en in zijn naam geloofden, heeft Hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te
worden. Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een
man, maar uit God.
Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid en wij hebben
zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader. Van Hem getuigde Johannes
toen hij uitriep: ‘Hij is het over wie ik zei: “Die na mij komt is meer dan ik, want Hij was er vóór mij!’”
Uit zijn overvloed zijn wij allen met goedheid overstelpt. De wet is door Mozes gegeven, maar
goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien, maar de
enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft Hem doen kennen.

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord
In zijn poëtische ouverture geeft Johannes alle grote thema’s van zijn evangelie en dus van ons
christelijk geloof. Jezus bestond van in het begin bij de Vader. Hij is het Woord van God. Ja, ook als
mens op aarde leeft Hij dicht bij de Vader. Gods Woord schept licht en leven, goedheid en waarheid.
Christus is het licht en wil alleen dat het licht in iedere mens aanwezig is. Door Jezus’ komst, door zijn
licht en genade worden wij kinderen van God.
De proloog van Johannes eindigt zoals hij begint: Jezus Christus is de eniggeboren Zoon van de Vader,
die de Vader na aan het hart ligt. Hij is zo één met de Vader, dat Hij ons kan uitleggen wie de Vader
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is. In het Grieks wordt het woord ‘exegese’ gebruikt: Hij verklaart God. Klaarheid breng je door licht
te laten schijnen. Op onze zoektocht naar God brengt Jezus Christus volkomen klaarheid. In Hem
leren we God in heel zijn volheid kennen. We zien het in zijn spreken en in zijn handelen. Meer nog,
in Jezus ontmoeten we God, zijn en onze Vader.
Johannes tekent hier boven alles de grote beweging van Jezus. Jezus bestond van in het begin bij de
Vader, wordt door de Vader naar de wereld gezonden om de wereld te redden en om iedereen mee
te nemen naar de Vader. Of zoals de mysticus Jan van Ruusbroec het heel kort formuleerde: ‘Ut Gode
intu Gode.’

Het Woord in mijn leven
Geloof ik dat Jezus God heel nabij is, ja, één is met God? Onthaal ik het licht dat Jezus ook in mij wil
laten schijnen en branden? Ben ik op die manier een kribbe, die Hem in mij draag? Geloof ik werkelijk
dat Christus het licht is voor elke duisternis, hoe diep en breed ook?

Bidden met het Woord
Heer Jezus Christus,
Gij en de Vader,
Gij zijt één:
Gij zijt Hem volkomen nabij
en Hij wordt zichtbaar in U.
Gij brengt licht in de wereld:
Gij zijt het licht voor alle mensen,
ook voor mij.
Leer me wie God is
en hoe ik kind van God kan zijn.
Laat me zien
hoe ik net als Johannes
kan getuigen van U,
het licht voor de wereld. Amen.

© Eric Haelvoet 2011

Eric Haelvoet Guldendallaan 90 1150 Sint-Pieters-Woluwe
0476 085 744 www.bartimeus.be bartimeus@donbosco.be
&
Bartimeus2009

