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3. Bijbeltekst voor vandaag, zondag 25 december: Jesaja 52 & Hebreeën 1 & Johannes

1

Jesaja 52:9-10

Breek uit in gejubel, ruïnes van Jeruzalem, want de HEER troost zijn volk, Hij koopt Jeruzalem

vrij. De HEER ontbloot zijn heilige arm ten overstaan van alle volken, en de einden der aarde

zien hoe onze God redding brengt.

Hebreeën 1:11-12

Op velerlei wijzen en langs velerlei wegen heeft God in het verleden tot de voorouders

gesproken door de profeten; nu, aan het einde van de tijd, heeft Hij tot ons gesproken door

zijn Zoon.

Johannes 1:1-2.14.16-18

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Het was in het

begin bij God. Het Woord is mens geworden en heeft in ons midden gewoond, vol van genade

en waarheid (…). Uit zijn overvloed hebben wij allen opnieuw genade ontvangen: de wet is

door Mozes gegeven, genade en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen.

4. Gebedsuggesties bij de bijbeltekst van de dag

De advent begon met Jesaja’s visioen over Juda en Jeruzalem: ‘Geen volk zal nog het

zwaard trekken tegen een ander volk, geen mens zal meer weten wat oorlog is. Kom, laat ons

leven in het licht van de Heer.’ Nu zegt Jesaja: ‘Breek uit in gejubel, ruïnes van Jeruzalem.’

Wat is er gebeurd?

De auteur van de Hebreeënbrief zegt dat God op veel manieren gesproken heeft door de

profeten. Tenslotte heeft God gesproken door de Zoon zelf.

Johannes zegt het op zijn manier: Het Woord is volledig mens geworden. Gods Woord was

‘enkel’ Wet, met Mozes. De nieuwe Mozes, Jezus Christus, vervulde de Wet met genade en

waarheid. Wij delen in zijn overvloed: zijn Woord wordt lichaam in mij: in mijn gerechtigheid, in

mijn verwachting ondanks alles, in mijn genezing, vergeving en beweging, tenslotte in mijn

lichaam en menszijn.



■ Dan pas wordt de Heer geboren in mij. Dan pas is Jezus echt geboren. Ik vraag de Heer

dit te mogen beleven, misschien voor het eerst. Dat is Kerstdag: Het Woord wordt lichaam

in mij.

Terugblikkend op deze vierde week en Kerstdag zien we niet één kind maar een reeks

kinderen: Simson, Samuël, Johannes, en nu Jezus… Bijzondere kinderen, maar zijn ze niet

allemaal bijzonder? We wisten dat een Kind belangrijk is maar nu pas breekt het door.

■ Elk kind, elke bevalling, is een open-baring. Ik vraag om iets van dit mysterie te mogen

proeven.


