Don Bosco

Bezinning 225: Kerstmis: Jezus, Gods Licht in ons 3
Johannes 1,1-18 = Kerstmis dagmis ABC-jaar

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 kam 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 geloven, 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.

Een woord bij het Woord
Johannes de Doper heeft een zeer bijzondere plaats in het Bijbelse gebeuren. Hij staat op het
breukpunt tussen het Eerste en het Nieuwe Testament. God heeft hem gezonden om Jezus aan te
wijzen als Gods licht, en wel als het licht voor elke mens, als genade op genade. Hij brengt dus het
goede nieuws, het blijde nieuws, het evangelie. Dit is bron van vreugde. Er mag dus vreugde zijn in
ons hart!
Maar niet iedereen verwelkomt Jezus als het licht en als genade. Niet iedereen opent zich voor die
blijde boodschap. Ofschoon er geen grotere vreugde te vinden is, zijn er mensen die haar afwijzen.
In feite sluiten we ons allemaal tot op zekere hoogte voor die goddelijke vreugde. We worden
uitgenodigd om binnen te treden in het Licht dat Jezus is, of beter, om zijn Licht in ons leven toe te
laten. Maar we zijn ook vrij om in te gaan op die uitnodiging, op het getuigenis van Johannes en
Doper en velen na hem.
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En toch: of ik het wil of niet, Jezus Christus is het Licht diep in mij. Daar verblijft Hij, dat is zijn
eigenlijke kribbe. In iedere mens wil Hij mens zijn en worden en wil Hij het goddelijke licht van
binnenuit laten schijnen. Alleen als ik los kan komen van mijn oppervlakkige ego en kan leven uit
het diepere zelf, uit dat wonderbaarlijk centrum van Licht diep in mij, alleen dan kan Jezus Christus
mij tot licht maken voor vele anderen.
Het Woord in mijn leven
Ben ik mij bewust van Jezus Christus’ aanwezigheid diep in mij? Daal ik voldoende af naar het
centrum van mijn persoon om van daaruit te leven? Maakt Christus’ Licht in mij mij tot getuige van
Hem en zijn goddelijke vreugde?
Bidden met het Woord
Heer Jezus Christus,
U verbergt U niet
hoog in de hemel,
ver op de oceanen
of diep in de aarde.
Diep in ons woont U
als Licht en vreugde.
Laat uw Licht
alle duisternis verjagen.
Laat uw vreugde
alle bitterheid wegsmelten.
Maak mij tot Uw getuige,
zodat ook anderen
kunnen leven vanuit uw Licht. Amen.
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