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Laatst las ik een artikel over winterdepressies.  

Over mensen die in put raken doordat de dagen korter worden en het op 

sommige dagen zelfs lijkt alsof de zon helemaal niet op komt.  

Voor de meeste van deze mensen was er een hele eenvoudige therapie 

mogelijk: vijf dagen achter elkaar drie kwartier voor een speciale lamp 

gaan zitten. Zo blijkt hoe belangrijk licht voor ons is.  

Letterlijk maar zeker ook figuurlijk. In de adventstijd houden we ons hier 

voortdurend mee bezig. We zien uit naar het licht, we verlangen naar het 

licht in de duisternis. We kunnen bijna niet wachten tot het kerstmis is.  

 

Ook buiten de kerk is kerstmis het feest waar we het meest naar 

uitkijken. Aan Pasen en Sinterklaas wordt ook aandacht besteed maar 

kerstmis steekt er toch met kop en schouders boven uit.  

De reclames om met het perfecte servies, aan een schitterende gedekte 

tafel het ideale kerstdiner te eten zijn al weken te horen op radio en tv. 

De reclamefolders staan vol van. Hoe je alles perfect kan krijgen voor die 

twee bijzondere dagen. 

Nu is het verlangen naar kerstmis vanwege de christelijke boodschap 

natuurlijk anders dan een verlangen naar goed eten en cadeautjes.  

Maar toch heeft ook dat zeker zijn waarde. Mensen zoeken elkaar op, 

komen bij elkaar en willen delen met elkaar. Families worden verenigd, 

van dichtbij en ver weg.  

En ook het licht speelt een belangrijke rol. Kijk maar eens om je heen 

tijdens een avondwandeling. In bijna alle huizen zul je een verlichtte 

kerstboom aantreffen. De ene nog mooier versierd dan de ander. 

Kerstverlichting wordt aan de daken gehangen of buiten in de boom of 

heg. En ik weet niet hoe dat voor jullie is, maar ik word altijd een beetje 

blij van binnen als ik al dat mooie licht zie. Het verwarmt mijn hart en 

mijn geest in deze koude en donkere dagen.  

We verwachten het licht, we zien er naar uit.  

Zoals het prachtig omschreven staat in de eerste lezing van Jesaja.  

De dorre vlaktes zullen weer jubelen en bloeien. Zij zullen weer pronken 

met de mooiste bloemen.  

 

 



En ook voor de mensen is het goed nieuws.  

Slappe handen zullen sterk gemaakt worden, kracht wordt gegeven aan 

hen met knikkende knieën. Tegen degenen die de moed verloren hebben 

zal gezegd worden: vat moed en vrees niet want God zal u komen redden. 

Alle beperkingen zullen worden opgeheven en we zullen vrij zijn om in 

eeuwige vreugde te mogen leven, zonder pijn en zonder gejammer.  

Wij zullen allemaal mogen leven in licht en vrede. Wat een prachtige 

boodschap in deze donkere dagen voor kermis. Een boodschap waar we 

vandaag de dag nog steeds aan willen werken. Een boodschap van licht in 

de duisternis en licht zijn voor de wereld en voor elkaar. 

 

Het verlangen naar licht, naar de warmte van de zon, naar nieuw leven in 

de dorre natuur. Het is een onderdeel van de cirkel van het leven. 

Onlosmakelijk verbonden met ons menszijn. Sommige mensen hebben 

veel last van het gebrek aan licht, voelen zich verdrietig, eenzaam, 

worden somber.  

Anderen trekken zich wat terug, wachten stilletjes op de komt van de 

lente. Weer anderen voelen juist rust. Nu de dagen kort zijn en de natuur 

in rust is komt er meer tijd voor bezinning en inkeer. Meer tijd om eens 

rustig een boek te lezen, een goed gesprek te houden met een vriend, te 

genieten van de warmte van je eigen huis. Om weer op krachten te 

komen en nieuwe moed te vatten voor de tijd die komen gaat. Zo leven 

wij mensen altijd met de seizoenen. En proberen we ons iedere keer weer 

aan te passen aan de cyclus van licht en donker. Proberen we ons lang 

genoeg staande te houden tot het licht de duisternis weer doorbreekt. We 

wachten af. Of is het meer verwachten? 

 

Achter op het misboekje staat een mooie gedachte over wachten en 

verwachten.  

Wachten is vaak vervelend en vermoeiend. Maar verwachten heeft juist 

iets moois, iets prikkelends. Het geeft je een doel waar je je aan kunt 

optrekken. Het biedt ondersteuning wanneer je dreigt om met knikkende 

knieën in elkaar te storten. Het geeft kracht wanneer je je lamgeslagen 

voelt en niets meer uit je vingers krijgt. Het zet mensen in beweging.  

Wij verwachten in deze bijzondere adventstijd de komst van Jezus van 

Nazareth. Een buitengewoon bijzondere man die ons leven richting geeft 

en ons tot voorbeeld wil zijn. Hij hechtte niet aan mooie kleding of dure 

diners.  

 



 

We hoeven dus niet uit te zien naar het perfecte kerstdiner of de mooiste 

kerstoutfit in deze in dorre, koude tijden. Veel belangrijker is om te 

streven naar eenheid en de liefde voor alle mensen. Arm of rijk. Ziek of 

gezond. Breken en delen met elkaar. Dat deze blijde boodschap met de 

kerstmis weer de wereld in gaat.  

 

En dat wij vol goede moed de schouders er onder zetten om een licht te 

zijn voor zoveel mogelijk mensen op ons levenspad.   

 

  

 


