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Ter overweging  

 

Van donker naar licht. Zo leven wij mensen. Iedere dag opnieuw uit het duistere onbekende van de 

slaap ontwaken in het nog jonge daglicht. 

 

Zo leven de dieren, de planten, de planeet. De route van de zon om de aarde bepaalt het ritme van 

ons bestaan. Maakt dag en nacht en leert ons wat tijd is – een uur, een seconde, wat is vroeg en wat 

is laat? Het komen en gaan van de zon geeft ons ook warmte en kou. Het bepaalt de vier seizoenen – 

de jaargetijden - waarin wij leven. 

Het licht heerst over leven en dood. Het bepaalt wanneer het tijd is voor het zaad om te ontkiemen 

en zich te transformeren tot een gewas, een plant of een boom. En het licht geeft ook het einde van 

het leven aan. Als de zon ons halfrond in de herfst verlaat, dan sterft veel leven af en keert het zich in 

zichzelf terug om een aantal maanden later weer, met de terugkeer van het licht, herboren te 

worden. Volgestroomd met nieuwe levensadem, opnieuw opgestaan. 

 

En dat is Pasen, licht in de duisternis. Eindelijk is het zover. Veertig dagen lang hebben we het licht 

bewust een paar tandjes teruggedraaid. We hebben ons gereset om het oude los te laten zodat we 

het nieuwe mogen ontvangen. Even als een zaadje in de grond ons ingekeerd en ons tijdelijk 

afgewend van onze dagelijkse gewoonten: Facebook uitgezet, spelletjes op de telefoon niet 

aangeraakt of we hebben ons tijdelijk ontzegd van koffie, alcohol of lekkernijen. Allemaal ten doel 

om leeg te worden en ons voor te bereiden op ons nieuwe bestaan, onze wedergeboorte met Pasen.  

 

Donker en licht is wat wij nodig hebben om te bestaan. Niet alleen ons lijf roept erom, maar ook de 

wereld van onze gedachten. Uren per dag consumeren wij nieuwsberichten over oorlogen en 

rampen, misdaden en onrecht. TV en internet voorzien ons van een onophoudelijke beeldenstroom 

van ellende en leed. Het hoort erbij: je moet weten wat er in de wereld gebeurt. Een volk dat in 

duisternis gaat, op de randen van het leven, zijn wij in ons diepste wezen. De duisternis trekt 

blijkbaar aan ons als een magneet. Want waarom anders zijn velen van ons zo verzot op moord- en 

horrorverhalen en zijn crime-series het meest bekeken op TV.  

 

Maar ook zonder licht kan onze geest niet, gelukkig. Net als planten en bomen zijn wij van nature 

lichtzoekers, groeien wij in alle bochten mee met de zon. Want, en dat is wat wij geloven: wij zijn niet 
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alleen op deze aarde. In ons leven brandt altijd een licht of een lichtje van de Enige God die Liefde en 

Mededogen is, in ons en boven ons uit. Dat Licht – wit, geel of vurig rood – houdt ons gaande op 

onze, soms donkere, weg. En omdat wij Lichtzoekers zijn, kunnen wij, altijd weer, boven onszelf 

uitstijgen. Kunnen wij als gemeenschap doen waartoe wij als individuen niet in staat zijn. Onze hele 

geschiedenis is doorspekt van mooie, wonderlijke verhalen waarin wij samen als één gemeenschap 

opstaan tegen onrecht en opkomen voor de misdeelden en onderdrukten in deze wereld.  

 

Zo las ik onlangs bijvoorbeeld het ontroerende verhaal over de dierentuin Artis in de jaren van de 

Tweede Wereldoorlog. In die tijd vonden daar tussen de twee- en driehonderd Joodse mensen een 

veilig onderkomen in de voorraadzolder boven de dierenhokken van leeuwen en tijgers. Ze leefden 

van het voedsel dat was ingekocht voor de dieren. In hitte en kou zaten ze daar, luisterend naar de 

blije stemmen van de bezoekers van de dierentuin. De dierenverzorgers van Artis hebben jaar in – 

jaar uit dit grote geheim verborgen gehouden en hun medemensen in leven gehouden. Wat een 

gemeenschap samen toch kan bereiken. 

 

Of neem het bemoedigende bericht in Trouw van een week of twee geleden. Ook dat getuigt ervan 

dat als wij, Lichtzoekers, ons bundelen, onze krachten dan stralen tot een ongekende hoogten. In 

Maastricht werd onlangs een nieuw AZC geopend. De studentenkerk aldaar ontplooide een 

vrijwilligersproject voor de vluchtingen en organiseerde een informatieavond. Ze werden overspoeld 

door aanmeldingen van personen, organisaties en zelfs de gemeente die hulp aanboden. Om 

Nederlandse les te geven, te helpen in het naaiatelier, samen te koken, noem maar op. Een stuk of 

vijftig studenten werden er verwacht op de informatiebijeenkomst. Er kwamen honderdtachtig 

personen binnenlopen. Zie hingen die bewuste avond in het zaaltje met de benen buiten boord.  

 

Dat is wat wij ook kunnen. Ons lichtend voorbeeld, Jezus Christus, de mensenzoon, verrezen uit de 

doden, naleven in wat hij ons heeft voorgedaan. Klein en aards als wij zijn en samen oneindig groot. 

Zo zijn ook wij hier verzameld, Ekklesia Tilburg en de Protestantse Gemeente Tilburg en omstreken: 

samen vormen we een groter geheel. Samen kunnen wij, ieder vanuit onze unieke eigenheid, 

wonderen verrichten. Als kerken in de samenleving kunnen wij aandacht vragen voor en geven aan 

hen die het het hardst nodig hebben. Omdat ze in onze politieke systemen niet worden gezien en 

gehoord. Vluchtelingen, asielzoekers, mensen in armoede, met geestelijke noden, met lichamelijk 

leed. Wat de buurthuizen laten liggen, waar de buren geen tijd voor hebben en de familie is 

vergeten, daarin kunnen wij wonderen verrichten.  

 

Dit is de nacht van bevrijding waarin de ketenen van de dood zijn verbrijzeld. 

Dit is de nacht van nieuw en opnieuw leven, waarin wij elkaar wakker maken met vertellingen over 

het wonderbaarlijke en wij waarlijk opstaan. En dan bedoel ik met ‘wakker’, zoals Boeddha dat heeft 

genoemd: werkelijk met onze hele geest ontwaakt en verlicht.  

 

Omdat dat Ene visioen ons gaande houdt. 

Over de tijd die nog komt. 

Dat wij, slapend in elkaars schaduw 

wakker zullen worden van het eerste Licht. 

Dat wij, genoemd bij onze eigen naam, 

Voor altijd zullen opstaan en leven. 

 

Een Gezegend en Zalig Pasen! 

 


