
 
Meditatie Stille Zaterdag 2022 – Allen staan op afstand 
 
[ DIA ]  Lieve God, weer een ramp!  

Het was zo vredig, zo sereen; 
 We waren net begonnen de kettingen te verbreken 

Die ons volk in slavernij binden 
Maar het stopt! Opnieuw stroomt het bloed  
van het volk. . . 
Taras Shevchenko 

 
Een gedicht van 1859, maar nog altijd actueel. De dichter, Taras Shevchenko was geboren in 
een familie van slaven, in het gebied wat nu centraal Oekraïne heet, toen deel van het 
Russische keizerrijk. Wat sereen en vredig leek, is opeens overdekt met bloed. Dit is de 
nacht, de donkere nacht. In de nacht verdwijnt het licht. Daarmee word je opeens op jezelf 
teruggeworpen. De ruimte schrompelt ineen, alsof je gevangen zit in het donker. Je raakt de 
oriëntatie kwijt. Opeens kost elke stap bergen energie. De zekerheid, die totdantoe als 
vanzelfsprekend er was, is verdwenen. Onzekerheid komt ervoor in de plaats. De nacht 
maakt je los van het vertrouwde en bekende. De nacht dompelt je onder in de onveiligheid, 
duisternis is bedreigend. Het vredige en serene is nu beangstigend en drukkend. Alle bange 
vragen springen omhoog. Wat gaat dit betekenen? 
 
[ DIA ] Het is duidelijk dat ik niet langer kan vertrouwen op wat ik zie, hoor of tast.  Wie ben 
ik als de vast kenmerken verdwenen zijn? En God, als alles duister is, waar is Hij dan? Zou dat 
kunnen, een lichtend vuur aansteken dat nooit meer dooft? Wat zou daarvan de idee zijn? 
Moet ik hout gaan verzamelen en het aansteken? Moet ik wanhopig naar een kaars in de 
nacht zoeken? Is dat de gedachte? ‘Zwaar en droevig zijn we,’ aldus het lied van Huub 
Oosterhuis. En inderdaad, dat is herkenbaar in een tijd waar de vaste bakens lijken te 
verdwijnen. Bestaat er een medicijn tegen droefheid? Zou er überhaupt een dokter te 
vinden zijn, die zou kunnen helpen? De vraag is snel geformuleerd, maar oneindig groot 
waar het een antwoord betreft. 
 
[ DIA ] 11Al zei ik: ‘Laat het duister mij opslokken,  

het licht om mij heen veranderen in nacht,’ 
12ook dan zou het duister voor U niet donker zijn-  
de nacht zou oplichten als de dag, 
het duister helder zijn als het licht. 

Dat is Psalm 139, een enkel vers daaruit. De Psalm lijkt niet te schrikken van de duisternis. 
Alsof dwars door de duisternis er nog iets anders binnenkomt. Alsof de duisternis 
geconfronteerd wordt met iets wat groter, sterker en werkelijker is dan de krachten van alle 
donkerheid. Zou dat kunnen? Het duister helder als het licht? Maar als dat waar is, dan zou 
zelfs in de diepste nacht er redding kunnen opdagen. Misschien zie ik het nog niet, maar ik 
hoor een fluistering, een gerucht, de beweging, de klank van redding. Alsof er flarden 
donkerte uit elkaar geschoven worden. Alsof er een hand in het midden van de zwartste 
nacht naar mij reikt. Alsof een woord tastend aan het licht komt, leven, licht, nieuwheid, 
redding. O wonder, het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar 
macht gekregen. Amen, ja amen, halleluja. 


