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De duisternis heeft het licht niet overmeesterd’, werd zo-even gezongen. Ongetwijfeld wilt u dit net als 

ik graag beamen, zeker op deze stemmige Kerstmorgen. 

Het is de evangelist Johannes die deze zinsnede bijna tweeduizend jaar geleden noteert: ‘De 

duisternis heeft het licht niet overmeesterd’. Hij is ervan overtuigd dat met de komst van Jezus van 

Nazareth een nieuwe tijd is begonnen, waarin positieve krachten het zullen winnen van negatieve, het 

goede sterker zal blijken dan het kwade. 

Maar de werkelijkheid zou er uiteindelijk heel anders uitzien.  Hoe hoopvol de eerste christenen ook 

waren, hoe vol ook van idealen van vrede en gerechtigheid, de realiteit was weerbarstig. Oorlog, 

geweld, onderdrukking, vernedering, slavernij en vernietiging teisterden de wereld in hun dagen en 

zouden dat de eeuwen door blijven doen.  

 

‘De duisternis heeft het licht niet overmeesterd’. 

Is dat niet hopen tegen beter weten in? Kan dat bestaan? 

Ook in onze dagen klinkt oorlogstaal. Poetin laat dreigende taal horen tegenover Oekraïne en het 

Westen en ook de Chinezen laten zich niet onbetuigd; een wereldoorlog lijkt regelmatig nabij. Dag in 

dag uit verschijnen vluchtelingen aan de grenzen van het rijke Europa, maar welkom zijn ze niet, 

integendeel. Jemen wordt nog altijd verscheurd door een burgeroorlog en in het Midden-Oosten is 

vrede nog steeds ver weg. Kijken we naar de economische ontwikkeling in onze wereld, dan worden 

de rijken steeds rijker en de armen blijven hopeloos achter, van de aanvankelijke solidariteit in het 

begin van de coronapandemie ten behoeve van arme landen is in de race om vaccins inmiddels niets 

meer te bespeuren. 

En het behoud van onze aarde: ondanks mooie woorden van regeringsleiders dreigen we nog altijd op 

de afgrond af te stevenen… 

Dat is het brede wereldtoneel; hier in onze eigen omgeving lijkt het al niet veel beter: politici spreken 

elkaar in dreigende taal toe, gevaccineerden staan tegenover niet-gevaccineerden, de aandacht voor 

grotere gehelen en belangen lijken het af te moeten leggen tegen het eigen, persoonlijke belang en 

het woord wantrouwen wordt meer in de mond genomen dan ooit…  

Is onze geschiedenis dan toch een aaneenschakeling van haat, eigenwaan en eigenbelang? Homo 

homini lupus. De mens is een wolf voor de mens. Dat wij elkaar naar het leven staan lijkt welhaast 

ingebakken in de menselijke genen. De strijd tegen de duisternis lijkt kansloos. 

 

Evengoed klinken op deze Kerstmorgen in de Franciscus Xaverius opnieuw de woorden van de 

evangelist Johannes: De ‘duisternis heeft het licht niet overmeesterd’ en zegt de profeet Jesaja tot 

ons: ‘de verste hoeken van de aarde hebben het heil gezien dat van onze God komt.’ 

Daarin wordt het intense verlangen samengebald - dat er de hele mensengeschiedenis is geweest, de 

hoop dat het waar mag zijn, dat de duisternis het licht niet overmeestert. Dat verlangen en die hoop 

herken ik. Als je de buitenwereld met zijn negatieve berichtgeving loslaat en je gaat bij jezelf te rade, 



als je je openstelt voor wat je ten diepste beweegt, dan is er een zeker weten: Het licht moet 

overwinnen. 

Het hoopvolle tegengeluid heeft altijd geklonken, de eeuwen door. Stel je te weer, berust niet in de 

macht van het kwaad. Mensen hebben zorg gehad voor mensen, profeten traden aan de dag en 

wezen nieuwe wegen. Zij staken hun nek uit en riepen om verandering, eerst Jesaja en veel later 

Johannes de Doper. Zij predikten: 

‘Baan in de woestijn zijn weg. 

Bergen en heuvels moeten geslecht 

Afgronden moeten worden gevuld 

Krochten moeten worden: bewoonbaar 

Klippen een vruchtbare vallei.’ 

Ga nieuwe wegen! 

 

‘De duisternis heeft het licht niet overmeesterd.’ 

Het was de krachtige ervaring van Jezus’ leerlingen dat in hem, Jezus van Nazareth, de duisternis 

werd overmeesterd. Hij is voor hen de verpersoonlijking van het licht. Hij biedt nieuw perspectief. Zij 

zien in hem de profeet, door God gezonden, over wie al eeuwen in Bijbelse verhalen was gesproken. 

Hij is de Messias, de gezalfde, die vrede en voorspoed zal brengen. In het geboorteverhaal van Jezus 

houdt Lucas dit zijn gehoor heel duidelijk voor als hij een engel ten tonele voert die zegt: “Heden is u, 

in de stad van David, een redder geboren, de Heer, de Messias”. Dat is de betekenis die Jezus voor 

de leerlingen heeft. Hij is het die in een duistere wereld redding brengt. Zijn programma was en is 

helder, het staat haaks op het denken van toen maar ook van nu: Geef wie honger heeft te eten, geef 

wie dorst heeft te drinken, neem de vreemdeling op, wees de arme en zieke nabij, bezoek de 

gevangenen. Jezus legt zich niet neer bij het bestaande, maar kiest voor deze wereld omgekeerd. 

De ander staat bij hem centraal, niet een hoogverheven God. In de ander, zo zegt hij, kun je de 

Oneindige ontmoeten, in de ander wordt je een glimp van de Eeuwige gewaar. De Joodse filosoof 

Levinas verwoordde het heel mooi: Jezus werd de bondgenoot van de ander. Door elk egoïsme los te 

laten en de ander centraal te stellen, wordt het koninkrijk Gods realiteit onder ons, zo houdt Jezus ons 

voor. Zo overwint het licht. Het koninkrijk waarvan hij spreekt, is niet een koninkrijk dat wordt gevestigd 

met geweld, met vertoon van macht, maar dat gestalte krijgt waar gerechtigheid en liefde vrij baan 

wordt gegeven. Zijn geboorte is niet die van een koningszoon in een paleis, maar hij wordt in een 

voederbak gelegd, niet ver van de herders in het veld. Je vindt hem eerder bij de vluchtelingen dan in 

de gevestigde maatschappij. 

‘De duisternis heeft hem niet overmeesterd’. 

Zijn woorden bieden leven, bieden levenslicht, zo dicht Huub Oosterhuis. Hij is bronwaterlicht, ziel, 

leeftocht, adem voor mensen. Ook anno 2021 kunnen we ons leven naar zijn voorbeeld inrichten. 

Maar hoe dan? Wij zijn geen profeten, heiligen, mensen die gewend zijn voorop te lopen. Of toch wel? 

Er zijn mensen zoals u en ik, die gerechtigheid en vrede als vanzelf voorleven, op de achtergrond, 

zonder veel ruchtbaarheid.  



Ik moet denken aan vier jongeren in Arnhem: Adil, Iman, Hamza, en Tarik. Zij hebben deze dagen 

weinig om handen: de sportscholen zijn dicht, feesten kan niet … zomaar rondhangen biedt geen 

perspectief, daarom zetten zij zich nu dagelijks in voor de voedselbank in hun stad. Zo brengen zij wat 

licht in de duisternis… 

Ook moet ik denken aan de inzet in onze stad voor het Armeense, in Nederland geboren jongetje 

Ljowa dat uitgezet zou worden. Zijn medescholieren en hun ouders togen voor hem in een stille tocht 

naar het stadhuis, onder aanvoering van onze burgemeester. Er was letterlijk licht in de duisternis. Het 

was niet voor niets, Ljowa mag vrijwel zeker blijven. 

Waarom zouden ook wij niet af en toe het verschil kunnen, durven maken? 

 

‘De duisternis heeft het licht niet overmeesterd’. 

Als je je ervoor openstelt dan is het mogelijk, dan maken u en ik het verschil, dan groeit een wereld 

waarin het licht de boventoon voert. Natuurlijk is het in de dagen rond Kerstmis altijd nog een stuk 

eenvoudiger dan op andere dagen van het jaar. We zijn nu meer dan ooit doordrongen van het belang 

van vrede en gerechtigheid. Ik wens ons toe dat we onze goede voornemens waarmaken, ook als het 

gewone leven weer zijn gang neemt, als het kaarslicht van kerstmis is gedoofd en de kerstklanken zijn 

verstomd. Dan kan het visioen dat Jesaja schetst werkelijkheid worden: 

‘De panter vlijt zich naast het bokje 

De wolf en het lam liggen samen  

Het kalf en de leeuw zullen grazen op een veldje - 

Een kind kan ze weiden. 

De zuigeling zal spelen 

Bij het hol van de adder 

Een kind steekt zijn handje 

In het nest van de slang. 

Niemand doet nog kwaad.’ 

Ik wens u en mij toe dat het goddelijk licht doorbreekt in ons hart en dat wij bouwen aan een nieuwe 

toekomst. 

Moge het zo een Zalig Kerstfeest zijn. 


