
Beste mensen,
“Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht,
dat wij zijn als kaarsjes, brandend in de nacht”.
Dat is een stukje tekst uit een kinderlied.

Licht heb je nodig om te kunnen zien. Op de eerste scheppingsdag zei God:
laat er licht zijn! Er kwam licht, nog voor de zon, maan en sterren werden geschapen, zonder 
licht geen leven. God maakte scheiding tussen licht en duisternis. Aan het donker werd paal en 
perk gesteld. Als nacht krijgt het een nuttige functie als rustperiode.

Maar de dief komt in de nacht en weet er met zijn duistere praktijken zijn weg te vinden. De 
discipelen zijn op het water in een stormachtige nacht; Jezus wordt in de nacht gevangen.
Een jaar geleden zou je zeggen, licht is positief en duisternis negatief, nu zul je andere 
woorden moeten vinden. Licht maakt Gods wereld zichtbaar. Gods Woord wordt een lamp voor 
onze voet en een licht op ons pad genoemd. Het helpt ons op onze levensweg.
Jezus wordt het Licht van de wereld genoemd. Hij komt als bewijs dat God van zijn schepselen 
houdt, om ze in het leven te behouden.

In deze tijd spreekt men meer over Jezus en zingt: 'Die miljoenen eens zaligen zal, werd 
geboren in Betlehems stal”, en: Nu zij wellekome Jesu Lieve Heer”. Misschien dringt het nu 
meer door dat deze wereld verlossing nodig heeft. Zal het volk dat in duisternis wandelt een 
groot licht zien?

Zijn wij mensen veroordeeld tot machteloosheid en passief blijven afwachten op betere tijden?
Jezus, het grote Licht zegt: jullie zijn het licht in deze wereld, maak je licht zichtbaar, zet je 
kaars (olielamp of andere vormen van verlichting) niet onder een stolp, zodat het verborgen 
blijft, zet het op een kandelaar (zo heet het kerkgebouw ook waar wij samenkomen). Dat ze 
uw goede werken mogen zien en uw Vader, die in de hemel is, mogen verheerlijken.
Kunnen we dat wel? Ga je gang, probeer het, doe het, laat je licht maar schijnen in je daden, 
jij in jouw hoekje en ik in het mijne.

Een goede Sabbat gewenst,

Roel Dijk


