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Na de preek over de gelukswensen van Jezus tijdens de eerste zondag van het jaar, heeft Joop tijdens 
de tweede zondag gesproken over een kerntekst in de Bergrede: 'Zoek liever eerst het koninkrijk van 
God en Zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen erbij gegeven worden'. (Matt. 6:33) In 
het prioriteit geven aan het Koninkrijk van God zullen andere zorgen vervagen. Het actief  zoeken 
naar Gods koninkrijk, het doen van de dingen waar God blij van wordt, helpen om in een stand van 
ontvangen te komen.  

Afgelopen zondag pakten we de draad op in Mattheüs 5 en lazen we de woorden in vers 13 en 14 
waarin Jezus ons identificeert met zout en licht. Als volgelingen van Hem zijn we zout voor de aarde 
en licht voor de wereld.  

Uit deze verzen blijken twee dingen: we zijn als volgelingen van Jezus bedoeld om deel uit te maken 
van de wereld èn we zijn onderscheiden van de wereld. Zout en licht hebben diep, doordringende 
kenmerken: we maken deel uit van de wereld en sluiten ons niet voor die wereld af. Tegelijkertijd 
worden zout en licht gemist in afwezigheid en vallen ze op in aanwezigheid. We kunnen dus niet 
samenvallen met de wereld. De bijbel kent een woord voor dit 'onderscheiden zijn van de wereld': 
'heiligheid'.  

Welke associaties komt er bij je boven bij het woord 'heiligheid'?  

Het woord 'heilig' kan heel verschillende gedachten bij je boven brengen. Misschien positieve en 
veilige gedachten. Misschien negatieve associaties rondom 'heiligheid' in je persoonlijke leven of  
gedachten over schijnheiligheid bij anderen.  



In Leviticus 11:44 staat "Wees heilig, want Ik ben heilig": God roept daar Zijn volk om te zijn zoals 
Hij zelf  is. Om te zien wie God is, is de mens afhankelijk van Gods openbaring. In het geval van het 
volk Israël was die openbaring de Thora; de wet.  

Met de komst van Christus is "het Woord mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van 
goedheid en waarheid, wij hebben zijn grootheid gezien" (Joh. 1:14). God openbaarde zich als mens 
in Jezus Christus. Jezus maakt dus zichtbaar wie God is en daarmee krijgt het 'wees heilig, want Ik 
ben heilig' een vernieuwde invulling: 'heilig-zijn' = 'zijn-als-Jezus'.  

Als 'heilig-zijn' gaat over het lijken op Jezus, wat betekent dit dan voor je houding ten 
opzichte van de wereld? 

Enerzijds is heiligheid het onderscheiden zijn van de wereld, terwijl de menswording van God 
anderzijds een diepe overgave en liefde aan dezelfde wereld laat zien. In deze spanning helpt Jezus 
ons met Zijn voorbeeld om dit handen en voeten te geven. Jezus was bewarend aanwezig: Hij bracht 
mensen tot bloei, Hij genas mensen van innerlijke en lichamelijke pijn, Hij gaf  mensen te eten en 
waar Hij was, vertraagde Hij het oordeel, Hij gaf  smaak aan de wereld door Zijn aanwezigheid. 

Jezus was een zout.  

Hij verdreef  de duisternis, Hij gaf  mensen inzicht in hun zonden, Hij wees het goede aan.  

Jezus was een licht.  

Is dit voorbeeld van Jezus voor jou beangstigend? Een onhaalbaar ideaal? Maakt het 
vooral zichtbaar waar je tekortschiet? Of  is het juist inspirerend en geeft het je 
richting?  

In vers 13 en 14 stonden indicatieven: zout en licht. Dit is wie we zijn. In vers 16 staat het woord 
'schijnen' in de imperatief: dat is wat we moeten doen. Maar dit kan alleen voortkomen uit vers 13 
en 14: wie we zijn. Als volgelingen van Jezus zijn we dragers van Zijn Heilige Geest. Zolang we geen 
emmer over het licht zetten of  het zout in het vaatje houden wordt Hij zichtbaar in onze 
aanwezigheid.  

Welke emmers in jouw leven voorkomen nog wel eens dat het licht rondom schijnt?  

Gebed:  

Dank U wel Vader dat U zich in mij wilt openbaren, dat U de mensen om mij heen op het oog heeft, 

dat Uw Heilige Geest in mij een diep doordringend en bewarend effect heeft op mijn omgeving. 

Helpt U mij om het licht dat U in mij gegeven heeft te laten schijnen, 

verlost U mij van de schroom of  angst die mij hierin parten kan spelen; 

van de emmers waar ik telkens onder schuil. 

Geef  mij de kracht om U zichtbaar te vertegenwoordigen in de relatie met de mensen om mij heen 

Tot eer en glorie van Uw heilige naam 

Amen


