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Kinderen van het licht

Voorganger: Ds. Heleen Weimar

Lezingen:
1e schriftlezing: Genesis 1, 1-5
2e schriftlezing: Jesaja 9, 1-6
3e schriftlezing: Johannes 1, 1-13

Inleiding

Het lichtsymbool, zo kenmerkend voor Kerst, spreekt
niet geheel voor zich. Er horen verhalen bij om het
symbool te duiden. Het verhaal van de schepping van
het licht. En van het volk dat in duisternis wandelt. En
van ‘het licht dat van puur licht kind is en woord’. En
onze levensverhalen horen er ook bij. De kinderen
sluiten het Advent- en Kerstproject af met een laatste
keer muzikaal verhaal.
Thema: Kinderen van het licht

Gemeente van Jezus Christus,

In de donkere dagen rondom Kerstmis koesteren we
ons in de feestverlichting: de lichtjes in de boom
(binnen én buiten), de sterren voor het raam, de
kaarsen op de tafel. Al die vlammen en lampjes
scheppen een sfeer van warmte en gezelligheid. Vredig
en behaaglijk is het licht van Kerst - ‘vrede op aarde
voor mensen van het welbehagen’ lijkt het licht te
neuriën.

Licht is één van dé grote symbolen van het kerstfeest.
(Het Kind, het pasgeboren kind, is het andere grote
symbool.) Over licht gaan bijna alle liederen die we
vanmorgen zingen:

‘Licht dat ons aanstoot in de morgen . . . ’
‘Er is uit ’s werelds duistere wolken een
groot licht stralen opgegaan . . . ’
‘Ik mag hier aan uw kribbe staan, Heer Jezus,
licht en leven . . . ’

Een symbool is meestal iets gewoons, dat verwijst naar
iets bijzonders. De symbolen in de kerk, brood, water,
wijn, licht, glas, kleur, zijn alle gewone dingen of
elementen, die verwijzen naar iets bijzonders, iets van
God. Als je je afvraagt: ‘Wat doen ze, die gewone
dingen?’ dan helpt dat om het symbool te vatten. Wat
doet water? Wat doet wijn? Op die manier hebben de
symbolen iets vanzelfsprekends en snap je onmiddellijk
wat dopen met water zou kunnen betekenen of wijn
drinken bij het Avondmaal.
Zo ook het lichtsymbool. Wat doet licht? Licht
verwarmt, maakt stil, verheldert, verbindt, geeft hoop
. . .Het licht straalt als vanzelf een boodschap uit.

Maar het licht dan, dat gepaard gaat met

bombardementen en granaatinslagen, met
beschietingen en explosies? In Syrië, in Zuid-Soedan?
Waarnaar verwijst dat genadeloze, onbarmhartige
licht? Of wat doet bijvoorbeeld groot licht van
automobilisten met een tegemoetkomende voetganger
of fietser? Licht dat de één zicht geeft, maar de ander
minutenlang verblindt, verwijst dat ergens naar? Of
vrolijk lentelicht in de ogen van wie intens verdriet
heeft of zich diep terneergeslagen voelt. Is dat schelle,
schrijnende licht ook een symbool?

Er is dus toch een grens aan de vanzelfsprekendheid
van het lichtsymbool. En daarom horen er verhalen bij.
Verhalen om verder te kunnen kijken dan het schijnsel
van de kerstkaarsen alleen.

Daarom lezen we op deze kerstmorgen Genesis 1 en
horen we van het licht in den beginne. Alles is
begonnen met licht. Daarvóór was er alleen maar
duisternis en chaos. Het licht van de eerste
scheppingsdag schiep ordening en overzicht. Het
maakte alles zichtbaar en doorzichtig. Het licht is de
geboortegrond, de voorwaarde en de veronderstelling
van alles: zonder dat valt er helemaal niets te zien noch
te leven, zonder het licht is er niets goed.
Wat doet het licht allereerst? De eerste werkzaamheid
van het licht is, dat het scheidt van de duisternis. Het
licht legt grenzen aan het donker, paalt de duisternis
af: tot hiertoe en niet verder. De macht van de
duisternis reikt niet verder dan het licht gedoogt.
Licht en duister gaan niet samen. Donker wordt op de
vlucht geslagen en in toom gehouden door het licht.
Het licht is anti-duisternis. Niet alleen het tegendeel,
maar vooral de bestrijder en overwinnaar daarvan.
Zo kleurt het scheppingsverhaal het lichtsymbool.
Licht verwijst naar leven. Naar levenwekkend licht van
God. En het verzengende licht, het verblindende,
genadeloze licht, dat mensen weer terug in het donker
zet, of ze daarin houdt, heeft met het levenslicht van
God niets te maken. Het Licht van God staat voor
leven, vertelt ons het scheppingsverhaal.

Concreter nog wordt het lichtsymbool ingevuld door
de profetie van Jesaja, die we lazen.

‘Het volk dat in duisternis ronddoolt,
ziet een schitterend licht . . .
Elke laars die dreunend stampte,
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en elke mantel waar bloed aan kleeft,
ze worden verbrand,
een prooi van het vuur.

Speciaal en allereerst voor wie geen leven hebben, wie
ronddolen in het duister, straalt het levenwekkende
licht van God. Het schijnt in de vernietiging van
machtsmiddelen en moordwapens. Het schijnt om een
eind te maken aan het donker van onrecht, van
onderdrukking en slavernij, van kleineren en kwetsen,
van oorlog en geweld. Het licht van God straalt daar
tegenin. Het is vredestichtend licht,

En dan tenslotte de inkleuring door het verhaal van
Johannes. Concreter en menselijker dan hij het verteld,
kan het lichtsymbool niet worden ingevuld.
Johannes vertelt eigenlijk een tweede
scheppingsverhaal. Hij vertelt hoe God het licht tot het
uiterste deed gaan. Het licht werd mens. Het
levenwekkende, vredestichtende licht van God werd
menselijk, liefdevol licht. Het werd een lichtende
persoonlijkheid, Jezus van Nazaret.
En vervolgens zal Johannes dan gaan vertellen in zijn
evangelie, hoe het licht, dat mens werd, juist de
donkerste plekken opzocht. Om juist daar te praten en
te eten met wie niet mee mochten doen. Om mensen te
genezen van hun angsten en hun ziekten. Om mensen
te bevrijden die totaal waren vastgelopen. Om hoop te
brengen en nieuwe moed. Om te twisten met religieuze
leiders die een liefdeloos beeld van God verbreidden.
Om tegendraads liefdevol licht te verspreiden.

Anders dan bij de evangelisten Matteüs en Lucas speelt
het symbool van het weerloze, pasgeboren kind geen
rol bij Johannes. Gelukkig zullen de kinderen ons zo
dadelijk na de preek het kerstverhaal volgens Lucas
laten horen - anders zou het maar een karige kerst zijn
vanmorgen.
Nee, Johannes vertelt geen geboorteverhaal, maar een
soort tweede scheppingsverhaal. Om ons door te geven
waar hij zelf zo vol van is: dat de schepping niet af is.
Dat God scheiding blijft maken tussen licht en donker,
omwille van het leven van mensen. Dat Jezus het
levenwekkende, licht brengende woord van God zelf is,
mens geworden, in levende lijve.

Johannes vertelt niet van het pasgeboren kind. En toch
is het kerstverhaal volgens Johannes ook weer wel een
geboorteverhaal, maar dan niet van Jezus, maar van
alle mensen die opengaan voor het licht van God, die
het licht van God willen ontvangen, die zich erdoor tot
leven willen laten wekken. Zij worden kinderen van
God, zegt Johannes. Zij zijn uit God geboren.

En dit, tenslotte, is wel de allermeest concrete en
actuele invulling van het lichtsymbool. Het laat ons
zien, dat het licht van God in mensenhanden en
mensenharten wordt gelegd, onze handen en onze

harten, om het te ontvangen en verder te dragen, door
het donker heen, tegen het donker in.

Vanuit het oogpunt van de verhalen die we lazen, zijn
de lichtjes in de boom, de sterren voor het raam, de
kaarsen op de tafel veel meer dan sfeerverlichting. Het
zijn even zovele uitnodigingen - dringende vragen zelfs
- aan ons, om het levenwekkende, vredestichtende licht
van God te ontvangen en met ons mee te dragen, door
het donker heen en tegen het donker in.

Dat het hierbij om een opdracht gaat, die geldt voor
het hele jaar, niet alleen deze dagen van Kerst,
daarover gaat het mooie, bekende gedicht van Hans
Andreus (de lichtdichter) met de titel Geen kerstcantate.

Niet alleen in het holst
van de nacht van het jaar,
iedere dag van het jaar
heeft het licht het koud.

Het vraagt om geen engelenstemmen,
het hongert naar
een beetje gerechtigheid
aan deze kant van de tijd.

En dromen doet het ook niet van
eeuwig hemelse zomers
in en om het vaderhuis,
het hunkert naar

aardse dagen ooit
zonder marteling en moord,
het licht dat van puur licht
kind is en woord.
(Hans Andreus, uit: Het overige werk, Bert
Bakker 1998)

In dit gedicht is het licht niet zozeer datgene waarin
wij ons koesteren en waaraan wij ons warmen, maar
veelmeer hetgeen door óns gekoesterd en
hooggehouden moet wórden - in de wijze waarop wij
ons opstellen in het leven, de manier waarop wij
keuzes maken, in wat we doen en wat we laten.

Waar het om gaat, met Kerst en alle dagen van het
jaar, is dat we blijven geloven in dat licht, dat God voor
ons geschapen heeft, tegen het donker in, het licht dat
van puur licht mens werd in Jezus. Dat we daar onze
hoop uit putten, er ons door laten inspireren tot daden
die tot gerechtigheid leiden, die vrede stichten en
liefde brengen.
Waar het om gaat met Kerst en alle dagen van het jaar,
is dat het licht wordt uitgedrukt in menselijke, humane
daden. Dat het schijnt als licht van de humaniteit.

Deze boodschap van Kerst voor de rest van het jaar is
geen snel succesverhaal, dat weten we maar al te goed.
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Hoeveel taaie volharding daarvoor nodig is, wordt
verwoord in een klein gedicht van Pablo Neruda. Het
heet Geduld.

Elke dag zinkt weg in de nacht,
maar er is een bron
die het licht vasthoudt, op de bodem.
Je moet aan de rand
van de donkere bron hurken
om naar het gezonken licht te hengelen,

met geduld. (Pablo Neruda, bron onbekend,
in De open deur 2005-12)

Op je hurken hengelen naar licht. Blijkbaar is dit de
wijze, waarop God doorgaat met het scheppen van
licht: door wat wij, kleine mensen, blijven hopen en
doen.

Amen
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