
8 
LICHT 
 
Deze tekst gaat over licht, hoe mensen dat beleven, de betekenis van licht in diverse 
godsdiensten en lichtfeesten. 
 
 
LICHT EN DUISTERNIS: EEN BELEVING 
Licht en duisternis spreken sterk tot de menselijke verbeelding: als symbolen 
hebben ze grote zeggingskracht. Ze worden op diepmenselijk niveau beleefd, 
ook al zullen de meeste mensen zich dat doorgaans niet zo bewust zijn. 
Duisternis staat voor het negatieve, voor de onpeilbare grondeloze leegte, 
voor wat angst aanjaagt, voor het Rijk van het Kwaad. Licht wordt spontaan 
geassocieerd met het positieve. ‘n Klein licht in een zee van duisternis doet al 
wonderen: het is een baken, ‘n wegwijzer, een houvast. Onwillekeurig denken 
we aan ons kind, dat pas inslaapt als het nachtlampje brandt. Licht roept ge-
voelens op van warmte, veiligheid en geborgenheid. Het staat als goed te-
genover kwaad. 
 
SPEL MET LICHT 
Licht is fascinerend. Mensen ‘spelen’ er graag mee. Op de verjaardagstaart 
horen kaarsjes. Ze drukken vreugde en dankbaarheid uit om de tot nú toe ge-
geven jaren. Met schemerlampen alléén redden we het niet in onze huiska-
mers: kaarsen en waxinelichtjes hebben een toegevoegde waarde. Restau-
rants en andere openbare gelegenheden weten daarin te wedijveren. 
Er is ook vúúr, lichtbron bij uitstek. Er ging en gaat een grote aantrekkings-
kracht uit van de paasvuren in Twente via het nostalgische kampvuur tot en 
met de vreugdevuren tijdens de jaarwisseling. En welk kind wil gewoon niet 
eens lekker een vuurtje stoken? 
Het meest uitbundige licht, vuurwerk, is een echte publiekstrekker. Het gaat 
gepaard met oorverdovende knallen. Het ‘lawaai’ hebben we van onze Ger-
maanse voorouders overgenomen: zij joegen er de kwade geesten mee weg 
om ‘plek te maken’ voor de goede geesten. Overigens waren zij ook gefasci-
neerd door het licht: het weer langer worden van de dagen ná 21 december 
vierden zij tijdens het zogenaamde Midwinterfeest door hun huizen met altijd 
groen blijvende takken of bomen te versieren. 
 
EEN RIJK THEMA 
Wie in van Dale opzoekt wat onder het zelfstandig en bijvoeglijk naamwoord 
‘licht’ allemaal vermeld wordt, zal versteld staan. 
Diverse natuurlijke betekenissen van ‘licht’ passeren de revue, zoals ‘het licht 
der ogen’. Het gezichtsvermogen van de mens alléén al is een wonder: hoe is 
het mogelijk, dat een klein ‘glasachtig’ lichaamsdeel de weerkaatsing van het 
licht zó weet op te vangen en naar de hersenen te ‘vertalen’, dat wij ons de 
pracht van de buitenwereld bewust worden. Als je daarbij bedenkt, dat de 
dingen van zichzelf geen kleur hebben, maar dat wijzélf die kwaliteit aan onze 



waarneming toevoegen, begint het ‘voor je ogen te schitteren’. Kinderen die 
blindemannetje spelen ervaren heel eventjes hoé belangrijk ‘zien’ is. 
Het aantal overdrachtelijke of symbolische betekenissen van ‘licht’ overtreft 
de natuurlijke en biologische betekenissen ervan. Opvallend zijn de nuance-
verschillen, variërend van het eureka-achtige ‘Er gaat mij een licht op!’ tot en 
met het badinerende ‘Zij is geen licht.’ 
De laatste uitdrukking laat zien, dat ‘licht’ aan personen gekoppeld kan wor-
den: ‘Gij zijt het licht der wereld’ citeert van Dale uit de bijbel (Mt. 5,14). Dat 
roept bij sommigen associaties op met de paaskaars, symbool van het nieuwe 
leven in Christus. Of met de vier kaarsen vóór Kerstmis die, ná elkaar aange-
stoken, het naderbij komen van het Licht symboliseren. Advent betekent im-
mers: komst van de Heer. 
In ónze tijd zullen we misschien minder gemakkelijk van iemand zeggen dat hij 
of zij een ‘licht’ of een ‘lichtdrager’ is, maar wanneer we spreken van ‘uitstra-
ling’ begrijpt iedereen het. Sommigen brengen het in hun ‘uitstraling’ zelfs zó 
ver, dat ze ‘ster’ of ‘megaster’ genoemd worden. Uitstraling of niet, de doden 
op de kerkhoven ‘zien’ in toenemende mate een lichtje op hun graf! 
Elk jaar beschilderen de inwoners van Hiroshima lampions met de namen van 
degenen die tengevolge van de atoombom gestorven zijn. Op 6 augustus 
worden deze lampions in de rivieren geplaatst: een zee van licht drijft lang-
zaam stroomafwaarts.  
 
GROTE GODSDIENSTEN 
 
Omdat het beleven van licht en lichtsymboliek een diepmenselijk gegeven 
blijkt, is het niet vreemd, dat praktisch alle godsdiensten dit gethematiseerd 
hebben. Ook ‘filosofieën’ hebben zich hieraan ‘overgegeven’: het is bekend, 
dat de Romeinse keizers zich intens bezighielden met het feest van de Sol In-
victus of Onoverwinnelijke Zon, vergelijkbaar met het Midwinterfeest van onze 
Germaanse voorouders. Eind derde eeuw wijdde keizer Aurelianus een tempel 
aan de Onoverwinnelijke Zon. Tevens riep hij 25 december (sic!) uit tot zijn 
geboortedag. Een aantal Romeinse keizers identificéérde zich zelfs met die 
Onoverwinnelijke Zon en lieten zich als godheid vereren! 
 
In het hindoeïsme is de godin Lakshmi het stralende middelpunt van het zo-
genaamde Diwalifeest, ook wel ‘lichtjesfeest’ genoemd. Zij is de godin van 
welvaart, voorspoed en geluk. Op afbeeldingen is zij herkenbaar aan de munt-
jes die ze strooit. Dóór dat alles heen personifieert zij het licht dat de duis-
ternis overwint. In alle hoeken en gaten van het huis plaatsen hindoes dya’s, 
kleine aardewerken bakjes waar een lont uitsteekt die op geklaarde boter 
brandt. Er mag geen donker plekje overblijven! Niet voor niets is Diwali afge-
leid van ‘dipavali’ dat zoveel betekent als ‘rij van lichten’. 
 
Het boeddhisme laat een nóg diepzinniger betekenis van ‘licht’ zien: medite-
rend onder de zognaamde bodhiboom, ‘boom van de verlichting’, brak bij 
Boeddha het definitieve inzicht door in de oorzaak van het lijden en de moge-



lijkheid van de mens om zichzelf uit die situatie te bevrijden. Deze gebeurte-
nis wordt veelbetekenend ‘Verlichting’ genoemd. 
 
Voor de drie Abrahamitische godsdiensten - Jodendom, christendom en islam 
- is licht eveneens een belangrijk symbool. 
Jahweh, Israëls God, ‘openbaart’ zich ten tijde van de bevrijding van zijn volk 
uit Egypte bij voorkeur in een brandende braamstruik, bliksem en een vuurko-
lom. Later, als het volk zich gevestigd heeft in het Beloofde Land, wordt zijn 
aanwezigheid onder andere gesymboliseerd door de altijd brandende menora 
(zeven- of achtarmige kandelaar) in de tempel te Jeruzalem. Elders in TeNaCH 
wordt God omschreven als ‘ontoegankelijk licht’ om daarmee aan te geven, 
dat Hij het bevattingsvermogen van de mens te boven gaat. 
 
Het Joodse chanoekafeest staat geheel in het teken van het licht. Dit feest 
herdenkt het opnieuw in gebruik nemen van de tempel nadat deze in 165 
voor Christus door de Syrische overheerser Antiochus Epiphanes IV ontwijd 
was. Hij had er afgodsbeelden in geplaatst! Een eerste zorg was nu het op-
nieuw ontsteken van de achtarmige kandelaar. Het zou acht dagen duren voor 
de benodigde zuivere olie gereed zou zijn. Men vond een aardewerken kruikje 
met genoeg olie voor één dag. Er gebeurde een wonder: de olie bleek toerei-
kend te zijn voor acht volle dagen! 
 
In de islam wordt het symbool ‘licht’ direct met God in verband gebracht. 
Daarover gaat sura 24,35 in de Koran: ‘God is het licht van de hemelen en de 
aarde. Zijn licht lijkt bijvoorbeeld op een nis met een lamp erin. De lamp staat 
in een glas. Het glas is zo schitterend als een stralende ster. Zij brandt op olie 
van een gezegende boom, een olijfboom - een oostelijke en een westelijke - 
waarvan de olie bijna uit zichzelf licht geeft, ook al heeft geen vuur haar aan-
geraakt; licht boven licht. God leidt tot Zijn licht wie Hij wil - God geeft verge-
lijkingen voor de mensen en God is alwetend.’ 
 
 
CHRISTELIJKE LICHTSYMBOLIEK 
Misschien is het christelijke geloof het rijkst aan lichtsymboliek, waarbij het 
overigens op de schouders van Israël staat. De profeet Jesaja heeft prachtige 
‘lichtteksten’, zoals in Jes.2,5: ‘Nakomelingen van Jakob, kom, laten we gaan, 
de Heer verlicht onze weg’ en in Jes.10,17 ‘Dan zal het Licht van Israël tot 
een vuur worden.’ Bekend is Jes.9,1: ‘De bevolking dwaalde in het duister 
rond, nu ziet ze een groot licht; het land zat in diepe duisternis, nu staan de 
bewoners in stralend licht.’ Even later blijkt waarom (Jes.9,5): ‘Er is een kind 
geboren, we hebben weer een koningszoon’ en in Jes.9,6 ‘Groot is zijn macht 
en duurzaam zijn vrede. Hij neemt plaats op Davids troon, zijn koningschap is 
gegrondvest op recht en gerechtigheid, nu en voor altijd.’ 
Later weet Matteüs deze ‘lichtteksten’ feilloos toe te passen op Jezus als de-
ze aan zijn werk in Galilea begint (Mt.4,15). En heeft dezelfde Matteüs al niet 



eerder een ster aan het firmament laten verschijnen om de geboorte van Je-
zus als ‘Licht der wereld’ te symboliseren? 
 
En Lucas? Bij hem speelt licht een índirecte rol. Als de engel aan de herders 
verschijnt, vermeldt Lucas (2,9): ‘En de glorie van de Heer omstraalde hen.’ 
De herders délen dus in het goddelijk licht. Dat kán ook niet anders, want ‘en-
gel’, afgeleid van het Griekse ‘aggelos’, betekent: boodschapper, bode van 
God. Hij brengt eu-aggelion (evangelie): goed nieuws. Even later onderstreept 
‘n hele schaar van engelen wat dat nieuws inhoudt: ‘.....en vrede op aarde aan 
de mensen die in Gods gunst staan.’ Dit is ‘ontwapenend’ nieuws. Het gaat 
over het bijbelse ‘sjaloom’ dat een samenleving aanduidt waarin ieder mens 
tot z’n recht komt, waar geweld is uitgebannen en waarin vreugde en geluk 
optimaal gerealiseerd zijn. 
Wie staan ‘in Gods gunst’? De herders. Zij staan voor mensen die niet meetel-
len: zij die onder het bestaansminimum moeten leven, nabestaanden van de 
slachtoffers van het GIA in Algerije, de vele weeskinderen in de Derde Wereld, 
vluchtelingen, slachtoffers van seksueel misbruik, mishandelde kinderen, de-
pressieve kinderen..... Jammer voor de rijken en geslaagden, niet zíj maar ge-
noemde gemarginaliseerden komen op de eerste plaats. 
Daarom laat Lucas de Christus als een kwetsbaar kind - ‘Ze wikkelde hem in 
doeken en legde hem in een voederbak voor dieren’ - ter wereld komen. De 
voederbak herinnert aan het kruishout, de doeken aan het linnen dat Petrus 
zag liggen, toen hij hij poolshoogte ging nemen in het lege graf. 
Daarom ook tekent Lucas de ‘weerloze overmacht’ van het Kind scherp af te-
gen de ‘brute overmacht’ van keizer Augustus, die maar met zijn vingers 
hoefde te knippen of héél de bevolking van zijn rijk kwam in beweging om zich 
te laten registreren met het oog op een efficiënte inning van belastingen en 
het vlotte recruteren voor militaire dienst (volkstelling). 
Daarom ook laat Lucas de zwangere Maria ná het bezoek aan haar nicht Elisa-
beth een ‘opstandig’ loflied op God zingen: ‘.....Hij heeft zijn kracht getoond: 
de hoogmoedigen uiteengejaagd, hun plannen verijdeld, de machtigen van hun 
voetstuk gestoten, maar de geringen heeft Hij verheven (Lc. 1,51-52).’ 
 
LICHT ZIJN VOOR DE WERELD 
Het evangelie vindt één ‘licht van de wereld’ kennelijk onvoldoende. Jezus 
roept zijn volgelingen op in zijn voetsporen te treden. Matteüs laat hem zeg-
gen: ‘Jullie zijn het licht van de wereld. Een stad die op een berg ligt, kan niet 
verborgen blijven. Men steekt geen olielamp aan om hem onder de korenmaat 
te zetten. Nee, men zet hem op een standaard, dan straalt hij licht uit voor 
allen die in huis zijn. Zo moet ook u als een lamp uw licht laten uitstralen voor 
de mensen (Mt.5,14-16).’ 
 
LICHT ZIJN ROND 2000 
Onze ouders en grootouders staken veelvuldig kaarsjes op bij alle mogelijke 
heiligen, Maria voorop. Op bepaalde plekken is het nú nog dringen geblazen: in 
de kapel van Onze Lieve Vrouwe Sterre der Zee te Maastricht, de kapel van 



Onze Lieve Vrouw van ‘s-Hertogenbosch (St.-Jan) enzovoort. Elke kaars, elk 
waxinelichtje is een gebed: het lichtje spreekt de hoop uit dat de betreffende 
heilige voor de biddende ‘bemiddelt’ bij God. Lourdes, met zijn beroemde 
lichtprocessie, trekt mede om die reden miljoenen bedevaartgangers. 
In ónze tijd is een lichtsymboliek gegroeid, die dichter bij de persoon zélf lijkt 
te liggen: de doopkaars en alles wat ermee gebeurt symboliseren het leven 
van de gedoopte persoon van de wieg tot het graf. Bij bijzondere gebeurte-
nissen - eerste communie, vormsel, huwelijk, ziekenzalving en uitvaart - wordt 
zij ontstoken. Zij drukt tevens het Christusmysterie uit: als je licht wilt zijn 
voor anderen is opbranden inbegrepen. In het kerstverhaal - of misschien een 
paasverhaal? - van Jean Dulieu ‘Het vergeten kerstkaarsje’ komt dat prachtig 
tot uitdrukking! 
 
 
SAMENVATTING 
 
Waarom worden zoveel mensen gefascineerd door het verschijnsel ‘licht’? Heeft het te ma-
ken met de warmte van de lichtbronnen? Met de weldadigheid van het zonlicht? Wordt licht 
‘van nature’ geassocieerd met geborgenheid, gezelligheid, warmte, goedheid en geluk? Hoe 
komt het toch, dat we van sommige mensen zo gemakkelijk kunnen zeggen, dat ze ‘uitstra-
ling’ hebben? 
 
Mensen hoúden van licht. Het voorjaar wordt door velen met vreugde begroet. De huizen 
krijgen sfeer door schemerlampen, kaarsen en waxinelichtjes. Kerstmis, het lichtfeest-bij-
uitstek, wordt door iedereen gevierd. Niet alleen binnenshuis maar ook buitenshuis is dat dui-
delijk te merken. 
De geloofsgemeenschap besteedt er veel aandacht aan: in de liturgie speelt licht in de vier 
weken voor Kerstmis een grote rol. Elke zondag gaat er op de adventskrans een kaars extra 
aan. Men tracht voor elkaar ‘licht’ te zijn: door extra aandacht en hartelijkheid wordt de ge-
meenschap ‘opgebouwd’. Maar ook in het hulpbetoon naar buiten wordt licht uitgedragen: het 
Leger des Heils is daar een ‘lichtend’ voorbeeld van. Christenen kennen de interkerkelijke Ad-
ventsactie ‘Solidaridad’ voor Zuid-Amerika. Verder wordt door middel van kerstpakketten 
‘licht’ gebracht in gezinnen die zich met de kerst nauwelijks iets extra’s kunnen permitteren. 
 
‘Licht’ speelt in bijbel en traditie een grote rol: in de evangelies wordt ‘licht’ met Jezus in 
verband gebracht, maar ook zijn volgelingen worden opgeroepen lícht te zijn voor anderen. 
De katholieke geloofsgemeenschap kent van oudsher veel rituelen met licht: het ontsteken 
van het licht tijdens de paaswake, de doopkaars, het licht dat ontstoken wordt tijdens de eu-
charistieviering, de devotielichtjes voor de beeltenis van heiligen, de lichtprocessie te Lourdes 
enzovoort. 
 


