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Een paar weken terug bezochten we in Noord Duitsland een prachtige oude kerk 
uit de 12e eeuw. Baksteengothiek heet deze mooie bouwstijl, weet ik nu. 
En in het midden van deze kerk hing een kruis, van glas, doorzichtig. Een lichtkruis. 
Want het mooie van dit kruis is dat het licht er doorheen valt, steeds weer anders. 
Afhankelijk van de inval van het licht en jouw plaats in de kerk krijgt het kruis 
steeds weer een andere uitstraling, de mooiste kleurencombinaties wisselen 
elkaar af.  De maker Ludger Hinse, wil met zijn lichtkruizen (hij heeft er vele 
gemaakt) niet de dood maar juist het licht, het leven accentueren, zichtbaar 
maken. En zo wordt het kruis een lichtend levendig schouwspel.  
Het licht, het leven wordt gekleurd door de lichtval. 
 
Wat je ziet hangt af van waar je zit in de kerk, of -om het breder te trekken- waar 
je zit in het leven. Soms zit je in het donker of staat iets de vrolijke kleurrijke 
lichtval in de weg. 
Het ene moment kunnen we de hele wereld aan, genieten we van wat we zien, 
van de mensen die we ontmoeten. Het andere moment heb je een vervelend of 
naar bericht gekregen en het genieten lukt niet meer. Het nare nieuws houdt jou 
vast, beheerst je. Waar je eerst van genoot, dat kan je nu niet meer blij maken. De 
wereld is niet veranderd, jij bent veranderd. Er staat iets in de weg zodat je niet 
meer kunt genieten van de lichtinval.  
 
Die lichtval zien we ook in de Jesaja lezing. De Judeeërs die in Babylon wonen 
mogen eindelijk terug naar het land waar zij eeuwen eerder uit weggevoerd zijn. 
Bevrijding, nieuw leven! Dit goede nieuws kleurt hun denken en dromen. Mooie 
visioenen over een nieuw Jeruzalem, een wereld zonder angst, pijn en geweld. 
Zelfs de dieren zijn vreedzaam. Waar iedereen oud wordt, huizen bouwt om er 
zelf in te wonen en zelf de vruchten proeft van zijn of haar werk/arbeid. Een 
wereld waarin mensen oorlog afgeleerd hebben en er geen vreselijke ziektes meer 
zijn. Zoals het er zo mooi staat: Geen kind wordt meer geboren voor een vreselijk 
lot. Zo zal de nieuwe hemel en de nieuwe aarde er uit zien. Waar God regeert, 
waar God de regels stelt. De schrijver van dit gedeelte uit Jesaja ziet het volle licht, 
zonder belemmeringen. 
 
In het boek Lucas lezen we meer over die belemmeringen, hoe het kan komen dat 
je het koninkrijk van God, het licht dat God geeft, niet meer ziet. Verkoop je bezit 
en geef je geld aan de armen. Bezit, geld, het leidt af van waar het eigenlijk om 
gaat in het leven. Het verduistert het licht. Het is geen echte rijkdom, zoals we 
vorige week ook hoorden. 
Echte rijkdom is niet bezit, echte rijkdom is de liefde die je ervaart. Liefde die je 
geeft en ontvangt. Dat geeft licht, maakt je licht, maakt dat je een licht kunt zijn 
voor je omgeving. Laat dat je schat zijn, laat daar je hart zijn. 
 



Jezus vertelt dan een gelijkenis om duidelijker te maken wat je kan helpen om 
juist wel op het licht gericht te blijven. “Sta klaar, doe je gordel om en houd de 
lampen brandend.” Sta klaar, actief, kijk wat er gebeurt, kijk met open ogen om je 
heen, en neem licht mee! Zorg dat je het goed ziet en dat je een ander kan 
bijlichten. 
De knechten uit de gelijkenis staan klaar, alle voorbereidingen zijn getroffen om 
zodra de heer thuis komt van een feestje, de deur open te doen, hem te 
ontvangen. Ze leven in de verwachting van dat wat komen gaat.  
Dat is iets anders dan simpel wachten. Dat zien we vaak als verloren tijd, als niets 
doen. Als je lang op iemand of op een trein moet wachten word je niet blij. Al is 
het ook wel eens fijn om ‘even stilgezet te worden’ maar dat bedoel ik niet. 
Wachten maakt je passief terwijl verwachting juist uitnodigt tot actie. Denk maar 
aan in verwachting zijn van nieuw leven. Zodra je weet dat er een kleine komt, 
heb je al zin om bv kleine kleertjes te kopen.  
In verwachting zijn van iets of iemand geeft een verlangen aan. En dit verlangen 
kleurt je denken, kleurt je leven. Dat bepaalt hoe je naar het licht kijkt. 
Als we weer naar de gelijkenis kijken, is dit ook wederkerig  als de heer van het 
huis binnengehaald is door zijn knechten, staat hij klaar voor h n, met de gordel 
om zijn kleed, nodigt hij ze uit aan de maaltijd en h    bedient ze.  e rollen zijn 
opeens omgedraaid, de heer bedient zijn knechten. 
 
Leven vanuit verlangen naar het licht, om zo zelf lichtdrager te zijn.  
Als ik om mij heen kijk dan zie ik zoveel lichtdragers, zoveel mensen die zich 
inzetten voor en met anderen. 
Zij brengen licht  
met handen die geven,  
met oren die luisteren,  
met schouders die meedragen.  
En iedereen die dit doet voelt dat het fijn is, zinvol is, want liefde geven is iets 
wederkerigs. Hoe vaak is die ander er ook niet voor jou. De rollen worden zo vaak 
omgedraaid. Geven en ontvangen gaan dan moeiteloos in elkaar over. 
Dit verlangen om voor anderen van betekenis te zijn, maakt dat we actief en alert 
zijn op wat er om ons heen gebeurt. We kijken niet weg van alles wat fout gaat, 
we kijken niet weg van alle pijn die geleden wordt, in tegendeel, juist daar zijn 
handen, schouders en oren nodig.  
We willen niet zwichten voor de donkere kant van het leven, we willen ons licht 
laten schijnen.  
Daarom komen we hier toch ook? Daarom kijken we toch via kerkdienst gemist? 
We willen ons laten inspireren door de bijbel, door God, door elkaar. Om zo 
steeds bemoedigd te worden, de moed erin te houden.  
Kijkend naar het lichtkruis dat het licht blijft doorgeven, opdat wij mogen leven 
met open ogen, open oren en … met het licht in onze handen.  
Amen. 
 


