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hoe helder Mijn licht 
 

Van wie is de zon? 
Van wie die grote reus van gas, die oneindig brandt 

Het licht dat zo goed is en blindelings schijnt, nooit levensmoe en 
zonder pardon. 

Geliefd tot ze haar macht doet gelden. Bossen brandt met 
verzengend vuur.  

Geliefd en gevaarlijk ineen. 
Die lichtende lentezon die ons naar vakantie doet verlangen is 
dezelfde zon die verdroogt en verdort. De rijzende zon die een 

bloem in de wildernis met haar eerste stralen tevoorschijn kietelt 
stort later die dag zonder genade de eenzame reiziger ter aarde. 

Verdort. De zon is geliefde en vijand op één en dezelfde dag. Niets 
ontziend. Blinde willekeur van een brandende bol. Niets meer. 

 
De zon geeft leven en neemt het 
Maar in het donker ontbreekt ze 
In haar schaduw zijn wij alleen 

 
Wie is de zon? 

Zij die warmte geeft en leven 
Altijd is en schijnt. 

Lijkt van niemand te zijn. 
Zo nietsontziend, zo machtig en eeuwig 

Volmachtig het duister te doden. 
Dat zij zelf haast een God schijnt. 

 
Maar de dood van het duister 

Kost haar geen kracht. 
Al het donker dat zij aantreft 

Is verdwenen 
Bij haar eerste aanblik 

Want duister 
Is slechts haar onschijn 

 



2 

Het duister geeft niets: het ontneemt iets 
Onmachtig te schijnen verdwijnt het 
Als een schaduw krimpt het ineen 

 
Licht overwint al het duister – omdat het duister ten diepste niet 

bestaat. Niet is. 
Er is op heel de aarde geen knop te vinden die het aardedonker aan 

kan zetten 
En de lichten uit. 

Want duister is niet. Het donker heeft geen naam. 
Ongeschapen. Nooit als licht tevoorschijn geroepen door de Stem. 

Wij wel. 
 

Wie is de zon? 
Slechts een schepping 

God zelf was het 
hoger dan de zon 

ouder dan het duister 
Die haarzelf gaf haar naam 

Haar gaf aan ons 
Als een herinnering dat ons duister 

Nooit waar hoeft te zijn. 
Dat Hijzelf het licht is 

dat al ander licht ogenschijnlijk maakt 
Dat Hijzelf het licht is dat blijft 

En beklijft 
Eeuwig 

En zo toont dat het duister 
Slechts bestaat 

waar ik het toelaat 
 

Want ik kreeg leven en ik neem het 
Vlucht voor het licht want ik vrees het 
Maar in de schaduw voel ik mij alleen 

 
Ik vrees het licht 
En verschuil mij 

Verplaats mij 
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Overschaduw mij 
Zelf 

Wil niet horen 
Dat ik de oorzaak ben 

Dat hier het licht niet schijnt 
En zoek 

In het duister. 
Mijn vertrouwde duister 

Dool rond 
In de schaduw 

waar ik alleen ben 
Alleen 

Als een volk dat in het donker leeft. 
En een stralend licht ziet 

En het vreest 
 

(tussenspel) 
 

Mijn ogen - gewend aan het duister 
Mijn hart - het donker gewoon 

Doodsbang ben ik mij om te draaien 
En mij in het licht op te laden 

Vol angst 
Dat het mij verteerd en verzengd 

Als de reiziger 
Heb ik mij wantrouwig afgewend 

En staar ik in het duister van mijn eigen schaduw 
Denkend dat het licht mij zo ontziet 

Hopend dat het de zon zelf is die de dag verlaat 
Dat ik het niet ben – die ondergaat 

Langgerekt door het oude licht 
Dat rood kleurt en mij schijnt dat het duister ooit totaal zal zijn 

Zal overwinnen 
Als een God die mij straft 

Mij het duister inlokt 
zijn licht ontzegt. 

Dat alleen het donker bestaat.. 
En ik hoor. 
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Luister niet 

Ik geef leven en Ik neem het 
Maar het donker ben Ik niet 
De schaduw ben jij alleen 

 
Ik werp de schaduw. Mijn schaduw die de dood laat bestaan 

Mijn brede rug die het licht op de ander miswaardigt 
Mijn zweep die neerdaalt op een minder mens 
Mijn wens die dieren ophokt en bomen verkapt 

Mijn schaduw die dreunend de aarde doet beven 
De grond doen wenen 

Het kader van duister dat zich uitstrekt 
Vanaf mijn belaarsde voeten 

Tot de einden der aarde 
Ben ik 

Niet het licht 
Mijn schaduw, afwezig zicht 

Mijn silhouet tekent het duister af in het licht 
Het licht is niet afgezwakt maar afgewend 

De barre grond achter mij 
Wacht slechts tot ik uit haar licht stap 

En weet 
 

hoe scherper de randen 
hoe zwarter zijn schaduw 

Hoe helder het licht wel moet zijn 
 

En dan. 
Dan zie ik een kind 

Scherp afgetekend tegen de omringende nacht 
Die altijd zo genadig mijn schaduw verduisterd 
Maar ineens is daar midden in mijn schaduw 

een licht 
dat dwars door mij heen sijpelt 

gebroken licht recht uit mijn hart 
ik zelf niet die schijn 

maar mijn vermoeide hart is gewoon niet langer in staat 
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het licht te weren. 
Brekend aan de barsten van mijn ziel 
Vind het licht zijn weg door mijn hart 

En in mijn langgerekte schaduw 
Daar ver in het oosten 

Werpt ze een ster 
verschijnt de Mens 

Een kind is ons geboren 
Een zoon ons gegeven 

Licht uit licht 
Van God geboren. 

Dwars door het duister heen. 
Zijn licht is nog zwak. Veraf. 

Niet in staat lijkt het wel 
om mijn schaduw te verbleken 

maar zeker 
En juist door haar kleine schijnsel 

Niet bangmakend 
Maar welkomend 

Als een kleine kaars voor het raam 
van een rietbedekt huis in de donkerste verte 

Maar verscholen in de kiem van dit zoete licht is een helderheid 
Die ik vrees 

Die ik slechts ken 
Van het licht dat achter mij brandt 

Altijd 
Licht dat ik aanzag 
Licht dat ik vrees 

En de rug toekeerde 
Licht 

ik besef ineens 
 

hoe scherper mijn randen 
hoe zwarter de schaduw 

Hoe helder het licht wel moet zijn 
 

In het midden van die scherpe schaduw 
In het zoete licht 
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Van het kind 
Komt er iets op in mij 

Een herinnering. 
Als een vergeten kind 

Ikzelf 
Van voordat mijn ogen het duister gewenden 

En ik recht voor God stond 
In dit land vol licht 

Naakt. Onbevreesd. Als een pasgeboren kind. 
Het was geen koud licht of verzengend. 

Maar warm verlangen 
de warmte van thuis 

Van de liefde 
Daar wil ik zijn 

Terug naar dat land zonder schaduw 
Waar ik niet waar genoeg ben om het licht te breken. 
Waar mijn aanwezigheid het licht hoogstens voortzet 

Ongebroken 
Waar het licht niet langer schaduwen werpt 

Maar verbleekt 
En ik bid 

 
God keer mij terug naar het licht. 

Want hoe scherper de randen en hoe zwarter mijn schaduw 
Hoe helder Uw licht wel moet zijn 

 
Uw jonge licht herinnert mij aan een dag 

Dat ik mij laafde aan liefde 
Aan de warmte van uw hart 

Nu ben ik hier 
Maar in het licht dat schijnt door de barst in mijn schaduw 

Licht een kind 
Licht uit licht, God uit God. 

U zelf 
Een kind 

Hoger dan de zon en ouder dan het duister. 
Dieper in mij dan alle wortels van de schaduw van de dood 

Een kind 
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Zichzelf verlagend mijn duisternis dragend 
Zelfs in mij 

In mijn donker 
ontmoet ik zijn licht 
het doorschijnt mij 

 
dus ik kijk 

voor het eerst of het laatst gaan mijn ogen open 
en ik zie 

 
En als zijn kleine licht dan mijn ogen raakt 

Wellen de tranen 
Broeit het verlangen 
En herinnert mij plots 

Die stem 
 

Kind, keer je om en kijk 
Hoe scherper de randen en hoe zwarter jouw schaduw, 

Hoe helderder licht er zal zijn. 
 

En terwijl mijn schaduw verzengt 
In lichte stralen 
Keer ik mij om 
Terug naar huis 

In de verblindende warmte 
Licht een stem 
Welkom thuis 

 
Amen 

 


