
OVERDENKING 

Wat er in het begin was weet niemand. Want niemand is erbij geweest. En toch 

worden er verhalen over verteld. In het begin schiep God de hemel en de 

aarde, zo luidt de eerste zin van onze Bijbel. In het begin was het Woord, het 

Woord was bij God en het Woord was God, zo begint Johannes zijn evangelie. 

Trefzeker. Zo was het. Zo is het. Hoe weet hij dat? 

Niemand heeft ooit God gezien, zo zegt hij even later. Helemaal niemand. En  

 

 

Taal is zoiets wonderlijks. Hoe bijvoorbeeld kinderen leren praten. Hoe ze 

behalve hele concrete woorden voor mensen en dingen die je aan kunt wijzen, 

-Pappa, Mamma, beer, jas- ook woorden kunnen snappen als goed, eerlijk, 

waar, of oneerlijk, gemeen. Hoe ze gaan leren om dingen te beoordelen en 

deze woorden daarvoor gebruiken. En hoe ze ook kunnen leren te geloven in 

wat geen mens ooit gezien heeft via de woorden die dat uitdrukken. God. Licht. 

Leven. Goedheid. Waarheid. En hoe dat in ieder mensenleven weer helemaal 

opnieuw begint. 

In het begin betekent hier ook: in beginsel, in principe -dat is het latijnse woord 

voor begin, principium, het betekent zowel begin als beginsel. Het verhaal dat 

Genesis vertelt en dat Johannes hier opnieuw vertelt wil niet zozeer iets zeggen 

over hoe het toen ooit was, het wil iets zeggen over hoe het nu nog steeds is, 

over de wereld die wij kennen, waarin we elke morgen wakker worden. 

De wereld waarin we ons als vanzelfsprekend bewegen en onze weg vinden, de 

wereld waarin we ons intens gelukkig kunnen voelen, op onze plek en diep 

ongelukkig en wanhopig, de wereld die ons evenzeer verwonderen als 

verbijsteren kan. 

Die wereld is er niet zomaar, zo zeggen de Bijbelschrijvers. Het leven is er niet 

zomaar, en jij bent er niet zomaar. Er zit een verhaal achter, een woord, een 

principe, er is iets dat op de eerste plaats komt en aan alles vooraf gaat.   

In het begin was het Woord, zo zegt Johannes dat. Logos,  staat er in het Grieks, 

de taal van het NT. Ons woord logica komt daar vandaan.  



Wat hij zegt is dat er achter onze vaak zo onbegrijpelijke werkelijkheid een 

bepaalde logica verborgen gaat, een doel, een zin, een samenhang. Wat is dat 

doel dan? Om dat aan te duiden klinken er woorden als God, Leven, Licht, 

Goedheid en Waarheid. Woorden die oplichten op tegen de achtergrond van 

dat donkere woord duisternis dat hier ook klinkt en dat te vergelijken is met de 

woorden woest en ledig in het scheppingsverhaal. 

In beginsel is de wereld waarin wij wonen goed, -dat is de boodschap van deze 

vertellingen. God zit erachter. Door God is deze wereld in het leven geroepen 

en Hij zag dat het goed was, zeer goed zelfs. Ook de mens hoort bij dat goede 

dat  geschapen is, bij die wereld die God in beginsel goed genoemd heeft.  

In beginsel. Het onbegrijpelijke, nog steeds volgens deze vertellingen, is dat het 

goede dat God er als beginsel en als doel in heeft gelegd, -het licht, het leven, 

de goedheid en de waarheid- verloren dreigden te gaan, doordat het niet werd 

herkend. Het onbegrijpelijke is dat mensen gingen geloven in het omgekeerde: 

dat de wereld en de mens in beginsel slecht zijn en daar ook naar gingen 

handelen. Het is het grote raadsel van de zuigkracht van het kwaad, de 

duisternis, de perversie, de vernietiging. Dat mensen elkaar kapot maken, 

bevechten, vernietigen, dat er een oorlog is begonnen in Oekraïene, dat alles 

geprobeerd wordt om de mensen daar het leven onmogelijk te maken, dat 

iemand in koele bloede bedenkt om hen te laten sterven van de kou, die 

wreedheid is toch iets onbegrijpelijks?  

Of is het helemaal niet zo onbegrijpelijk? Het is maar waar je van uitgaat. Het is 

ook heel goed mogelijk om te geloven dat niet God, niet Leven en Licht, niet 

Goedheid en Waarheid het beginsel achter deze werkelijkheid vormen, maar 

geweld en destructiviteit en wreedheid. Dagelijks zien we hoe sterk zij zijn. 

Ook die realiteit vinden we terug in de bijbelse verhalen. Ze vertellen van een 

strijd die plaatsvindt tussen de macht van het licht die op het leven is gericht en 

die van de duisternis die dood en verderf zaait,  en dat dit een strijd is die 

woedt in ons eigen hart. Soms is het moeilijk te zeggen in welke macht je nu 

echt gelooft. Soms zeg je met woorden wel het een, maar doe je met je daden 

toch het ander. Soms kan wat begon als de strijd om iets goeds uitlopen op 

heel veel kwaad.  Dan loopt het allemaal door elkaar heen en is het een 



onontwarbare kluwen geworden. Soms kan wat goed begon veranderen in 

kwaad. 

Hoe dat ook zij en hoe het ook uiteindelijk geworden is: het begin, het beginsel 

is het goede is dat van God komt, zo wordt hier gezegd. Dat is zo en dat blijft 

recht overeind staan. Aan het begin staat het scheppende woord, dat leven 

brengt en geen dood, de intentie die goed is en waar je op vertrouwen kunt. 

Dat is het licht dat schijnt in de duisternis en dat de duisternis niet in haar 

macht gekregen heeft. 

En ook de mens is in beginsel goed. Het is zijn doel en bestemming om goed en 

eerlijk en betrouwbaar te zijn, intens betrokken op wat hem is toevertrouwd, 

liefdevol en bewogen. Dat is het beginsel en de kern en daar moeten we weer 

naar terug. Het is een kind in een kribbe, een mensenkind dat zijn leven op 

aarde nieuw begint, dat ons daartoe uitnodigt. Hij is het beeld van het zuiver 

goede dat God als beginsel in de schepping heeft gelegd en van de 

onverwoestbaarheid daarvan. Daarom wordt hij de eerstgeborene genoemd. 

 Laat je niet imponeren en afschrikken door het kwaad, hoe verwoestend ook 

zijn uitwerking, zo zegt hij ons. Dat kwaad is niet de oorspronkelijke macht, het 

is niet het doel en de zin van alles, het komt er altijd achteraan om alles wat 

goed en waar is te verstoren en te verdraaien. Uit zichzelf is het niets, het leeft 

alleen van het kapot maken van wat wel iets is en uiteindelijk zal het vergaan. 

Het goede is het oorspronkelijke en heeft kracht in zichzelf. Vertrouw je toe 

aan het goede en probeer daaraan vast te houden, en daarin zul je vreugde en 

vervulling vinden.   

Of zijn dat alleen maar woorden, -mooie woorden die klinken met Kerst? Ten 

eerste: woorden zijn nooit zomaar wat, woorden scheppen een eigen 

werkelijkheid. Een hartelijk woord brengt hartelijkheid teweeg en ook het 

omgekeerde: haat roept haat op. Ten tweede: kijk naar alle mensen die in deze 

woorden geloven en eruit proberen te leven, -en als je er eenmaal op gaat 

letten zijn dat er eigenlijk een heleboel, - ook al blijft het proberen, met vallen 

en opstaan, al lukt het niet altijd, het verlangen naar goedheid en waarheid 

kom je overal tegen en zeker niet alleen in de kerk. Dat is iets om je in te 

verheugen. 



Wat we hier in de kerk geloven is dat de goedheid vanaf den beginne nergens 

zo stralend zichtbaar geworden is als in het mensenkind wiens geboorte we 

vandaag vieren, en dat uitgroeide tot een mens die helemaal vol was van het 

goede, zo vol dat hij er van uitdeelde aan wie maar wilde. Zodat anderen over 

hem gezegd hebben: God Zelf was het, die in hem woonde en die in hem ook 

ons nabij gekomen is. God, die geen mens ooit gezien heeft. Leven. Licht. 

Gerechtigheid. Zuivere goedheid. Waarheid. Heel dichtbij ons, onder ons, - in 

ons. 

 

 

 

   

 

 


