
 
Zondag 2 januari 2022 

Epifanie 

 

 Bij de verbeelding:  

soms heel even  

vederlicht  

is daar tastbaar strelend  

Jouw licht  

op mijn gezicht 

 

Lezing uit de profetie: Jesaja 11,1-10 

 

Evangelielezing: Johannes 8,12 

 

Acclamatie: ‘Als alles duister is’ (driemaal) 

(t. onbekend, m. Jacques Berthier; Liedboek 598) 

 

Overweging 

 

“Duisternis kan geen duisternis verdrijven,  

enkel het licht is daartoe in staat.  

Haat kan geen haat verdrijven,  

enkel de liefde is daartoe in staat.” 

Een uitspraak, toegeschreven aan Martin Luther King. 

Hij stond op de kerstwens die we allemaal kregen. Met 

daarin de woorden: ‘licht en warmte voor jou, een 

lichtbrenger.’ 

 

Lichtbrenger. Zo werden we aangesproken. Als brenger 

van licht. Want dat zijn we geweest in het afgelopen 

jaar. Ieder op haar of zijn eigen wijze. In een tijd waarin 

extra omzien naar elkaar nodig was. 

 

Vandaag is de zondag van het licht. Het licht van de 

Morgenster, van Christus. Het licht van Gods vuur dat 

nooit meer dooft.  

Het licht dat ook Jesaja ziet. In een tijd vol onzekerheid 

en duistere vooruitzichten houdt hij vast aan de hoop. 

Al functioneert de leider van het volk niet meer. Al lijkt 

de stronk van het koningshuis op sterven na dood. Het 

zal goed komen, zegt de profeet. Er zal iemand opstaan 

die verstandig zal zijn. Die eerbied voor God zal hebben. 

Die niet op uiterlijk afgaat, of op geruchten. Die wijs zal 

zijn in beleid en die inzicht zal hebben. 

 

Het zijn hoopvolle woorden. Woorden die zich 

makkelijk laten verbinden met wat Jezus zegt over 

zichzelf: ‘Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt 

loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat 

leven geeft.’ 

Het licht dat we in ons dragen en zelf bij een ander 

brengen. Als lichtbrenger. Want, zoals Martin Luther 

King schreef: “Duisternis kan geen duisternis verdrijven, 

enkel het licht is daartoe in staat. Haat kan geen haat 

verdrijven, enkel de liefde is daartoe in staat.” 

 

Wie kan het daar niet mee eens zijn? 

En toch… er is iets met hoopvolle woorden. Er is iets 

met dat licht. 

Ik merkte het bij het nadenken over de woorden van 

Jesaja. Prachtig zijn ze. Poëtisch. Mooie beelden van 

een wolf en een lam, een panter en een bokje, kalf en 

leeuw, een zuigeling en een adder. Prooi en roofdier die 

er niet meer zijn. Natuurwetten die opgeheven worden. 

Harmonie en vrede. 

Toch lukt het me niet om lang bij die woorden te 

verwijlen. Er is iets in me wat zegt: en nu terug naar de 

werkelijkheid… 

 

Wanneer Jezus zegt dat hij het licht voor de wereld is, 

gebeurt er net zoiets. Er komen tegenwerpingen. De 

Farizeeën sputteren: iedereen kan wel over zichzelf 

zeggen dat hij het licht is! Hoe weten we of waar is wat 

jij zegt? En wie is die vader van jou, over wie je het 

steeds hebt? 

Het zou te gemakkelijk zijn om te zeggen: dat waren de 

Farizeeën. Zíj zijn zo kritisch. Dat ligt aan hén. 

Want het ligt niet aan hen. 

Wij zijn zelf zo kritisch. We bieden zelf weerstand. 

Het wonderlijke is dat het licht altijd en overal, ook in 

onze wereld, weerstand oproept. 

 

Wat is het toch, dat mensen fascineert in het duister? 

We lijken soms wel bang te zijn voor het licht. Er zijn 

altijd weer krachten, die het duister naar voren halen 

en het benadrukken. Slecht nieuws fascineert. Roddel 

en achterklap, dat verkoopt. Goed nieuws is geen 

nieuws. Dat verveelt ons al snel. We schenken meer 

aandacht aan het kwaad, daar worden we vaak als 

vanzelf naar toe getrokken. 

 

Zijn we soms bang voor het licht? Is dat een van de 

diepere oorzaken waarom Jezus uiteindelijk zijn einde 

heeft gevonden? Verdragen we het licht zo slecht, 

omdat het ons confronteert met onze duistere kanten? 

Er zijn altijd weer krachten die het duistere in ons naar 



boven doen komen. 

Irritaties, ergernissen, die groter worden gemaakt dan 

nodig is. Oud zeer dat opspeelt. Conflicten die worden 

aangewakkerd. Het kost veel meer moeite om een ruzie 

uit te praten, dan te laten ontstaan. In de oude 

Heidelbergse Catechismus staat dat de mens 

‘onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad’ 

is. Maar dat is toch veel te stellig, veel te kort door de 

bocht? En toch… die neiging om het duistere naar voren 

te halen, onze hang naar het donker – het lijkt te horen 

bij ons mensen. Het lukt ons maar niet om de vrede te 

bewaren. 

 

Rutger Bregman schreef het boek ‘de meeste mensen 

deugen’. Een heerlijk boek. Hij weerlegt allerlei 

onderzoeken die uitwijzen dat mensen ten diepste een 

slechte inborst hebben. Hij vertelt over andere 

onderzoeken die laten zien dat mensen deugen. 

Mensen willen het goede. En ze willen het niet alleen, 

ze dóen het ook.  

Toch geloven we hem eigenlijk niet… of hebben er 

tenminste moeite mee hem te geloven. Verdraait hij de 

werkelijkheid niet een beetje? 

 

Er is een psychologische theorie over. En die is, dat 

mensen gevoeliger zijn voor het kwade dan voor het 

goede. Het kwade heeft twee keer zoveel impact op 

ons als iets wat goed gaat. 

Het zou te maken hebben met overlevingsdrang. Want 

gevaar, risico en bedreiging kunnen je zomaar het leven 

kosten. Dus richten we ons van nature veel meer op 

negatief nieuws. Op roddels. Op verlieservaringen. 

Want die moeten we ‘managen’. Daar moeten we iets 

mee. Anders overleven we het misschien niet. Anders 

zijn we misschien niet voldoende voorbereid op 

rampspoed, wanneer die ons treft. 

We zien daardoor het alledaagse, gewone, mooie, 

meestal over het hoofd. We nemen wat goed gaat voor 

vanzelfsprekend. Terwijl toch de kleine dingen die goed 

gaan en die fijn zijn, de kleine dingen dichtbij, de meest 

belangrijke zijn. Kijk maar: wanneer iemand vertelt over 

het gemis van een dierbare, gaat het altijd dáárover. 

Over de gewone dingen die er niet meer zijn. Het elkaar 

welterusten en goedemorgen zeggen. Het samen een 

kop thee drinken. De kleine gebaren van warme 

genegenheid. 

 

Pas als we ze verliezen, zien we de liefde en de 

schoonheid die er dichtbij is. Van de ander. Van de 

natuur. Bijvoorbeeld wanneer we ziek worden. Dan pas 

leven we in het hier en nu. En met de kleine dingen 

dichtbij. 

Nooit meer is het me zo goed gelukt om in het hier en 

nu te leven als toen ik borstkanker had, zes jaar 

geleden. En om het lichte en alledaagse te waarderen. 

Ook heb ik nooit meer zo’n sterke behoefte aan positief 

nieuws gehad als toen. Ik weet nog dat ik de krant en 

het journaal op tv vermeed. Daar werd ik niet blij van. 

Telkens weer dezelfde sombere berichten. En telkens 

weer dezelfde illusie, dat het journaal hét belangrijkste 

nieuws bracht. Dat betwijfelde ik sterk. Veel liever las ik 

de bijlage ‘Tijd’ bij Trouw van zaterdag. Daar stonden 

levensverhalen in. Positieve, vrolijke berichten. Of keek 

ik naar het Jeugdjournaal. In het Jeugdjournaal zitten 

altijd blije, hoopvolle items. Mijn intuïtie zei me toen 

dat die er veel meer toe doen in het leven. Dat díe 

moed geven, en hoop, om te kunnen leven. 

 

Vandaag, aan het begin van een nieuw jaar, nodigen de 

lezingen ons uit om met een nieuwe blik te kijken. Om 

tegen onze natuurlijke neiging in te gaan. Om het licht 

te zien. De zon die schijnt en verwarmt. De schoonheid 

van kunst. De liefde die spreekt uit betrokkenheid en 

aandacht. 

‘Ik ben het licht voor de wereld,’ zegt Jezus. ‘Wie mij 

volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht 

dat leven geeft.’ 

Jij bent een lichtbrenger, staat op de kaart. En 

‘duisternis kan geen duisternis verdrijven, enkel het 

licht is daartoe in staat.’ 

Langs het Glindhorsterpad, een mooi klompenpad hier 

vlakbij, staan verhalenpalen. Een van de verhalen gaat 

over een oude indiaan die zijn kleinzoon leert: ‘In mij 

huizen twee wolven. Ze vechten met elkaar. De ene is 

een kwade wolf. Hij bestaat  uit woede, egoïsme, 

leugen en hoogmoed. De andere wolf is goed. Hij is 

vreugde, vrede, vriendschap, hoop en liefde. Ook in jou 

is die strijd aan de gang. Net als in iedere mens.’ 

Zijn kleinzoon denkt hierover na. Dan vraagt hij: ‘welke 

wolf zal winnen?’ De oude indiaan zegt: ‘De wolf die jij 

eten geeft.’ 

 

Wie geef jij te eten? 

 

Muziek: Wie schön leuchtet der Morgenstern – 

Niels W. Gade (1817-1890) 

 

Lied: ‘Vernieuw in ons, o God’: lied 858  

(t. Carl P. Daw jr, vert. Ria Borkent, m. Hal H. Hopson) 


