
WEES LICHT VOOR DE WERELD 
Matteus 5: 14  5 feb 2023, Oosterkerk 

 

Lieve mensen, 
 

 
 
1 De afgelopen maand werd ik door twee bezoeken opnieuw 

geconfronteerd met de impact van de Tweede Wereldoorlog. Begin januari 
bezocht ik samen met mijn vrouw en oudste zoon het voormalige 

concentratiekamp Dachau vlakbij München. En enkele weken later 
bezichtigde ik het zogeheten Oranjehotel, de gevangenis te Scheveningen. 

Achteraf vormden deze bezoeken een voorbereiding op de nationale 
Holocaust Herdenking vorige week zondag. 

Deze bezoeken maakten op ons diepe indruk. (Dia 1) Dit gedenkteken in 
Dachau illustreert dat scherp. We zien in het zwarte metaal liggende 

geraamten en lijken ter herinnering aan alle oorlogsslachtoffers. 
Daarachter een zonovergoten appèlplaats waar alle gevangenen dagelijks 

lang in de rij moesten staan, en in de verte nog enkele barakken waarin 

ze sliepen. In het Oranjehotel in Scheveningen zag ik de kleine cellen 
waarin de gevangenen opgesloten zaten. Sommigen kwamen uiteindelijk 

in Dachau terecht om daar te sterven, zoals de karmeliet, hoogleraar 
theologie en verzetsstrijder Titus Brandsma. Hij overleed daar in 1942.  

 
2 De oorlog, alle plaatsen waar het grote onrecht welig tierde, de 

gedenktekens. De verhalen van de overlevenden, de impact die de 
holocaust heeft gehad op hen en hun families...dat alles maakt je stil. 

Deze Holocaust en genocide mogen we nooit vergeten, laat staan 
ontkennen, zoals je vandaag soms hoort in bepaalde kringen. En de stille 

boodschap van al deze gedenkplekken is zonneklaar: Nooit meer oorlog. 
Oorlog werkt desastreus en is onmenselijk. Oorlog is duisternis. 



 
Het is een trieste constatering. We zijn 80 jaar later bepaald nog niet veel 

verder. Oorlogen in deze wereld zijn helaas nog niet voorbij: Syrië, 

Jemen, Zuid-Soedan, Congo, Afghanistan, Oekraïne...de verschrikkelijke 
beelden en verhalen gaan ons door merg en been. Het donker lijkt nog 

lang niet weg. 
 

3 En nu horen we vandaag Jezus zeggen: Jullie zijn het licht voor de 
wereld. Hoe kan Hij dat toch zeggen? Na Jezus’ kruisdood laat de 

geschiedenis toch een aaneenschakeling van geweld, moord en oorlogen 
zien? Hoezo licht? 

 
Jezus houdt zijn beroemde Bergrede. Op de berg klinken woorden van 

God. Zoals eens Mozes de Tien Woorden ontving op de berg Sinaï (gij zult 
niet doden), zo houdt Jezus zijn moreel appèl. Zoals Elia eens het licht 

van God ervoer op de berg Karmel, zo bemoedigt Jezus zijn tijdgenoten 
met verlichtende woorden. Jezus komt hier over als een spirituele meester 

die wel degelijk het kwaad en duister in de wereld ziet en benoemt. 

En merkwaardigerwijs feliciteert hij mensen die geteisterd worden door 
verdriet, onrecht, discriminatie en vervolging. Hij zegt zelfs: ‘Gelukkig wie 

vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het 
koninkrijk van de hemel.’ Welnu, hier kunnen we toch even met onze oren 

klapperen. Dit kan boven onze pet gaan. Hoezo, de slachtoffers van het 
donkere kwaad feliciteren? Dat klinkt bijna cynisch. 

 
4 Wees licht voor de wereld, dat is het parool dat Jezus ons 

voorhoudt. De Bergrede ontkent het donkere kwaad in de wereld niet, 
maar zet het in het perspectief van het licht, van de hoop en de troost. 

Jezus zegt: Jullie zijn het licht...Dat is een sterke boodschap. Wij zouden 
door alle vreselijk berichten in de krant en op tv de moed kunnen opgeven 

en ons kunnen overgeven aan cynisme, apathie of depressie. Maar zo zou 
het donker nog meer ruimte en macht krijgen. 

 

Nee, Jezus wijst ons met klem op het licht van de Eeuwige. Dat licht zit al 
in elk van ons. Onze Schepper gaf ons stuk voor stuk het levenslicht op de 

dag van onze geboorte. Hij schonk ons een hart om te kloppen voor de 
ander, 

ogen om te zien waar nood is om te lenigen 
oren om te luisteren naar de verhalen van de minsten en slachtoffers van 

onrecht 
handen en voeten om licht te zijn voor wie in het donker zitten 

 
5 Jullie zijn het licht voor de wereld. 

Ik hoor van Jezus, die ook zichzelf eens het licht van de wereld noemde, 
in zijn Bergrede voor alle mensen toen en nu een hoopvolle en 

verlichtende boodschap. 
 



Licht zien in het donker, dat is evangelie. Licht van God ontvangen en 
delen met elkaar. Dat is goed nieuws. Dan kom je dichter bij het geluk en 

de liefde in Gods Nieuwe wereld. 

 
En daarom nodigt dit morele appèl in de Bergrede ons elke dag uit om 

onszelf te onderzoeken en in de spiegel te kijken: 
Waar kom ik Gods licht tegen in mijn leven? 

Hoe kan ik een beetje transparant en doorschijnend worden voor het licht 
van Zijn Woord en Aanwezigheid? 

 

 
 

6 Kan ik op mijn manier een soort vuurtoren (dia 2) zijn voor mensen 
om mij heen, mijn familie, de buren, mensen die ik toevallig ontmoet op 

straat, in de kerk of waar ook? 
 

En laten we niet vergeten: we zijn het ook verplicht aan allen die vielen in 
de oorlog. Mensen die de Bergrede destijds bloedserieus hebben genomen 

en vanuit hun christelijk geloof hun bidden en zingen combineerden met 

het doen van goede daden. Ik denk aan de Duitse theoloog en 
verzetsstrijder Dietrich Bonhoeffer die streed tegen het donkere kwaad 

van het nazisme en antisemitisme. 
Ik denk aan Titus Brandsma, de kleine pater, die zich verzette tegen de 

Jodenvervolging en opkwam voor vrijheid van meningsuiting, geloof en 
gerechtigheid. 

 



 
Dezelfde Titus Brandsma belandde in de cel van Scheveningen. (dia 3) 
Daar schreef hij zijn beroemd geworden gedicht over Jezus. Het gedicht 

bereikte later de harten van tal van mensen. Tot op de dag van vandaag 

geeft het een beetje licht. Om zijn verzet en geloofsvertrouwen 
metterdaad is hij vorig jaar heilig verklaard. En nog steeds vormt hij een 

lichtend voorbeeld van iemand die zich niet overgeeft aan het donker. 
Hij was een verzetsstrijder die zich inzette voor het licht van Christus dat 

nog altijd schijnt in deze wereld.  
Juist aan mensen als Titus die de boodschap van het licht in woord en 

daad doorgaven, juist aan hen zijn wij verplicht om op onze manier 
en met onze gaven licht te zijn voor de wereld. 

Jezus heeft alle recht om ons te feliciteren: laten wij daarom licht zijn 
voor elkaar. Elke dag weer. Want zolang er licht is, is er hoop. 

Graag eindig ik daarom met het gedicht dat Titus schreef in de cel van 
Scheveningen: 

 
Gedicht uit zijn gevangeniscel in Scheveningen 

  

O, Jezus, als ik U aanschouw, 
dan leeft weer dat ik van U hou 

en dat ook Uw hart mij bemint, 
nog wel als Uw bijzondren vrind’. 

 
Al vraagt dat mij meer lijdensmoed, 

Och, alle lijden is mij goed, 
Omdat ik daardoor U gelijk 

En dit de weg is naar uw Rijk. 
 

Ik ben gelukkig in mijn leed, 
Omdat ik het geen leed meer weet, 



Maar ’t alleruitverkorenst lot, 
Dat mij vereent met U, o God. 

 

O, laat mij hier maar stil alleen,  
Het kil en koud zijn om mij heen, 

En laat geen mensen bij mij toe; 
’t alleen zijn word ik hier niet moe. 

 
Want Gij, o Jezus, zijt bij mij, 

Ik was u nimmer zo nabij, 
Blijf bij mij, bij mij, Jezus zoet, 

Uw bijzijn maakt mij alles goed. 
Amen 
 


