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.
Dit is het getuigenis van Johannes.
De Joden hadden vanuit Jeruzalem
priesters en Levieten naar hem toe gestuurd
om hem te vragen: „Wie bent u?‟
Hij gaf zonder aarzelen antwoord
en verklaarde ronduit:
„Ik ben niet de messias.‟
Toen vroegen ze hem: „Wie dan? Bent u Elia?‟
Hij zei: „Die ben ik ook niet.‟
„Bent u de profeet?
„Nee,‟ antwoordde hij.
„Maar wie bent u dan?‟ vroegen ze hem.
„Wij moeten antwoord kunnen geven
aan degenen die ons gestuurd hebben –
wie zegt u zelf dat u bent?‟
Hij zei: „Ik ben de stem die roept in de woestijn:
“Maak recht de weg van de Heer,”
zoals de profeet Jesaja gezegd heeft.‟
De afgevaardigden
die uit de kring van de farizeeën kwamen,
vroegen verder: „Waarom doopt u dan,
als u niet de messias bent,
en ook niet Elia of de profeet?‟
„Ik doop met water,‟ antwoordde Johannes.
„Maar in uw midden is iemand die u niet kent,
hij die na mij komt – ik ben het niet eens waard
om de riemen van zijn sandalen los te maken.‟
Dit gebeurde in Betanië,
aan de overkant van de Jordaan,
waar Johannes doopte.
Johannes 1, 6-9.19-28

God zei: ‘er moet licht komen,’ en er was
licht. God zag dat het licht goed was, en hij
scheidde het licht van de duisternis. (Genesis
1, 3-4) Zo begint het eerste boek van de
Schrift. Zonder licht is er geen leven.

gewenste manier kunnen vieren. We kunnen
beter op zoek gaan naar hoe we wél licht
kunnen brengen in het leven van andere
mensen en zo ook in ons eigen leven.

Niet toevallig begint het evangelie van
Johannes met: ‘Het licht schijnt in de
duisternis en de duisternis heeft het niet in
haar macht gekregen.’ (Joh. 1, 5) De
evangelist maakte het licht tot een rode
draad doorheen zijn evangelie. Zo zegt
Jezus: “Ik ben het licht dat naar de wereld is
gekomen, opdat iedereen die in mij gelooft
niet meer in de duisternis is.” (Joh. 12, 46)

Een tweede belangrijke aanwijzing van
Johannes de Doper is: “in uw midden is
iemand die u niet kent”. Hij kondigt de komst
van Jezus aan, maar meteen waarschuwt hij
ons dat we niet te vlug moeten denken dat
we Jezus kennen. Als we ons al voor de
zoveelste keer voorbereiden op Kerstmis en
als we al zoveel gehoord hebben over Jezus,
bestaat het gevaar dat we blijven steken in
clichés, die we al lang meedragen. En dan
kennen we Hem niet.

Net zoals in de andere drie evangelies,
wordt Jezus aangekondigd door Johannes
de Doper. Die Johannes roept vragen op:
waarom doopt hij? wie is hij toch? wat heeft
hij te maken met de Messias of met de
profeten? De Doper wijst de aandacht voor
zijn persoon af. Het gaat niet om hem. Hij
was er om te getuigen van het licht, het
ware licht, dat ieder mens verlicht en naar
de wereld kwam. We moeten dat licht niet
ver gaan zoeken: „In uw midden is iemand
die u niet kent, hij die na mij komt – ik ben
het niet eens waard om de riemen van zijn
sandalen los te maken.‟

Kerstmis voorbereiden alsof het de eerste
keer is. De verhalen beluisteren alsof ze
helemaal nieuw zijn. Jezus benaderen (met
Kerstmis en ook daarna) alsof we nog nooit
iets over Hem gehoord hebben. Ons laten
verrassen door dat mysterie van God, die
zoveel hield van mensen, dat Hij zelf mens
wou worden. En openstaan voor dat wonder
dat God nu nog steeds zoveel van mensen
houdt, dat Hij ook vandaag licht wil brengen
in ons bestaan en in onze wereld. Zo kunnen
we Jezus ‘in ons midden’ verwelkomen.

We lezen deze woorden in de donkerste
dagen van het jaar, de donkere dagen voor
Kerstmis. ‘Licht’ spreekt ons nu meer dan ooit
aan. Johannes nodigt ons uit om niet te veel
met onszelf bezig te zijn, maar om te
getuigen van het licht, getuigen, niet alleen
met woorden, maar vooral door ‘licht’ te
laten schijnen, ‘licht’ te zijn in onze donkere
wereld. We moeten deze dagen niet nog
donkerder maken door onszelf bijvoorbeeld
te beklagen omwille van het feit dat we
Kerstmis dit jaar niet op de gebruikelijke of

Johannes de Doper roept ons op om Jezus
op-nieuw te leren kennen. Daarbij mogen
we beseffen dat ‘kennen’ veel meer is dan
een activiteit van ons verstand. Het is ook
‘kennis hebben met’, ‘in kennis zijn’ met
iemand. Het is verbondenheid die licht
brengt. Week na week kunnen we opnieuw
ontdekken hoe Hij licht was in de wereld en
hoe wij dat kunnen zijn, in zijn spoor.
Nog steeds zegt God: “er moet licht komen”.
Zonder licht is er geen leven.

God,
omdat Gij zoveel van mensen houdt,
wilt Gij steeds opnieuw mens worden,
ook dit jaar.

In het Licht
van Gods Woord

Gij wilt
licht zijn
voor onze wereld,
voor alle mensen,
voor ieder van ons.
In Jezus hebt Gij getoond
hoe dat mogelijk is:
licht zijn
en het duister verdrijven.
Verras ons
met de komst van Jezus
en met alles
wat over Hem geschreven staat.
Wijs ons de weg
om in deze donkere dagen
licht te zijn
voor elkaar.
Laat uw licht schijnen
voor en door ons.
Amen.
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