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Thema:   ‘Jullie zijn het licht der wereld‘ 
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Aanhef (blz. 12):   Wees hier aanwezig 

 

Inleiding 

Wat mij opvalt in de toespraken van Jezus, is dat Hij vaak spreekt in 

beelden en vergelijkingen. Een van bekendste is: ‘Jullie zijn het licht der 

wereld’, om duidelijke te maken: Ons gelovig zijn is niet iets dat 

binnenkamers moet blijven; het met doorwerken in ons leven, en 

uitstralen in onze levenshouding, naar elkaar, en in heel ons doen en 

laten. 

Bij dat beeld ‘Licht der wereld zijn’ wil graag met jullie vanavond 

stilstaan, in dit avondgebed. 

Jezus zelf was bij uitstek een licht voor onze wereld. Daarom zingen we: 

 

 

Lied nr. 19:   Jezus, U bent het licht in ons leven 

 

 

Schriftlezing uit het evangelie volgens Marcus (5,13-16) 

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:  

‘Jullie zijn het licht der wereld. 

Een stad kan niet verborgen blijven, als 

ze boven op een berg ligt.  

Men steekt toch ook niet een lamp aan 

om ze onder de korenmaat te zetten, 

maar men plaatst ze op de standaard, 

zodat ze licht geeft voor allen die in huis 

zijn. 

Zo moet ook uw licht stralen voor het 

oog van de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader 

verheerlijken die in de hemel is’. 
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Lied nr. 10:   Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur 

 

 

Overweging 

We weten allemaal uit ervaring: hoe belangrijk het is, om letterlijk licht 

om ons heen te hebben.  

Pas als er licht is, wordt iets zichtbaar; kun je lezen en iets doen. 

Vooral als het licht uitvalt, merk je dat nog het meest: je loopt overal 

tegen aan; zonder licht ben je een gevaar op de weg. 

Licht is van levensbelang, niet alleen voor ons-mensen, maar voor al wat 

groeit en leeft.  

 

Niets voor niets is het eerste wat in de bijbel geschapen wordt: ‘het licht’. 

Eerst is alles in duisternis gehuld. En dan staat er: ‘En God sprak: “Er zij 

licht!” en er was licht. En God zag dat het goed was’. 

Dankzij God, de Schepper, is alles aan het licht gekomen, zichtbaar 

geworden. Dankzij het licht en de warmte van de zon, is er groei en 

leven mogelijk. 

 

Tegenover dat licht staat de ‘duisternis’: de duisternis van de kwade 

machten, het onrecht, de zonde en de dood, ook het ‘onderdrukt 

worden’, het geweld, de armoede, het verdriet en de vereenzaming, de 

liefdeloosheid en de haat, de ander het leven moeilijk maken: het zijn 

allemaal vormen van duisternis.  

We hebben er allemaal op zijn tijd mee te maken in ons leven, in meer of 

mindere mate. 

 

Maar in en na die duisternis komt gelukkig vaak weer nieuw licht terug, 

en komen er betere tijden. Dankzij Gods bijstand, zijn barmhartigheid en 

vergeving. Zo gaat Hij na de uittocht uit Egypte tijdens de woestijntocht, 

zijn volk voor: als een lichtend vuur: in een lichtende wolkkolom. God 

als een meetrekkend licht. 

 

Bovenal werd de komst van God in deze wereld (in de persoon van) 

Jezus ervaren als een bevrijdend licht: ‘Het licht verscheen in de 

duisternis’ schrijft Joh. in zijn evangelie. 
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Zijn boodschap en alles wat Hij deed, ervaren we nog steeds als een licht 

in onze soms zo duistere wereld met veel liefdeloosheid, egoïsme, 

kwaad, lijden en dood. 

Zijn liefde en heel zijn optreden bracht nieuw licht in het leven en in de 

harten van mensen. In Jezus, in alles wat Hij zei en deed, kwam God aan 

het licht: als een God van liefde en barmhartigheid. 

 

Jezus als overwinnaar van dood en duisternis; het licht der wereld, 

waarin wij mogen delen. 

Ook de Paaskaars en de kaarsen hier zijn daarvan het symbool. 

 

 

Lied nr. 18:   C’est toi ma lampe Seigneur 

 

 

Anderzijds zijn wij geroepen om op ónze beurt, een licht voor anderen te 

zijn. Dat hoorden we ook uitdrukkelijk in de Schriftlezing zojuist: ‘Jullie 

zijn het licht der wereld’ (individueel én samen in groepsverband). 

Een licht voor anderen zijn: het kan op zoveel manieren. 

 

Vaak zijn we al onbewust ‘licht’ voor elkaar: in onze liefde en zorg voor 

elkaar; door onze aandacht en attentheid; door wat wij doen voor elkaar 

en anderen. 

Zo werken we mee aan: om licht in het leven van anderen te zijn. 

(Gelukkig zijn anderen ook voor óns licht en warmte: onze geliefden en 

vrienden, ook talloze mensen via hun werk en inzet voor onze 

samenleving. Goed om dat ook te erkennen als ´licht´ voor ons.) 

 

Elders in het evangelie noemt Jezus ook andere voorbeelden: Je bent een 

licht voor anderen als je je hart openen voor de hongerigen, je 

bekommeren om dakloze zwervers; de naakten die je ziet, kleden: en 

zodoende ook als wij royaal geven aan de aardbeving-slachtoffers in 

Turkije en Syrië. 

 

Ook in onze persoonlijke situatie kunnen we licht zijn voor de mensen 

om je heen: door een luisterend oor te zijn voor iemand naast je, die zich 
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wil uitspreken, of door een handje te helpen, en zo een lichtje te zijn voor 

elkaar en voor wie het nodig heeft. 

 

We hoeven niet allemaal een grote vuurtoren of machtige schijnwerper 

te zijn; er straalt al een warm licht uit kleine dingen die we voor elkaar  

kunnen doen of betekenen. 

 

 

Lied nr. 124:  Licht dat terugkomt 

 

 

Stille overweging 

 

 

Voorbeden met telkens acclamatie nr. 84: O Lord, hear my prayer 

• Heer, wij bidden U voor mensen die in “duisternis” leven: voor hen 

die te kampen hebben met ziekte, met verdriet, en met tegenslag, met 

aanslagen, oorlogen en rampen; zoals in Turkije en Syrië; en in 

Oekraïne en voor de ontelbare ontheemden: dat er “licht” in hun 

leven mag komen, dankzij mensen die hen te hulp komen. 

Laat ons zingend bidden… 

 

• Voor de leiders in onze wereld, en in onze kerken; voor allen die die 

met gezag en verantwoordelijkheid bekleed zijn; voor hen die streven 

naar een rechtvaardige samenleving: dat zij allen een baken van licht 

en vrede zijn; en dat ook wij zelf een licht zijn voor de mensen om ons 

heen: en onze zorg en verantwoordelijkheid voor elkaar; door een 

luisterend oor, een belangstellend hart, en een helpende hand. 

Laat ons zingend bidden… 

 

• (ruimte voor eigen gebed) 

 

Laat ons zingend bidden… 

 

• Ook bidden we voor wat ons nog meer persoonlijk bezighoudt, en 

wat niet uitgesproken is. We zingen daartoe nog eens de Acclamatie. 
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Onze Vader 

Daarna bidden wij het ‘Onze Vader’: 

Onze Vader die in de hemel zijt, Uw naam worde geheiligd, 

uw koninkrijk kome. Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.  

Geef ons heden ons dagelijks brood,  

en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.  

En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.  

Want van U is het koninkrijk en de kracht 

en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. 

 

 

Lied nr. 81:   Christus lux mundi 

 

 

Zegenbede: 

Heer, zegen met uw licht onze ogen, 

  opdat zij opengaan en het goede zien in elk mens. 

Zegen met uw licht onze monden, 

  opdat wij woorden spreken die goed doen en vrede brengen. 

Zegen met uw licht onze handen, 

   opdat wij ze uitstrekken naar de mens die naar ons toekomt. 

Zegen met uw licht onze voeten: 

   opdat wij wegen gaan van gerechtigheid, en met zorg met mensen omgaan. 

 

 

Slotlied nr. 132:  Vrede wens ik je toe 

 

 

Iedereen is weer van harte welkom voor een ontmoeting in het zaaltje  

met thee of koffie. 

En daarna is er weer zangrepetitie voor wie wil. 

 

Fons Zandbelt 
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