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SCHRIFTMEDITATIE

“Zend Uw Licht, en Uwe waarheid, dat die mij leiden, dat zij mij brengen tot de berg Uwer
heiligheid en tot Uwe woningen”.
Psalm 43:3
In deze Psalm horen we het gebed van een mens, die gebrek aan Licht en Waarheid heeft. Het is
echter ook het gebed van een mens die door Licht en Waarheid is omringd. Licht maakt onze
duisternis openbaar. Licht doet ons vragen naar Licht. Waarheid doet ons haken naar Waarheid.
Gods Koninkrijk is een wonderlijk Koninkrijk. Het Licht van dat Koninkrijk maakt scheiding tussen
de duisternis en het Licht.
Hoe komt toch de mens tot zulk een gebed?
Ik weet geen andere grond dan onze gezegende Heere en Zaligmaker. Hij was en is het
waarachtige Licht, Hetwelk verlicht een iegelijk mens, komende in de wereld. En het Licht schijnt
in de duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen.
Jezus is het Licht en de Waarheid.
Maar o, dit Licht heeft in de duisternis gehangen.
Voor dit Licht is de zon gedoofd.
Dit Licht brandde Zich op in onze duisternis.
Zie Hem schijnen van kribbe tot kruis. Zijn Lichtstralen verlichtten het blind gezicht. Hij ging
Zijn weg: “Goeddoende”. Zondaren, in de diepste duisternis gevangen, werden bevrijd door Zijn
Licht. Hij sprak tot hen: “Mijn zoon of dochter, uw zonden zijn u vergeven”.
Waarlijk, Hij was het Licht in deze wereld.
Dit uitnemende Licht komt in het donker.
Een eeuwigheid wordt Hij afgescheiden van het Licht der Goddelijke gemeenschap.
Hij is de Waarheid, maar hangt als de grootste leugen aan het hout.
Lezer, alle zegen vloeit van het kruis. Het is donker om het kruis, vreselijk donker. De duisternis
van de volslagen verlating valt over het Licht. Daar en toen werd Psalm 43 bereid met alle andere
Psalmen. De Worm heeft de Psalmen geleefd. Hij was geen man meer, een Worm. Een Worm op
de weg. De grond is hard en platgetreden. De Worm worstelde naar boven, naar het Licht van
Vaders Aangezicht.
Toen kwam het grote rad van de Goddelijke gerechtigheid. Het rolt op de Worm, die niet sterft.
Het rad verbrijzelt en vermorzelt de Worm. Een schreeuw als van een groot Licht dat uitgeblust
wordt breekt stuk tegen de hemel. De helse duisternis klimt op tegen het waarachtige Licht.
Een zucht stijgt omhoog: “Zend Uw Licht en Uw waarheid”. Vader, Ik lig in donkerheid en
duisternis. Ik ben een Worm en geen man. Vader, de ziel die doet zal toch leven? Mijn God,
waarom hebt Gij Mij verlaten? Nedergedaald ter helle. Alle bergen om Hem te bedekken zijn
gevloden.
Jezus…Redder…Ruimtemaker.
Wie zou Zijn stem kunnen verdragen? O Jezus, Gij zijt de tot zonde gemaakte.
Wie zou Zijn ogen kunnen zien? Zijn ogen spreken de taal van een sterveling. Zij zeggen: “Vader,
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Vader, doe een teken Mij ten goede, Vader, Ik ben Uw Knecht, een Zoon Uwer dienstmaagd”.
Lezer, zie Uw Koning. Hij hangt omtrent een steenworp van u af.
Petrus, Johannes, Thomas, Nathanaël en de anderen hoort ge het? Omtrent een steenworp van u
af hangt de Verlatene.
Stervende reiziger, moedeloze knecht, we kunnen elkaar niet helpen.
Hoor echter het Woord des Heeren: “Het Licht hangt omtrent een steenworp van u afgescheiden
in de duisternis. Slaap maar voort, sterf of leef, Evangelie, blijde boodschap: Heden is u verlaten
Christus de Heere op de berg Zijner heiligheid. Hij, Die Licht en Waarheid is, zucht om Licht en
Waarheid”.
De leugens vliegen Hem om het gewonde hoofd. Voorstanders van de oude waarheid slingeren ze
in Zijn gezicht. Indien Gij de Christus Gods zijt, kom af.
Jezus, konden wij maar sterven aan de voet van het kruis.
Toch, wie zijn wij? Terwijl wij koffie drinken krijgt Hij edik en gal.
Wij kussen onze kinderen, terwijl de dood Hem kust.
Wij slapen, terwijl Hij mateloos waakt, met alle vezelen van Zijn bestaan. Een eeuwigheid waakt
Hij. En wij?
Ach, wij. Zend Uw Licht en Uw Waarheid.
Er loopt een weg van het kruis naar zondaren.
Er loopt een weg van het kruis naar de verlorenen.
Van de Verdoemde loopt een weg naar de verdoemelijke.
Misschien zijn er levende doden. Ze zijn zo ver verwijderd van Gods gunst. Ze kunnen niet
roemen in de hoop der heerlijkheid. Ze kunnen niet zingen van goeder harte. Ze kunnen niet
spreken tot Gods eer. Alles hebben ze verzondigd en verbeurd.
Maar Hij hangt te bidden: “Zendt Uw Licht en Uw Waarheid”.
Nu dan, ellendige, dat ge moed mogen scheppen uit Zijn behoudenis. Hij heeft het volbracht. Het
Licht is Hem eeuwig opgegaan.
Wat heeft Hij volbracht? Datgene wat wij nooit meer konden volbrengen.
Zend Uw Licht, Vader, zend Uw Licht in mijn duisternis.
Zend Uw Waarheid in mijn leugen.
Ja, wil ons leiden tot de berg van Uw heiligheid, tot Golgotha.
Uw Licht verklaart ons tot duisternis.
Uw Waarheid verklaart ons tot leugen.
Zend Uw Licht. Dat het ons brengen tot Uw volbrachte werk.
Zend Uw Licht, dat het ons lere lopen.
Zend Uw Waarheid, Uw verbondstrouw, Uw onveranderlijke goedheid en genade.
Door de ballingschap van de vernederde Zoon des mensen mogen wij vreemdelingen en bijwoners
zijn op deze wereld. Door Zijn totale duisternis mogen de nevelen voor ons opklaren.
Heere, zend Uw Licht en Uw Waarheid.
Dat de heerlijkheid van Uw heilig Evangelie ons moge vergezellen.
Lezer bent u om de Weg verlegen?
Bent u leugenachtig in al Uw wegen?
Petrus, verloochenaar, zie ik u daar verslagen staan?
Harde zondaar, zie ik u als een blinde tasten aan de muur zonder deur?
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Golgotha, berg van Gods heiligheid. Aan het kruis is het zuchten geboren, het vragen: ”Zend Uw
Licht en Uw Waarheid”.
Wij zijn doden, en niets meer. Bij ons is geen Licht en Waarheid. Maar uit Golgotha ontspruit het
gebed: “Zend Uw Licht en Uw Waarheid”.
En een iegelijk spreken in Zijn hart aldus: Trouwe God, zend Uw Licht. Laat ons weiden vinden
achter de enige Herder der zielen. Breng ons bij het altaar der voldoening en verzoening. Maak
ons stil in de grote stilte van het zeer bittere lijden van Uw Zoon.
Het is 1973 geworden. Verlaat ons niet ganselijk, Heere. Laat Uw Aangezicht over ons lichten.
Onze voeten glijden van de weg. Onze gangen wankelen ten dode. Zend Uw Licht. Laat Uw Geest
ons de Waarheid in Christus gelovig omhelzen.
Wij, die de duisternis verkozen boven het Licht. Gij, Heere Jezus, zijt het waarachtige Licht,
schijnende in de duistere wereld. Verlicht ons blind gezicht, Heere. Neem de verblinding van ons
weg, opdat we deur mogen zien van Uw huis.
Gij sprak: “Daar zij Licht en het was alzo”. Zend Uw Waarheid.
Onze zonden was en is: Leugenachtige ontrouw.
De leugenaar van de beginne werd onze leidsman.
Uw Waarheid is tot de bovenste wolken. Al Uw beloften zijn waar in Hem Die de Waarheid is. Gij
zijt getrouw in al Uw wegen.
De vijand en moordenaar van onze zielen blijft liegen. Maar U hebt toch de schuilplaats der
leugenen weggevaagd in Uw zeer grote verlating.
Moedeloze, de Heere heeft gezegd dat Hij Zijn Waarheid nimmer zal krenken. Eeuwig gedenkt
Hij aan Zijn verbond. Zijn Woord wordt altijd trouw volbracht.
Ook dit jaar zal de Heere zulks doen.
“Licht en Waarheid”, onmisbare leidslieden op de weg.
De weg? Waarheen?
Naar de Heere, naar de stad die fundamenten heeft, naar het land van de lofoffers en de
dankzeggingen. Daar zal het vuur op de altaren nooit worden uitgeblust.
Er zal geen nacht meer zijn.
Er zal geen leugen zijn.
Er zal geen dood meer zijn.
Er zal…Geloofd zij God…geen zonde meer zijn.
Daar zal nooit gehoord worden: Ik ken de mens niet, zij wandelen Heere, in ’t Licht van het
Goddelijk Aanschijn voort. Zij zullen in Zijn Naam zich al den dag verblijden. Hier en daar. Hier
ten dele; door een spiegel in een duistere rede. Dáár volkomen, van aangezicht tot aangezicht.
De weg kan donker zijn. De smart schier ondragelijk. Het einde verborgen in duisternis. Maar het
volk dat in duisternis wandelt, zal een groot Licht zien.
Over de in doodsschaduwen wandelende zal een groot Licht schijnen. Want een Kind is ons
geboren. Een Zoon is ons gegeven. De heerschappij is op Zijn schouder.
Gaan de lampen uit? Is de olie op? Hoor dan de stem van het Licht: “Die dorst heeft kome”.
Kunt u niet lopen? Dat geeft in het geheel niet. Licht en Waarheid tillen u zo maar in de wagen
van Gods vrije genade. Hoe minder bagage, hoe beter. Er is reeds gezorgd voor alles. De
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doortocht is gebaand. Voor de overtocht is betaald. De intocht wordt bereid door de getrouwe
Huisbezorger, Jezus.
De God aller Genade schenke ons Licht en Waarheid om te geloven.
Bij onszelf vinden we niet dan verdoemelijk ongeloof, veroordeling en versagen. Door onze ogen
gezien is alles zo uitzichtloos en donker, dat we zeggen moeten: “Hoe kleeft mijn ziel aan het
stof?”
Zijn Licht doet klaarder dan de zon,
Ons ’t heug’lijk Licht aanschouwen.
Een hartelijke groet aan alle lezers en Gode bevolen.
Een licht, zo groot, zo schoon,
Gedaald van 's hemels troon,
Straalt volk bij volk in d' ogen;
Terwijl 't het blind gezicht
Van 't heidendom verlicht,
En Isrel zal verhogen.
De Lofzang van Simeon vers 2
D.C.O.
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