
Meditatie

Zelfs de duisternis maakt het voor U niet duister, maar de nacht licht op als de dag, de duisternis is als
het licht (Psalm 139:12).

Tijdens onze vakantie een aantal jaar geleden, maakten wij een reis naar Rome. Via Duitsland en 
Zwitserland reden we in de richting van Italië. Op de grens tussen Italië en Zwitserland reden we de 
lange Gotthardtunnel in. Een tunnel die wel 17 kilometer lang is. Het is een bijzondere ervaring, 
spannend en soms zelfs een beetje dreigend. Zodat je jezelf na een aantal kilometers wel afvraagt of 
er wel een einde aan komt. 

Zo kunnen we deze tijd ook wel ervaren. Het is alsof we in een donkere tunnel zitten. En niet alleen 
wij, maar de hele wereld. En het einde is nog niet in zicht. We kunnen niet terug, maar moeten vooruit.
En het duurt en het duurt. Steeds weer worden nieuwe maatregelen afgekondigd en het einde is nog 
niet in zicht. We haken naar het daglicht, naar het einde van de nacht.

We leven als mensen in een tunnel. Achter ons het licht van Pasen, het licht van de opstanding van de
Heere Jezus. Waar we met dankbaarheid op terugkijken. En aan het einde van de tunnel het licht van 
de wederkomst van de Heere Jezus, waar we naar uitkijken. De één met vreugde, de ander angstig.

En tussen die beide lichtbronnen in, in het gewone dagelijks leven, kan het soms zo donker zijn. 
Donker door verdriet of door andere gebeurtenissen. Soms lijkt het wel alsof er geen einde komt aan 
die duisternis, aan alle ellende in je leven.

Ziekte zorgt vaak voor een lange en bange nacht, zoals we nu horen van mensen die zijn opgenomen 
op de IC. Wie hun verhalen hoort en leest, voelt de rillingen over zijn rug lopen. Die benauwdheid gun 
je niemand. Ja het leven kan bedreigend zijn, donker en benauwd. En toch…

In een tunnel zijn op regelmatige afstanden lampen aan de wand bevestigd. Samen met de witte 
strepen op de weg begeleiden ze ons door de tunnel heen. En zo is het ook voor eenieder die met 
God wandelt. Die gaat niet zonder licht. Het licht schijnt hem in de rug. Het paaslicht! En God gaf ons 
in Zijn Woord een lamp voor onze voet, zodat we onze weg kunnen vinden, dwars door die donkere 
tunnel heen.

Dat licht reflecteert in de strepen op de weg en wijst ons de veilige weg. Zodat de woorden van Psalm 
139 waar worden. En wij mogen profiteren, van het Licht dat God Zelf is. Waar God is, waar de Heere 
God met ons is, daar kan de duisternis niet bestaan. Daar moet de duisternis wel wijken. Daarom 
lezen we in Psalm 139:

Zelfs de duisternis maakt het voor U niet duister, maar de nacht licht op als de dag, de duisternis is als
het licht.

Maar je hebt alleen iets aan dat licht wanneer je het ook laat branden, wanneer je er gebruik van 
maakt. En daarom is de vraag hoe wij door die tunnel gaan. Je kunt je licht uit laten, of de lamp stuk 
slaan. Zoals we doen wanneer we Gods woorden naast ons neerleggen, er geen acht op slaan en 
onszelf er niet door laten corrigeren.

Dan moet je op eigen kracht, dwalend door de duisternis, naar het einde van de tunnel. Waarbij er 
onderweg van alles gebeurt, mensen botsen met elkaar, maken ruzie, weigeren elkaar de doorgang. 
Wie zo door het leven gaat, en geen licht denkt nodig te hebben, belandt in het duister en zal het licht 
niet zien. 

Af en toe komt er iemand langs met een lamp en vang je een glimp op van Gods licht. Je doet er slim 
aan om achter zo iemand aan te gaan. En ook zelf je Bijbel weer te openen, zodat het licht van God 
ook op jouw levensweg weer gaat schijnen.

Misschien is dat in deze dagen wel onze bijzondere roeping in deze wereld. Om het licht van Gods 
Woord te laten schijnen, met het licht van Pasen in onze rug en de lamp van het Woord van God voor 
ons, een wegwijzer zijn voor anderen. Voor mensen die in de duisternis gevangenzitten.



Om zelf in het spoor van Gods gebod te gaan, door God lief te hebben en onze naasten als onszelf. 
En zo het lichtspoor te volgen dat Jezus door deze wereld getrokken heeft. Om dan aan het einde van
de tunnel met vreugde je eeuwige toekomst te vinden bij God.

Ja, we zitten in een tunnel, en soms lijkt die aardedonker, maar waar God bij ons is, hebben we licht, 
want zelfs de duisternis licht in Gods aanwezigheid op als de dag. Daarom, ga ook in deze crisistijd 
met God en wandel in Zijn licht, totdat de duisternis op deze wereld voorbij is gegaan en de eeuwige 
heerlijkheid is aangebroken. Totdat Jezus Christus terugkomt en de duisternis en de dood er niet meer
zullen zijn.
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