
Vlijmen, 1 mei 2020 * Rondzendbrief  
 
Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, 
 
Bij de Doopsgezinde Gemeente Utrecht wordt elke dienst begonnen met het aansteken van de 
kaarsen en daarbij zegt de ouderling dan deze woorden uit Psalm 36, 10:  

Want bij U is de bron des levens, in uw licht zien wij het licht. 
 
Ik heb er de hele Psalm maar eens bij gepakt. Want zo’n mooie tekst, die raakt aan waar het in 
geloof en leven om gaat, die staat vast in een prachtige Psalm. Maar dat bleek iets 
genuanceerder te liggen. Het is een Psalm die zelden gezongen wordt, of in ieder geval niet in de 
kerkelijke kringen waarin u en ik ons bevinden. En bij het lezen van de eerste regels is 
waarschijnlijk wel duidelijk waarom: 

De zonde spreekt tot de goddeloze diep in zijn hart; 
– geen vrees voor God staat hem voor ogen – 
want zij vleit hem in zijn eigen ogen, 
totdat men zijn ongerechtigheid ontdekt en haat. 

Maar als je dan couplet 2 en 3 in de berijmde versie uit het Liedboek leest, is het eigenlijk wel 
jammer dat we ook die niet vaak zingen: 
 ‘Uw heil is als de hemel hoog, uw trouw verheft zich voor ons oog 
 tot in de hoogste wolken.’ 
En  ‘Uw gunst alleen maakt waarlijk vrij, 

ja, over mens en dier wilt Gij alom uw vleug’len spreiden.’ 
De taal is voor sommigen misschien wat verouderd maar de inhoud blijft van waarde. 
Ook de tekst, zoals deze in de bijbel staat, kun je in drieën delen: het eerste deel is vers 2 – 5 over 
wie leven over de rug van anderen, wie cynisch, egoïstisch, hebzuchtig en zonder liefde zijn. Het 
tweede deel, vers 6-10 gaat over wie het goede zoeken, wie verlangen en zoeken naar een 
rechtvaardige wereld. In gelovige taal gaat het over wie zich van God afkeren en wie willen leven 
met God. Het is niet persé het onderscheid tussen mensen die wel en die niet naar de kerk gaan, 
het gaat erom hoe je in het leven staat, waar je je op richt. 
In dit deel van de Psalm wordt gesproken over de moederlijke kant van God:  
 Hoe kostbaar is uw liefde, God! 

In de schaduw van uw vleugels schuilen de mensen. (vs. 8) 
Wij mensen mogen schuilen onder Gods vleugels zoals kuikens schuilen onder de vleugels van 
een moedervogel. Over die moederlijke kant van God staat in het Liedboek bijvoorbeeld lied 707: 
 Dragende, moederlijke God, 
 U baarde mij, ik ben uw kind. 
 Schepper die mij adem geeft, 
 U bent mijn zon, mijn weer en wind. 
Het derde deel van Psalm 36, dat is vers 11 – 13 wil helpen om het goede leven, het leven met 
God vast te houden, biddend dat God ons zal bewaren. 
In een uitleg vond ik het prachtige beeld van een Clair-Obscur bij deze Psalm: deze Psalm is geen 
zwart-wit beeld van goede en slechte mensen want zo simpel is de werkelijkheid niet maar hij 
laat licht en donker naast elkaar zien, zodat het extra duidelijk zichtbaar wordt, zoals ook 
bijvoorbeeld Rembrandt zo prachtig met licht en donker speelt in zijn schilderijen om extra 
duidelijk te laten zien wat volgens hem belangrijk is in een tafereel. Licht en donker, het één is er 
niet zonder het ander. 
 
Nog even terug naar die woorden waar ik mee begon: 

Want bij U is de bron des levens, in uw licht zien wij het licht. 



In uw licht, dat is in het licht van Gods aangezicht, in het licht van Gods mildheid, in het licht van 
Gods bevrijdende scheppingswerk, daarin mogen wij aan het licht komen. 
Voor velen is het nu een moeilijke en daarmee misschien wel een donkere tijd, door alle zorg en 
angst die er kan zijn, door alle beperkingen in contact. Dan kun je behoefte hebben aan 
lichtpuntjes, dingen die nieuwe moed geven, die de hoop levend houden. Lichtpuntjes in allerlei 
vormen, of dat nu een telefoontje of een kaartje is, iets in het nieuws waar je moed uit haalt, de 
zon die je verwarmt, bloemen die bloeien, een vogel in je tuin of op je balkon, mensen die elkaar 
helpen, een woord dat je raakt en bemoedigt, dat je houvast geeft, misschien wel die woorden 
uit Psalm 36. 
Ds. Dirk-Jan Bierenbroodspot had het afgelopen zondag tijdens het moment voor kinderen en 
jongeren ook over licht. Hoe vaak dat licht genoemd werd / wordt in een kerkdienst. Hoe we in 
de kerkdienst dingen aan het licht brengen (of laten brengen), dingen in een ander licht mogen 
zien, ons mogen laten verlichten door het licht van Pasen. Licht waarvan we zingen in deze 
periode van Pasen maar ook in de tijd van Advent. 
Dat licht mag met ons meegaan op ons pad, in voor- en tegenspoed. Het is het licht waarvan in 
diverse liederen gezongen wordt (psalm 27 en 67, lied 449, 458, 463, 595, 600 en 601 
bijvoorbeeld) 
Ik wil deze gedachten bij Psalm 36 en over licht afsluiten met de tekst van een paaslied: 
 O vlam van Pasen, steek ons aan 
 de Heer is waarlijk opgestaan! 
 De Zoon, voor wie het duister zwicht, 
 de Zoon is als de zon, zo licht! 
 
 Ziehier het licht van lange duur, 
 ziehier de Zoon, de zon, het vuur; 
 o vlam van Pasen, steek ons aan –  
 de Heer is waarlijk opgestaan!  
 

(lied 637, te zingen op de melodie van  
‘Daar juicht een toon, daar klinkt een stem’) 

 
Bij alles wat op onze weg komt, mogen we dat in gedachten houden. Wij zijn in Gods hand, in het 
licht van Gods gezicht mogen wij leven. Of, zoals de Psalmist het zegt:  

HEER, hoog als de hemel is uw liefde, 
tot in de wolken reikt uw trouw, 
uw gerechtigheid is als de machtige bergen, 
uw rechtvaardigheid als de wijde oceaan: 
u, HEER, bent de redder van mens en dier.   (Ps 36, 6 en 7) 

Moge het zo zijn vandaag, morgen en al onze dagen. 
 
De vrede van God die alle verstand te boven gaat,  
moge uw harten en gedachten bewaren in Christus Jezus, onze Heer. 
Zegene en behoede u de barmhartige God. Amen. 
 
Met een hartelijke groet, ds. Margo Trapman 
 
 


