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Overdenking bij Psalm 8 en Efeziërs 5,8-14 
  
Lezing Efeziërs 5, 8-14 
Eens was u duisternis maar nu bent u licht, nu u de Heer toebehoort. Ga de weg van de  
kinderen van het licht. 9 Het licht brengt niets dan goedheid voort en gerechtigheid en waarheid. 10 
Onderzoek wat de wil van de Heer is. 11Neem geen deel aan de vruchteloze praktijken van de 
duisternis maar ontmasker die juist, 12want wat daar in het verborgene gebeurt, is te schandelijk 
voor woorden. 13 Maar alles wat door het licht ontmaskerd wordt, wordt openbaar, 14 en alles wat 
openbaar wordt, is zelf licht. Daarom staat er: ‘Ontwaak uit uw slaap, sta op uit de dood, en Christus 
zal over u stralen.’ 
 
 
De week van het gebed voor de eenheid van Christenen. Het is een vreugde om samen als kerken op 
te trekken deze zondag en ons verbonden te weten met de kerk wereldwijd, meer nog dan anders. 
Eenheid. Dat deze week van gebed nodig is geeft aan dat innerlijke kracht en gerichtheid op eenheid 
ten dienste staan aan leven uit een stuk in de wereld van God.  
 
Eenheid. Een term die gebruikt wordt om krachtig als groep over te komen. Eenheid in – familie, 
politiek, maatschappij, kerk. Nastrevenswaardig. En tegelijkertijd staat eenheid onder druk. In deze 
tijd zichtbaar en voelbaar in hoe wij allen denken over het coronavirus en hoe we daar op een goede 
manier mee om moeten gaan. Is er een gemeenschappelijke grond van ons bestaan? Waarin ken ik 
u? En waarin kent u mij? Door wie voelt u zich erkend? Hoe kan ik en hoe kunt u de ander recht 
doen, juist als wij verschillend zijn?  
 
Psalm 8  – u hebt mensen bijna tot een God gemaakt. De psalm zingt over hemel, maan en sterren, 
groots scheppingswerk. Een firmament dat er niet is om te gehoorzamen en die niet het lot van 
mensen bepaalt. Werk van God is het. In dat werk bestaan de mensen, klein en sterfelijk – u en ik. 
Mensen zijn niet overgeleverd aan allerlei machten en krachten, maar leven in een door God 
geschapen wereld. God is de schepper van leven. Een leven waarin hoop is neergelegd, en licht, 
goedheid en gerechtigheid en waarheid, en telkens opnieuw een doorkomen door het donker. 
Toekomst. Profeten spreken daarvan. En in Efeziërs is daarvan ook te lezen. 
Dat wij mensen daarvan weet hebben, maakt ons niet alléén sterveling, aardeling. Het maakt mensen 
bijna God, zegt de psalm. In eerdere vertalingen werd hier wel geschreven ‘Engelen’, vanuit de 
gedachte dat het toch niet kon – mens als bijna God. Daar zit zeker wat in.  
Maar er staat echt geschreven ‘bijna God’. Kan het gelezen worden als een uitnodiging aan mensen, 
om als God het leven op het oog te hebben – toekomst voor allen, met goedheid, gerechtigheid en 
waarheid? En daar ligt een grote taak voor mij. En voor u. 
 
Dat een mens bij lange na geen God is, dat klinkt in de brief aan de Efezïers. ‘Eens was u in de 
duisternis’. Mensen hebben een weg te gaan naar licht. En ook al weet een mens van licht en 
toekomst, er is zo vaak iets dat dat in de weg staat – familieleven dat verwijdering kent, mensen in 
de maatschappij die veronachtzaamd worden – Groningen, plaatsen op de aarde waar gedreigd 
wordt met geweld.  
Efeziërs beschrijft een weg waarop alles van het leven aan het licht komt. Het moeilijke, en duistere 
moet ontmaskerd worden. Juist dat. Want als het ontmaskerd is, en het het  licht kan verdragen, kan 
het zelf ook weer als licht worden. 
Het is moeilijk is, dat dan duidelijk wordt, dat wij zijn verschillend, in onze manier van leven, in onze 
waarden en normen, in ons geloof en belijden. Hoe kunnen wij het verdragen dat een ander anders 
leeft?  



 
Als wij ons gekend weten door God, gezien weten, is dat ons tot hulp om elkaar te kennen. Dan kan ik 
u erkennen in uw manier van gaan als kind van het licht. En dan kunt u op uw beurt een ander 
erkennen. Ons dagelijks leven, ons beleven van geloof is niet dezelfde. De eenheid ligt in hoe Gods 
licht over ons aller en over ons hele leven valt. En hoe wij dan, niet kritiekloos en passief, maar wel 
samen gaan als kinderen van het licht.  
 
Ieder van ons staat op een eigen manier voor God. Het licht dat van Christus straalt, de liefde 
waarmee God naar mensen kijkt, is dezelfde. Dàt ontvangen is als gaan op de weg als kinderen van 
het licht en kan zelf licht worden.  
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