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Drie kaarsen en het duister … een zucht 

 

Op een koude winterdag was de hemel en aarde bedekt met een deken; de hemel door 

grauwe wolken en de aarde wit van de sneeuw. Het wit toverde een lichtende gloed in de 

lucht. Gehuld in een dikke jas, liep ik in gedachten verzonken door de sneeuw. Geleidelijk 

raakte ik door mijn gedachten omsloten en had geen oog voor het wonderlijk licht dat van de 

aarde kwam. 

Ik liep een donkere tunnel in die flauw beschenen werd door het licht van een kaars die in 

een nis stond. Hieraan kon ik mij oriënteren. Een besef van VREDE kwam over mij heen. Ik 

wist waar ik naar op weg was. Toen ik aan de kaars voorbij liep, slaakte ik een zucht en de 

kaars ging uit. Het was donker om mij heen. Onrust beving mijn ziel. 

Ik keek op en zag opnieuw een licht, het licht van een kaars in een nis enkele meters van mij 

vandaan. Het gaf mij VERTROUWEN om voort te gaan. Ik moest mij opnieuw oriënteren, 

maar geloofde dat ik vast mijn weg wel zou vinden. Wederom toen ik aan deze kaars voorbij 

liep, slaakte ik een zucht en de kaars ging uit. Donkerte alom. Het ongewisse maakte mij 

angstig. 

Een beetje van de schrik bekomen ontwaarde ik in de verte een zacht flakkerend licht. Het 

bleek van een derde kaars te komen. Daarop vestigde ik mijn HOOP. Al wist ik niet waar ik 

naar op weg was, er was iets waar ik mij aan vast kon houden. Toen ik de kaars naderde 

besloot ik op enige afstand ervan te blijven staan. Ik wist niet hoe nu verder. Zo stilstaand 

raakte ik door de kou bevangen. Ik rilde en het was alsof de duvel met me speelde; van 

vermoeidheid steeg er een diepe zucht uit mij op en de kaars ging uit. Tranen bevroren op 

mijn wangen. 

Ook al was het aardedonker, ik kon hier niet blijven staan, ik moest in beweging komen. 

Zonder enig houvast, zonder te weten waar naartoe, ging ik verder. Misschien liep ik wel 

rondjes en was ik nergens naar op weg; wie zal het zeggen …? Ik ging voort. 

Plots viel ik in een gat en bleef vallen. Ik viel en viel in het donker, zonder om mij heen ook 

maar iets gewaar te zijn. Beelden van gedachten waar ik mij aan vast zou kunnen klampen, 

schoten aan mijn geestesoog voorbij. In mijn val was er geen enkel houvast, zelfs de 

herinnering aan vrede en vertrouwen kon mijn val niet afremmen. Gedachten bleven 

voorbijrazen. Door het duister had ik geen besef hoe snel ik viel. 
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Na enige tijd raakte ik aan het donker gewend en liet ik mijn gedachten voor wat ze waren. 

Het is mij een raadsel wat er toen gebeurde. Eerst voor een kort moment in een heftige flits 

en daarna geleidelijk en zachtzinnig werd er iets in mij wakker; het besef dat ik niet meer viel, 

het besef dat ik nooit had kunnen vallen, omdat ik altijd grond onder mij had gehad, het besef 

dat ik gedragen werd, zoals ik was gehuld in het duister dat vervuld van LIEFDE bleek te 

zijn. En het duister was licht. Een wonderlijke gloed doorgloeide de lucht en mijn aderen. Een 

zucht … en de liefde vlamde op. 

Ik liep door de sneeuw in een weids winters landschap van ongebaande wegen. 

 

Anja Strik, woensdag 22 december 2010 


