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Bergkerk Gedachtenisdienst 20 november 2022     - overweging    ds Olivier Elseman 
 
  
Lieve mensen, Gemeente van Jezus Christus, 
 
Licht, eerste en laatste woord van God, Licht bron van ons leven en tegelijk bestemming van ons bestaan. 
 
Licht. Dat is het eerste woord dat we horen uit Gods mond. In het Scheppingsverhaal uit Genesis 1 horen we: 
De aarde was woest en doods en duisternis lag over de vloed, maar Gods Geest zweefde over het water. En God 
zei: “Laat er LICHT zijn” en er was licht. En God zag dat het licht goed was en scheidde het licht van de  duisternis. 
 
Daarmee en met de rest van het Scheppingsverhaal wordt ons niet onthuld, hoe de aarde is ontstaan    - laat dat 
maar over aan de wetenschap – nee in dit verhaal wordt ons in het licht van ons geloof verteld, dat het leven op 
aarde en onder de mensen in het teken staat van Licht. Niet voor het donker en duister, niet voor de dood is het 
leven op aarde bestemd, maar voor het Licht. 
 
Het Scheppingsverhaal wil het gelovige antwoord zijn op vragen, die wij mensen telkens weer stellen als wij om 
ons heen kijken in deze wereld en in ons leven. We zien om ons heen een wereld , waarin machten en krachten 
van dood en duister oppermachtig lijken te heersen 
 
De tweede zin van de Bijbel  - De aarde was woest en doods-  lijkt nog steeds een actuele beschrijving van de 
toestand in de wereld van vandaag, waarin zoveel duisternis en dood heerst en waarin zoveel machten en 
krachten het leven van mensen bederven, verzieken, bedreigen. En dan gaat het niet alleen om krachten buiten 
de mens, maar evenzeer om krachten in de mens: geweld, onrecht, onmenselijkheid. 
 
De woorden “woest en doods” beschrijven niet zozeer de geologische toestand van de wereld, maar de situatie 
van de menselijke samenleving  en de persoonlijke situatie in het leven van veel mensen. 
 
En je vraagt je soms angstig af: waar gaat het naar toe in deze wereld? Vragen, die in het licht van de gevolgen 
van klimaatverandering alleen maar urgenter worden. Gaat het naar chaos en ondergang ? Hebben dood en 
duisternis het laatste woord? 
 
Maar het eerste woord dat in die situatie van dood en duisternis van Gods kant klinkt, is het woord: Licht. Een 
woord van hoop, een woord dat protest aantekent tegen de machten en krachten, die het leven verzieken en 
bedreigen. Een weerwoord, een tegenkracht. Want met dat woord Licht belijden wij, dat God een andere 
bedoeling heeft met mens en wereld  dan dood en duister. God zet zich uit alle macht  - met de macht van zijn 
liefde – in tegen dood en duisternis en voor het licht en het leven. Licht is dé tegenkracht  bij uitstek. 
 
Staat duisternis voor geweld en terreur, voor onrecht en onmenselijkheid , voor ziekte en ellende, licht  - als Gods 
tegenkracht -  staat voor: liefde en solidariteit, voor vrede en verzoening, voor gerechtigheid en 
menswaardigheid, voor zorg en aandacht voor mensen. Het is in Gods licht onze bestemming om Lichtdragers te 
zijn  en dat licht  van God  concreet en daadwerkelijk uit te dragen naar de wereld rondom. Het is onze 
bestemming om Licht te zijn en Licht te brengen , waar geen licht is en waar mensen in het donker dreigen weg te 
zinken. 
 
Om Licht te kunnen zijn heeft ons zijn geboden gegeven . Woorden die ons mensen de richting wijzen naar een 
menswaardige samenleving. Woorden van liefde en ontferming, gerechtigheid en menswaardigheid, van 
aandacht en zorg voor elkaar. Daarom worden de geboden in psalm 119 ook een Licht op ons levenspad en een 
lamp voor onze voet genoemd. 
 
Zo is God ons Licht en is Gods Licht de bron van ons bestaan, een bestaan dat er weet van heeft, dat ons leven 
bestemd is voor Licht. 
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In het Evangelie wordt verteld dat dat licht ook onder mensen verschenen is in Jezus Christus, het licht der 
wereld. Zijn korte leven lang heeft Jezus vanuit dat licht van Gods liefde, vrede en recht geleefd en gestreden 
tegen het donker en duister dat mensen overkomt en elkaar aandoen. En in talloze moeitevolle situaties heeft HIJ 
licht gebracht. Daarover vertellen de evangelisten hun verhalen. 
 
In zijn opstandig heeft God bevestigd dat de duisternis het licht niet heeft kunnen overmeesteren en 
overweldigen.  Daarop leek het toen Hij gekruisigd werd. Maar in zijn opstandig is ons van Godswege aangezegd, 
dat het duister en de dood niet het einde is, maar dat het Licht heeft overwonnen.  
 
Zo is voor God Licht het eerste en het Laatste woord. Daar gaat het om in ons leven en samenbleven. Daar gaat 
het naar toe met leven en samenleven. In Gods Licht zien wij uit naar de toekomst van zijn Koninkrijk van Vrede 
als horizon van ons bestaan. In Gods licht zal ons leven voltooiing vinden. 
 
Geloven dat Gods licht eerste en laatste woord is neemt de akelige realiteit van duisternis en dood niet weg, maar 
kan ons inspireren om in alle menselijkheid het licht concreet en metterdaad uit te dragen en uit te stralen onder 
mensen. Het kan ons inspireren om te blijven proberen het leven van mensen in het donker te verlichten. 
 
Geloven , dat Gods Licht eerste en laatste woord is, geeft ons ook vertrouwen dat ons leven uiteindelijk over de 
dood en duister heen voltooiing vindt. 
 
Het is in dat licht dat wij vandaag onze overledenen gedenken. We vergeten niet dat zij vaak door donker en 
duister heen gingen, maar geloven dat zij in Gods licht het donker en duister te boven zijn gekomen. 
 
Amen. 
 


