
 
 

Licht en donker 
 

Je kunt er niet omheen, we zijn op weg naar de langste dag. 
Veel licht, het wordt haast niet donker. 
Zouden we noordelijker wonen dan hadden we 24 uur lang 
licht. Ik heb dat nooit meegemaakt maar het lijkt me heel 
bijzonder. 
Hier genieten we ervan. De gordijnen van onze slaapkamer 
gaan niet dicht in deze tijd en steeds kijken we of het  nog 
licht is. De maan doet ook af en toe haar best en dan zitten 
we ook in het donkere stukje van de nacht badend in het 
licht. 
Gisteren bracht ik kleindochter van 5 naar bed. Heftige 
protesten ondanks het feit dat het al aan de late kant was: ‘ 
et is nog lang niet donker’  
Ze had nog een beetje gelijk ook. 
De meeste mensen houden van licht en hebben moeite met 
donker.  Je hoort ook van winter dip en er bestaan zelfs 
daglicht lampen voor om in die tijd toch voldoende licht te 
krijgen.Je kunt ook figuurlijk baden in het licht en zitten in 
het donker. 
Door de dag heen is het licht ook verschillend. ’s Morgens 

vroeg is het anders, dan midden op de dag en in de avond weer een eigen licht. Ik ben een paar 
keer op de Antillen geweest en daar was het raar, rond een uur of zeven in de avond werd het 
vrijwel in een klap donker. Altijd: geen zomer of winter en geen schemering. Dat mis je, de 
schemering dat zachte verdwijnende licht. 
Als ik vroeg in de morgen naar u fiets wordt het steeds eerder licht. Heel bijzonder dat morgenlicht. 
Het is een beetje kwetsbaar een beetje aarzelend. Soms belooft het een heel zonnige dag te 
worden en moet ik op de terugweg al een zonnebril op. Uw stille huizen in het ochtendlicht het is 
vaak een plaatje. 
In de bijbel komt licht en donker ook voor. We moeten dan bedenken dat het donker in oude tijden 
ook echt aarde donker was. Geen straatlantaarns, verlichte gebouwen, auto’s en wat er allemaal 
geen licht kan geven. Zoek dan je weg maar, vooral als er ook nog geen echte weg is. Dan hoop je 
op sterren die je bijlichten. Donker is beangstigend, donker is dreigend, gevaarlijk.  
Als je verdrietig bent ervaar je dat als donkere dagen ook al schijnt de zon. 
Wanneer je ’s nachts wakker ligt kun je ook verlangen naar het daglicht. Dan is alles net even 
anders.  
Licht is troostend, je ziet alles letterlijk in een ander licht. 
Die tegenstelling donker en licht, de langste dag en straks over een half jaar de langste nacht. 
Ik kom bij dat licht,  vanwege Psalm 139, daar kan het niet donker worden: 
 
“ Al zei ik ;” laat het duister mij opslokken 
het licht om mij heen veranderen in nacht,” 
ook dan zou het duister voor U niet donker zijn- 
de nacht zou oplichten als de dag, 
het duister helder zijn als het licht. 
Ps 139:11-12 
 
Er is een lied uit Taizé wat u vermoedelijk bijna allen kent: 
De Franse tekst is 
La ténèbre n’est point ténèbre 
In het Nederlands zingen we het wel in onze kerk ( lied 139D) 
‘Heel het duister is vol van luister door uw licht 
de nacht is als de dag net zo helder’ 
 
Onderweg naar u toe zing ik het vaak op de fiets, vooral nu. Het geeft vertrouwen in Gods licht… 
 
Ds. Agnes Hana 
 
 


