
Licht

GEBED

Hebt u al eens in een verlaten treintunnel gewandeld, ergens in de Ardennen bvb. Voor 
degenen die dat nog nooit gedaan hebben, heb ik een foto meegebracht.

PP1
Stel u voor, u wandelt in zo’n tunnel en plots ziet u licht aan het einde van de tunnel. Een 
zekere B.B. Watson, countryzanger, zingt in één van zijn liedjes

PP2
There’s light at the end of the tunnel
Lord, I hope it ain’t no train.

Je wandelt in zo’n tunnel, je ziet licht aan het einde… ofwel is het de uitgang… ofwel is het 
een trein. Als het een trein is… dan heb je een probleem.

PP3
Jesaja 9:1

Het volk dat in duisternis ronddoolt, ziet een schitterend licht.
Zij die in het donker wonen, worden door een helder licht beschenen

Waar heeft Jesaja het over, als hij spreekt over een schitterend en helder licht, dat mensen die 
in het donker leven, beschijnt. Ik wil, samen met jullie, op zoek gaan naar dat licht in ons 
leven. Ik wil dat zoeken op drie plaatsen: licht in het leven van elke dag, licht bij wijze 
mensen, licht bij Jezus.

Licht in het leven van elke dag
Hebt u wel eens dagen of misschien weken of misschien zelfs bijna constant dat uw leven 
donker lijkt te zijn? Er zijn moeilijke omstandigheden, dingen of mensen die tegenzitten, u 
hebt moeilijkheden op uw werk of bent ontslagen, … 

Wat zorgt in zo’n omstandigheden voor licht in je leven? Wat zorgt ervoor dat het einde van 
de tunnel plots in zicht is? Waar stel je je hoop op? Wat verwacht je van het leven, zodat het 
beter zal gaan?

- een andere of betere job? meer loon?
- een betere relatie met je man of vrouw of vriend/in?
- een beter huis?
- vakantie? een hobby?
- … (vul zelf maar in)

Deze dingen kunnen licht geven in je leven, ze kunnen ervoor zorgen dat je je beter voelt. 
Maar… is dat licht, een licht dat blijft? Als je er eerlijk over nadenkt, dan moet je toegeven 
dat al die dingen maar een tijdje zorgen voor licht. 

- Een andere job kan heel fijn zijn, maar geeft geen blijvend plezier. 
- Meer loon is heel fijn, maar geld maakt niet gelukkig, zegt men.
- Vakantie is heel prettig en soms echt nodig, maar geeft geen blijvend licht, want na 

een paar weken moet je weer werken. 
- Een goede relatie met je man of vrouw is heel belangrijk, maar iedereen weet dat er 

ook daar weer momenten komen dat het moeilijk gaat. 



Versta mij niet verkeerd, veel van bovengenoemde dingen zijn goed, sommige nodig, andere 
zelfs belangrijk, maar van geen van deze dingen kan je zeggen dat ze heel je leven blijvend en 
constant licht geven. Ik geloof niet dat deze dingen het licht zijn waar Jesaja over spreekt.

Licht bij wijze mensen
Er zijn doorheen de geschiedenis heel wat wijze mensen geweest. Mensen die veel nagedacht 
hebben over het leven. En… er zitten er wel wat tussen die mooie en juiste dingen gezegd 
hebben…

PP4
Ik heb een kleine collage gemaakt. We zien links boven Socrates, de Griekse filosoof. Rechts 
boven staat Isaac Newton. Hij was een natuurkundige en wiskundige, maar ook een filosoof 
en theoloog. Links onder zien we Gandhi, een hindoe met kennis van het christendom en 
bekend van zijn opmerkelijke, geweldloze acties in India. In het midden staat moeder Teresa. 
Jarenlang heeft zij gewerkt onder de allerarmsten in Calcutta of Kolkata. Een voorbeeld voor 
heel veel mensen en ook zij heeft wijze dingen gezegd. Rechts onder de Dalai Lama, de 
huidige leider van het boeddhisme. Ook hij is een denker. 

Ik heb een uitspraak van Gandhi en eentje van de Dalai Lama.
Gandhi: De wereld biedt genoeg voor ieders behoefte, maar niet voor ieders begeerte.
Dalai Lama: Wanneer je beseft dat je een fout hebt gemaakt, neem dan onmiddellijk actie om 
het te herstellen
Prima uitspraken, niets mis mee. Maar… zijn deze mensen daarom het licht waar Jesaja over 
spreekt? Nee, ik geloof van niet. Als we zo dadelijk een uitspraak van Jezus zullen lezen, 
zullen we zien dat er een verschil is. 

Eigenlijk kunnen we deze mensen vergelijken met een lichtje. Sommige uitspraken van hen 
zijn prima, niets mis mee. Dat is als een lichtje, maar het is niet blijvend. Het dooft uit. 

Daarmee kom ik terug bij de uitspraak: There’s light at the end of the tunnel. Lord, I hope it 
ain’t no train. Deze wijze mensen hebben misschien wel wat licht gebracht, ja, hebben dingen 
gezegd die waar zijn, maar hun licht is niet het licht aan het einde van de tunnel. Net zomin 
als een betere job of vakantie licht zijn aan het einde van de tunnel. Ze zorgen er niet voor dat 
je uit de tunnel geraakt. Je krijgt tijdelijk wat licht, maar het dooft al snel uit.

Licht bij Jezus
De derde plaats om licht te zoeken, is Jezus. 
We lezen in Johannes 8:12 wat Jezus over Zichzelf zei. 

PP5
Jezus zei: ‘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 Jezus geeft, is, volgens Hemzelf, geen tijdelijk licht dat snel uitdooft, maar is een 
blijvend licht. Als je Jezus volgt, loop je nooit meer in de duisternis. Hij is licht dat leven 
geeft. Hij is het licht aan het einde van de tunnel en zeker niet het licht van een trein!

Beste mensen, dat zou de reden moeten zijn waarom wij kerst vieren. Niet omdat het zo 
gezellig is of omdat we cadeautjes krijgen. Dat is misschien wel leuk, het is misschien wel 
een lichtje in ons leven, maar het dooft uit. Morgen is heel het kerstgebeuren voorbij en wat 
blijf er dan nog van over? 



We vieren kerst wel, omdat we iedereen eraan willen herinneren dat er zo’n 2000 jaar geleden 
iemand is geboren: Jezus. Sommige mensen vinden Jezus een wijze man. Dat is heel leuk, 
maar Jezus zei iets heel anders over Zichzelf. Hij zei dat Hij het licht is en dat mensen alleen 
maar uit de duisternis kunnen geraken door Hem te volgen. Hem volgen, betekent leven 
krijgen. 

Sta mij toe om nog een paar woorden te zeggen over dat leven, voor ik aan het slot kom. Jezus 
wil leven geven. Ik geloof dat we zeker mogen zijn dat Jezus ons wil helpen in ons dagelijks 
leven. Soms is het leven moeilijk en vinden we het moeilijk om door te gaan of om 
oplossingen te zien. Wel, Jezus wil ons daarbij helpen. Niet dat Hij, als een soort tovenaar, 
alle problemen zomaar doet verdwijnen, maar wel dat Hij ons wil helpen om op een goede 
manier om te gaan met moeilijke dingen. Toch is er nog meer! Jezus wil leven geven, heeft 
heel veel te maken met het leven ná dit leven. Ik geloof dat er een leven is ná dit leven. En ik 
geloof dat ik, na mijn dood, zal voortleven bij God. Niet omdat ik zo’n goede mens ben of 
nooit iets verkeerd gedaan heb, zeker niet. Alleen maar omdat Jezus mij dat leven wil geven! 
En Hij wil dat ook aan u geven, als u gelooft dat Hij het licht is voor deze wereld.

Slot
We hebben daarnet gelezen wat Jesaja, zo’n 700 jaar voor Jezus’ geboren werd, schreef:

PP6
Het volk dat in duisternis ronddoolt, ziet een schitterend licht.
Zij die in het donker wonen, worden door een helder licht beschenen

Ik heb het tussen haakjes erachter gezet. Jezus wordt bedoeld met dat licht. Hij is een 
schitterend, helder licht. 

- Hij is helemaal anders dan dingen in het leven van elke dag waar je licht in zoekt. 
- Hij is ook helemaal anders dan alle wijze mensen die ooit geleefd heeft. Zij geven 

misschien wel licht, maar het is licht dat uitdooft. 
Jezus daarentegen geeft licht dat blijft! 

PP7
Hij is werkelijk licht aan het einde van de tunnel. Als je Hem volgt, wandel je nooit meer in 
de duisternis! 

Ik sluit met een heel belangrijke vraag: Wilt u Jezus volgen en in het licht leven? 
Denk daar eens heel ernstig over na.

Amen.


