
 

 

 
Zondag 25 december 2022, Kerstmis 
Eerste lezing: Jesaja 52, 7-10 

Evangelie: Johannes 1, 1-5; 9-14 

 
Homilie 
 
Het is wellicht een soort verrassing om op Kerstdag een evangelielezing te horen uit 
Johannes…? Het gaat vandaag toch om de geboorte van Jezus maar Johannes schotelt ons 
hier een ‘logos-hymne’ voor: logos is Grieks voor ‘woord’ en de eerste regel van de lezing is 
“In het begin was het Woord, en het woord was bij God en het Woord was God”. Dat klinkt 
toch eerder als een scheppingsverhaal en lijkt geen echo te hebben naar de ons welbekende 
geboorteverhalen uit de evangelies volgens Matteüs en Lucas.  
Volgens Matteüs wordt Jezus in Betlehem geboren en wordt hij bezocht en vereerd door ‘de 
wijzen uit het Oosten’ die een bijzondere ster gevolgd hebben en Hem kostbare geschenken 
aanbieden: goud, wierook en mirre. En volgens Lucas gaan Jozef en Maria vanuit Nazareth 
naar Betlehem en brengt Maria daar haar kind ter wereld, legt hem in een kribbe en worden 
zij bezocht door herders die door engelen naar de kribbe worden gestuurd en met grote 
vreugde God loven en danken. Wat een contrast met de tekst uit Johannes: geen Jozef en 
Maria, geen pasgeboren kind, geen wijzen uit het Oosten, geen engelen en zelfs geen 
herberg waar er geen plaats zou zijn…!  
En toch: op het diepte-niveau gaat het over hetzelfde als Johannes schrijft “In Hem was 
leven, en dat leven was het licht der mensen”. Inderdaad: licht – een echo van de ster en 
een echo naar de engelen. En Johannes maakt het ons verder duidelijk: “Het ware Licht dat 
iedere mens verlicht kwam in de wereld – dus toch een geboorte-verhaal! – Hij was in de 
wereld en de wereld was door Hem geworden”. En als we iets oppikken uit de teksten 
volgens Lucas en Matteüs dan is het ook dat in de geboorte van dit kind God zelf mens is 
geworden – met een duur woord heet dat ‘incarnatie’. Incarnatie betekent letterlijk 
‘vleeswording’ en het is absoluut geen toeval dat Johannes precies deze term gebruikt om 
duidelijk te maken waar het ten gronde over gaat: “Ja, het Woord is vlees geworden en heeft 
onder ons gewoond. Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, zulk een heerlijkheid als de 
Eniggeborene van de Vader ontvangt, vol genade en waarheid”. Ik hoop dat u het 
ondertussen doorheeft: de logos-hymne van Johannes is wel degelijk een geboorte-verhaal 
met de voeten stevig op de grond! En als we even verder lezen krijgen we het optreden van 
Johannes de Doper die zonder enige aarzeling getuigt: “Hij is het die doopt met de heilige 
Geest. Ik heb het zelf gezien: deze is de Zoon van God”! 
De eerste lezing voor deze Kerstdag is genomen uit de profeet Jesaja en drukt de vreugde 
uit bij het aankondigen dat God bij het volk terugkeert. Hierdoor wordt Jeruzalem verlost en 
is er opnieuw heil – een voorteken van de Goede Nieuws dat met de menswording van 
Jezus helemaal doorbreekt. Wie Jezus aanvaardt en in zijn Naam gelooft, ontvangt de 
belofte om kinderen van God te worden – want de genade en de waarheid komen door 
Jezus Christus, de Eniggeboren Zoon die ons de Vader doet kennen. En dus nog een keer: 
ook het evangelie van deze Kerstdag is een echt geboorte-verhaal en laat zich moeiteloos 
samenvatten met “Zalig Kerstmis!”  Amen. 
 
Jan Jans 

 


