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In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. 
Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond.( Johannes, 1, 1,14)    
    
Hoe ouder je wordt, hoe vaker herinneringen uit je jonge jeugd terugkomen. Zeker nu deze 
dagen. Zo komen die eerste herinneringen, dat ik met moeder naar de zolder ging en de kist 
met kerstspullen haalde en de beelden gewikkeld in krantenpapier uitpakte en ze in de stal 
zette. De kerstboom versierde. En mijn vader op kerstavond de loods van zijn 
transportbedrijf sloot voor enkele dagen. 
 
Het Kerstfeest is een feest vol van tradities: van de kerstboom zetten, van samen eten, mooi 
gekleed zijn en even loskomen van het alledaagse, van voorbij de dingen van alle dag. We 
mogen het gevoel koesteren deel van een grote geheel te zijn  en te verlangen naar geluk en 
betere tijden, naar heelheid naar harmonie naar vrede. 
 
Maar tegen al dat verlangen en al die hoop in, weten we dat de werkelijkheid er vaak anders 
uitziet.  De werkelijkheid van ziekte om ons heen, een virus dat ons samenleven in de greep 
heeft. De werkelijkheid van onvrede op het werk, in de politiek en in de maatschappij. De 
werkelijkheid van de bedreigde aarde.  
 
En toch komt God  naar ons toe in een weerloos kind, in een kribbe, een lieflijk tafereel. We 
lezen het verhaal op Kerstavond in onze kerken. Op eerste kerstdag spreekt de evangelist 
Johannes ons toe . Geen idyllisch verhaal, maar poëzie, zelfs filosofische taal. God komt naar 
ons toe in een weerloos kind. 
 
De dichter Lucebert schreef ooit eens: alles van waarde is weerloos  alles wat werkelijk 
waardevol is - als het er in het leven écht op aankomt - is kwetsbaar. Je kunt het niet 
'pakken', niet vasthouden; je kunt het wel áanraken of er door aangeraakt wórden. Een kind 
dat raakt. Het evangelie dat we hoorden spreekt andere taal. In het begin was het woord en 
het woord was bij God en het woord is vlees geworden. 
 
 
 



Woorden kunnen helen en kapotmaken. Ze kunnen afbreken en opbouwen, troost geven en 
verdrietig maken. Ze kunnen inspireren en depressief maken. Maar weet U wat het ergste is: 
het is ook mogelijk dat er geen woord is, er geen woord tot jou gericht wordt. Dat er gedaan 
wordt of je lucht bent. Je probeert te laten merken dat je er bent. Maar mensen om je heen 
kijken je niet eens aan, laat staan dat ze je bij hun gesprek betrekken. Ze reageren niet op 
wat jij zegt, doen net alsof er niets gezegd is, kortom ze doen alsof je niet bestaat. 
 
In het Bijbels denken, aanvoelen betekenen woorden, dat het spreken, scheppend is. Als je 
niet wordt aangesproken besta je niet. En omgekeerd: als je wordt aangesproken of er wordt 
naar je geluisterd, dan ben je, ontsta je, word je geschapen. Anderen kunnen de vreselijkste 
dingen tegen je zeggen, je beledigen, kwetsen, pijn doen, maar dat alles is beter dan dat er 
gedaan wordt alsof je lucht bent. Dat anderen je pijn doen betekent in elk geval dat je 
bestaat en dat je bestaan wordt erkend. 
 
Daarom kunnen we begrijpen dat het leidend beginsel van alles (wat de Bijbel aangeeft met 
‘in den beginne’) het woord, het spreken is. Spreken is scheppend, doet je ontstaan, maakt 
je tot een persoon, maakt je tot een ik. De stilte dient dan om beter te kunnen luisteren naar 
het spreken en om beter te spreken… Johannes zegt dat het Woord, dat in en bij en van God 
is, mens is geworden, in Jezus van Nazareth. God woont in hem . Jezus herbergt God in zich. 
En Hij, Jezus, nodigt ons uit zijn leerlingen te worden, hem te volgen en te doen als Hij. 
Zo nodigt hij ons uit een herbergzame samenleving in te richten, of anders gezegd kunnen 
we weerloze mensen als waardevol zien, naar ze luisteren met ze spreken. God herkennen. 
Jezus wijst ons daarin de weg: hoe je nu moet leven, hoe je naar de toekomst kunt gaan en 
hoe je naar het verleden kunt kijken. Want wie vertrouwt dat Jezus vol is van het woord en 
hem zo aanvaardt als leider en voorman van je geloof en vertrouwen, wordt zelf kind van 
God, zoon of dochter van God. Want we vieren niet alleen vandaag de geboorte van Jezus 
ongeveer 2000 jaar geleden, we vieren ook onze eigen geboorte als zoon en dochter van 
God. We zijn woorddragers van God. We zijn zelf geroepen Woord van God te zijn, ervan te 
getuigen en het handen en voeten te geven. Mag het Kerstfeest ons daar weer van 
doordringen. 
 
Moge dat zo zijn. Zalig Kerstfeest ! 
 
Diaken Peter Hoefnagels 
 
Het licht valt telkens anders… 
maar vandaag komt het Licht van Hem, 
Gods Zoon en Mensenzoon, 
een Kind, voor ons geboren in Bethlehem 
 
 
 
 
 
 
 
 


