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In mijn eerste gemeente was het de gewoonte aan het begin van de dienst twee kaarsen aan te steken. Dan werd 
er gezegd: Het licht schijnt in het duister en het duister heeft het niet overwonnen. Tijdens een gesprekskring 
vertelde een gemeentelid dat precies dat moment hem het meest raakte in een dienst. U begrijpt dat ik daar als 
beginnend predikant, die vele uren werk stopte in de preek, enigszins gemengde gevoelens bij had. Maar ook 
voor mij is het een sleuteltekst geworden, een tekst die ik met me meedraag, uitspreek en bevraag. In de 
Statenvertaling klinkt het heel mooi: het Licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet begrepen. 
Het Licht is niet te grijpen of te omvatten. Je kunt het Licht niet verdonkeremanen. Het Licht is niet te niet te 
manipuleren, niet te doven. 
Mijn vraag van deze kerstmorgen is: waar komt dat Licht vandaan? 
De onbegrijpelijke beginwoorden van het Johannesevangelie lichten een tipje van de levenssluier op. Het Licht 
komt voort uit leven. Leven komt voort uit het Woord. Het Woord was bij God en is God. Het Licht komt dus 
voort uit God, zoveel is wel duidelijk. Het Johannesevangelie ontvouwt vervolgens de visie dat de mens Jezus 
van Nazareth als Licht voor de mensen onder ons leefde en als messiaanse gestalte nog steeds onder ons leeft. 
Jezus van Nazareth bracht God als ervaarbare realiteit onder ons. Bracht als het ware de hemel op aarde. 
Huub Oosterhuis schreef het zo: 
Omdat hij niet ver wou zijn 
is de Heer gekomen. 
Midden in wat mensen zijn 
heeft Hij willen wonen. (LB 528) 
 
Nu leven wij in een tijd en in een cultuur met een dominante opvatting die niets van een hemel wil weten. Om 
dat te illustreren wil ik iets vertellen over het lied Imagine van John Lennon. Op vrijdag 13 november 
bestormden religieuze extremisten in Parijs de bastions van onze diepste waarden. Zij liepen stuk maar sleurden 
velen mee in hun dood.  Een dag later verscheen bij het Bataclantheater, waar meer dan 90 slachtoffers vielen, 
een man op een fiets. Aan de fiets hing een karretje met een piano. Hij plaatste de piano zwijgend rechtop en 
speelde, te midden van een grote menigte, het nummer Imagine van John Lennon. De beelden van dit bijzondere 
optreden gingen via de sociale media de hele wereld over. Ook in onze TWEKkring hebben we er naar gekeken. 
Niet lang daarna begon in ons land de verkiezing voor de jaarlijkse Top2000. De woorden van de megahit 
Imagine worden al jarenlang in de laatste weken voor Kerst over ons uitgestort, al dan niet opgetuigd met het 
geluid van rinkelende belletjes, maar dit jaar is de aandacht voor het liedje groter dan anders. Na een slimme 
campagne door een presentator van Radio2, is Imagine de nummer één van de Top-2000 geworden.  
 
Imagine there's no heaven, no countries, no possessions. Stel je voor dat er geen hemel is, geen landen en geen 
bezit. Dan leven we allemaal in vrede. And the world will be as one. De wereld zal één zijn en als één leven. Ik 
ben een dromer, maar niet de enige. Kom, voeg je bij de dromers en het zal beter gaan met de wereld. Zo zingt 
John Lennon. 
Ik moet eerlijk zeggen dat ik op het eerste gezicht geraakt was door die zwijgende man met zijn vredespiano. 
Maar  waarom had hij nu juist dit liedje gekozen? Ja, omdat het zingt van vrede. Imagine all the people living 
life in peace. Stel je voor dat alle volken het leven leven in vrede. Maar het lied van Lennon legt de oorzaak van 
geweld en oorlog bij de religie, bij de nationale staten en bij het bezit. Ik vroeg mij toen af of dit liedje, dat de 
schuld voor de conflicten op deze wereld zo nadrukkelijk bij religie legt, ons verder helpt. Natuurlijk zien we 
dagelijks hoe extremisten in naam van hun religie verdeeldheid zaaien en geweld goedpraten, maar dat is de kern 
waar de religie voor staat. Het lied van de pianist en van John Lennon klinkt in onze dagen waarin de spanningen 
in onze samenleving tussen bevolkingsgroepen enorm oplopen. Joodse instellingen worden al tijden zwaar 
bewaakt. Moslims voelen zich niet meer veilig. Kort geleden is een moskee in Veenendaal beschadigd. 
Christenen in Nijmegen die zich inzetten voor vluchtelingen zijn mikpunt van spot en agressie geworden en 
hebben een eetproject voor vluchtelingen in Heumensoord moeten opschorten. Dus de tekst van het lied wakkert 
onbewust de stemming tegen Joden, christenen en moslims aan.  
 
Als ik de tekst van het liedje goed lees droomt de zanger van een situatie van vrede waarin er geen hemel, geen 
grens en geen bezit meer bestaat. Dan zal iedereen als één leven. Ik denk dat het streven om alle mensen één te 



maken, in de naam van een ideaal, juist terreur in de hand werkt. In de pas verschenen roman Zuiverheid, van 
Jonathan Franzen wordt de situatie van het voormalig Oost Duitsland genadeloos tegen het licht gehouden. Maar 
nog indrukwekkender is dat in deze roman een parallel wordt getrokken tussen de eenheidsstaat en de 
eenheidsworst die het internet creëert met alle subtiele vormen van onderdrukking en manipulatie die daarbij 
horen. De pianist en de zanger John Lennon zullen het wellicht goed bedoelen maar ik ben bang dat het effect 
van hun actie juist niet brengt wat zij willen, de vrede. 
 
De religieuze tradities gaan niet over naïeve dromen, maar over visioenen. De bedrieglijke simpelheid van de 
droom van één mensheid op een wereld waar vrede heerst kom je in de religieuze tradities niet tegen. Als er al 
sprake van is van een eenheidsideaal, dan wordt dat op een heel kritische manier benaderd, zoals in het verhaal 
van de Toren van Babel. Wel vind je talloze visioenen van een toekomst waarin volken en naties in hun 
eigenheid naar dat ene doel van recht en vrede streven.  Die visioenen ontspringen aan ervaringen. Zieners en 
profeten ervaren in hun leven hoe de hemel af en toe de aarde raakt. Vanuit die ervaring zien zij helder waar het 
aan schort in de wereld,  maar hebben zij ook een diep vertrouwen dat de wereld niet verzinkt in ons 
tekortschieten. Vanuit dat vertrouwen, vanuit dat geloof voorzeggen zij een nieuwe aarde, waar de regels van de 
hemel gelden. 
Met Jezus van Nazareth is er geen dromer maar een profeet in deze wereld gekomen. Een ziener die zo vervuld 
was van God, dat hij als ware doorzichtig was tot op God, zodat zijn vrienden, maar ook wij, in hem en door 
hem God konden zien. Door Jezus van Nazareth werd het juist wel voorstelbaar dat er een hemel is. Alleen, die 
hemel is niet boven ons, daarin heeft John Lennon gelijk. Boven ons is de blauwe lucht. Maar er is wel degelijk 
een hemel, in ons en onder ons. Waar wij Gods nabijheid ervaren en soms even mogen samenvallen met die 
altijddurende stroom van liefde, daar is het hemel. Juist religie opent de weg naar die stroom van liefde. De 
wereldreligies vormen elk op een unieke eigen manier een poort die toegang tot de hemel opent. Maar religies en 
seculiere ideologieën vormen een gevaarlijk instrument voor hen die er mee manipuleren. Dat zien op dit 
moment verontrustend veel om ons heen, elke dag. 
 
Terug naar Imagine. Dus, als ik zo vrij mag zijn, wil ik hier graag zeggen dat de afwezigheid van religie en het 
streven naar eenheid van alle mensen de vrede niet dichterbij zal brengen. Wat dan wel?  
Allereerst in vrede komen met onszelf. Je eigen hemel ontdekken en accepteren dat niet alles hemels kan zijn. 
Vervolgens je verbinden met de ander vanuit het perspectief van verzoening en vergeving dat Jezus van 
Nazareth ons aanreikt. Tenslotte je verbinden met Christus, of anders gezegd, je aansluiten bij de messiaanse 
beweging om deze wereld te vullen met licht.  
 
Er was eens een koning die drie zonen had. Aan het einde van zijn leven wilde hij een geschikte opvolger en 
daarom stelde hij de prinsen op de proef. Hij gaf hen de opdracht binnen drie dagen iets te kopen wat de hele 
ridderzaal van het paleis zou kunnen vullen. De eerste zoon besteedde al zijn geld aan mooie spullen, maar toen 
hij de zaal er mee wilde vullen, bleek het nog niet genoeg voor een kwart. De tweede zoon dacht slim te zijn en 
besteedde al zijn geld aan hooi, want dacht hij, dat is zo goedkoop dat ik heel veel kan kopen, zoveel dat ik de 
zaal helemaal kan vullen. Vele karren vol met hooi kwamen voorrijden, maar al het hooi vulde nog niet de helft 
van de ridderzaal. De derde zoon had niet veel te besteden. Hij kocht op de markt olielampjes en olie. Toen hij 
hiermee aankwam begon iedereen te schamperen en hem uit te lachen. Maar hij stelde de lampjes op in de zaal, 
goot de olie erin en toen het donker geworden was, stak hij ze allemaal aan. Toen liet hij zijn vader halen en zei: 
Kijk, o koning, ik heb heel de ridderzaal gevuld met licht. 
 
Imagine there is Light! Ik hoop dat deze dagen van kerst onze verbinding met het Licht verstevigen, ons 
inspireren om de wereld met dat Licht te vullen.  Dat wij mogen leven vanuit het geloof dat de Lichtbron van 
Godswege niet wordt overmeesterd. 
 
 


