
BIJSCHRIFT
Duisternis en licht zijn elkaars
tegengestelden: wat het ene is,
is het andere helemaal niet.
Het vreemde is echter dat ze 
zonder elkaar niet kunnen:
was er geen duisternis,
dan was er ook geen licht.
“Het licht scheen in de duisternis”, 
staat in de Bijbel.
Als het niet duister zou zijn,
dan zou het licht niet schijnen.
In de donkerste nachten schijnen 
de kleinste lichtjes het verst.
Hoe duisterder het is, hoe beter 
je het licht opmerkt.
Dat is letterlijk zo, maar ook
figuurlijk waar: geen duister
kan het licht ooit doven. 
Dat is dus niet alleen 
een natuurkundig feit maar
ook een troostende gedachte.
Hoe donkerder de beschaving 
is gehuld in diepe duisternis, 
hoe feller lichtende boodschappen 
door het duister breken.
Alleen de mist van de 
onverschilligheid kan het licht
verbergen, maar mist blijft
nooit hangen en trekt op.
Zoals sterren door het wolkendek
breken, zo verdrijft het licht
van de waarheid uiteindelijk
de nevels van de onwetendheid.
De waarheid kan je niet begraven
in het graf van de tijd.
Daaraan herinnert ons ook
de verrijzenis van Pasen.
Hij die had gezegd: “Ik ben 
de Weg, de Waarheid en het Leven”,
werd na zijn kruisdood begraven.
Maar het graf bleek leeg te zijn: 
de waarheid kan je niet begraven.
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