Preek enzo…
Lezen:

Matteüs 5: 14-16
en Matteüs 15:21-28
Zonsopkomst,
Yvette natuurfotografie op Pixabay

“Jullie zijn het licht in de wereld”
Jullie zijn het licht in de wereld, zegt Jezus
tegen de mensenmassa en daarmee
tegen ons.
Wij zijn het licht, het is ons wezen, onze
identiteit. We hoeven het niet te worden,
we zijn het al, door Gods genade en
roeping.
Wanneer de bijbel zegt: ‘God is licht’ wil
dat zeggen: zo is God. Het verwijst naar
Gods hulp en bevrijding, naar Zijn
nabijheid. Licht is hoop, geluk, bevrijding,
vrede.
Zo ook wordt Jezus Christus licht
genoemd. Hij brengt Gods bevrijding en
vergeving naar de wereld.

In de verbondenheid met Jezus Christus
worden de gemeente en christenen
‘lichtdragers’ genoemd. Door te gaan op
de weg van de Thora, de wet, en de weg
van Jezus (Gods licht) te volgen, zijn
gelovigen mensen van het licht. Dat wil
zeggen bevrijders, helpers, barmhartigen.
Dan wordt identiteit, functionaliteit. Wat je
bent, straal je uit en ga je doen.
Het licht dat wij van God ontvangen en
ervaren: hoop, geluk, genezing, vrede.
Dat licht mogen we uitdragen en
doorgeven.
Niet alleen in eigen kring, maar
onbegrensd. Wereldwijd.

Zingen:
Lied 8a
Lied 653
Lied 838
Vragen:
- Voor wie of wat zou u
vandaag een kaarsje aan
willen steken?
- Hoe kunt u vandaag een
licht voor een ander zijn?

Angst voor het licht (Mandela)
“Het licht dat wij
van God
ontvangen en
ervaren:
hoop, geluk,
vrede, genezing.
Dat licht mogen
we uitdragen en
doorgeven.”

Onze diepste angst is niet dat we ontoereikend zijn.
Onze diepste angst is dat we oneindig machtig zijn.
Het is ons licht, niet onze duisternis
waar we het allerbangst voor zijn.
We vragen ons af:
Wie ben ik dat ik briljant, buitengewoon aantrekkelijk,
getalenteerd en geweldig zou zijn?
Maar waarom eigenlijk niet?
Je bent toch een kind van God?
Je moet je niet kleiner voordoen dan je bent
opdat de mensen om je heen zich vooral niet onzeker
zouden gaan voelen.
We zijn geboren om de luister van God uit te dragen die
in ons woont.
Niet slechts in enkelen van ons, maar in ons allemaal.
Als wij ons licht laten schijnen, geven we anderen
onbewust toestemming om dat ook te doen.
Als wij bevrijd zijn van onze eigen angst, bevrijdt onze
aanwezigheid automatisch anderen.
Deze tekst is toegeschreven aan Nelson Mandela, maar
komt uit het boek 'Return to love' van Miranne Williamson.

Meer inspiratie bij thema:
Luisteren:
‘This little light of mine…’ bv.
door Soweto Gospel Choir
‘Licht aan’ door Aafke
Romeijn
Lezen:
Gedichten van Hans Andreus,
bv ‘Laatste gedicht “of “Of
hoe dat heet”
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