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Licht dat in de nacht begint  
(Cantate-/Vriendendienst 9 december 2018) 
 
Gemeente,  
 

de cantate die we aanstonds gaan beluisteren is een echte adventscantate. Voor het 
eerste uitgevoerd op 3 december 1724 in Leipzig, bijna 300 jaar geleden dus.   
 

Bach baseerde zich bij deze cantate op het eerste koraal uit de Lutherse gezangbundel, 
Nun komm, der Heiden Heiland ( kom nu, heiland van alle volkeren). Het lied was van de 
hand van Maarten Luther, maar ook Luther had zich weer laten inspireren door een nog 
ouder lied,  dat van Ambrosius bisschop van Milaan. We zongen dat prachtige lied dat als 
lied 433 in ons liedboek staat, en het wordt wel beschouwd als het oudste kerstlied.  
Overigens had Bach tien jaar eerder, in Weimar, ook al een cantate met dezelfde titel 
gecomponeerd. 
 

In Bachs tijd klonk na de cantate voor de eerste zondag van Advent geen cantate meer 
tot aan de kersttijd. Advent werd in het vrome piëtistische lutheranisme van Bachs tijd 
gezien als een tijd van inkeer en bezinning, met name ook op de donkere kant in onszelf 
die de komst van de Messias nodig had gemaakt. Bij die ernstige inkeer paste geen 
cantatemuziek, ook al was die nog zo vroom.  
 

Wij leggen in de adventstijd minder nadruk op dat zelfonderzoek. Het is naast een tijd 
van gezelligheid en cadeautjes ook een tijd van verwachting, van verlangen naar het 
licht. Tegen een vaak donkere achtergrond, dat dan weer wel. Advent heeft iets van een 
serieus spel van donker en licht en dat zie je terug in de teksten van vanmorgen. In lied 
433, dat lied van verlangen: Kom tot ons, de wereld wacht, Heiland kom in onze nacht, 
licht dat in de nacht begint, kind van God, Maria’s kind. Geloof leeft in het licht waarvoor 
het duister zwicht.  En Cantate BWV 62 spreekt van de duisternis die ons toch niet 
verwart, omdat wij een eeuwig, oneindig licht hebben gezien. 
 

Bij lezing van die teksten moeten we oppassen dat het niet een soort kosmisch 
schouwspel wordt van donker en licht, over ons en zonder ons. 
Wat dat betreft was dat lutherse piëtisme zo gek nog niet. Het verbond het kosmische 
drama van donker en licht via de komst van de Messias met ons eigen leven. 
Met wat daar aan donker, aan pijn en verdriet te vinden is, en ook aan licht en vrede. En, 
voeg ik daaraan toe, met wat wij zelf kunnen bijdragen aan de komst van het licht in de 
wereld. 
 



Ook de adventstekst van Jesaja legt het verband met onszelf. Het helder schijnend licht 
waarop het dolende volk zich in het vervolg kan oriënteren, wordt namelijk scherp en 
herkenbaar tegenover het duister geplaatst. Schitterend licht dat diepe vreugde schenkt 
tegenover een juk dat op het volk drukt, een stok, een zweep, dreunend stampende 
laarzen, een mantel waar bloed aan kleeft. Het zijn angstige beelden die in Jesaja´s eigen 
tijd  verwijzen naar oorlogsgeweld, bedreiging door de Assyriërs en Babylonische 
ballingschap. Helaas kunnen ze ook moeiteloos verbonden worden met onze eigen tijd. 
Dreunend stampende laarzen, een mantel waar bloed aan kleeft.  Maar tegelijk 
verkondigt Jesaja dat die spiraal van geweld en tegengeweld doorbroken wordt. Door 
een kind ons geboren, onschuldige vredevorst, licht dat zich beijvert om vrede, recht en 
gerechtigheid. Jesaja kwalificeert het licht dat in de nacht begint, en daarmee trekt hij 
dat licht onze alledaagse werkelijkheid in. Daar, in deze onze wereld, vol van onvrede, 
armoede en geweld, daar zal het in het vervolg een oriëntatiepunt zijn en mensen 
richten op wat echt belangrijk is. 
 

De komst van het licht is dus geen vrijblijvende zaak. Jesaja vertelt zijn bemoedigende 
woorden niet aan het volk dat in duisternis wandelt om ze eens lekker te laten 
wegdromen. Hij wil ze voor onnodige angst en wanhoop behoeden, maar ook uitnodigen 
vanaf nu de weg van het licht te gaan. Een weg die onlosmakelijk verbonden is met het 
dagelijks leven, en ook met de wereld van natuur en milieu, politiek en economie. Toen 
en nu. Het lichtend voorbeeld is ons  geschonken. Noblesse oblige. Hoe kunnen wij een 
lichtje zijn in iemands donkere nacht, hoe kunnen wij haat en vooroordeel tegengaan, 
hoe geven wij zorg en aandacht aan de ander, dichtbij en ver weg. 
 

Tot zover Jesaja’s visioen. Heel begrijpelijk dat vele honderden jaren later navolgers van 
Jezus die woorden van de profeet ook toepasten op hun profeet, hun Messias, op hun 
onschuldige vredevorst die zich eveneens beijverde voor vrede en gerechtigheid. Hun 
licht in de wereld dat ook verplichtingen schept. Want ook Jezus heeft ons nodig om het 
licht door te geven. 
 

Mensen leven altijd weer op van zulk liefdevol licht dat voor het duister niet zwicht. Van 
dat ene verrassende woord in het oeverloos gepraat van alledag, van dat ene tedere 
gebaar in een omgeving vol liefdeloosheid, van die ene verrassende droom in een wereld 
zonder durf.  
 

Zulk licht, dat werd door Jezus gepersonifieerd. De man van Nazareth kwam immers niet 
als een machtige koning, maar als een lichtend voorbeeld, een reisgenoot van mensen 
onderweg, tastend op zoek naar vredig, naar liefdevol licht dat in de nacht begint. 
 

Luisteren we naar cantate BWV 62 Nun komm, der Heiden Heiland uitgevoerd door het 
Remonstrants Cantatekoor en -orkest o.l.v. Aart Bergwerff 
 
Dr. Koen Holtzapffel 


