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Voorganger: Evangelist Jurjen ten Brinke, Amsterdam-Noord

Thema: Licht is confronterend en bevrijdend
n.a.v. Marcus 2: 16,17 en Johannes 12: 44-46

Jaren geleden was ik voor de stage die hoorde bij mijn landbouwstudie in het oerwoud 
van Papua, Indonesië. We waren in een afgelegen dorpje geweest, ergens in de bergen, 
waar geen auto’s konden komen en je alleen per helikopter gedropt kon worden. Het 
onderzoek wat ik er onder de bevolking deed, liep uit en we moesten nog naar een 
volgend dorpje, óók in de middle of nowhere.

Veel te laat in de namiddag vertrokken we uit het gehucht, naar dat andere plekje in 
het oerwoud. Het begon halverwege de tocht te regenen. En het was zó glibberig! 
Voor me uit liepen een paar jongens met kapmessen, op zoek naar slangen die ons 
pad zouden kruisen. Het werd donker. En we hadden niets… onze zaklampen deden 
het niet meer. Toen zijn een paar van die gasten vooruitgesneld. En na een uur kwamen
ze terug. Met brandende stukken hout. Om het pad te verlichten. Wat ben je dan blij 
met licht, al is het van gloeiend hout.
Licht maakt iets zichtbaar; in dit geval het pad wat we liepen. En het maakt dan vooral 
de oneffenheden zichtbaar, zodat je niet struikelt. 
Of op een slang gaat staan, met alle gevolgen van dien. Licht wordt vaak als iets posi-
tiefs gezien, en dat is het ook. Maar… licht maakt dus óók het negatieve, het gevaarlijke, 
zichtbaar.
Afgelopen weekend vierden we het Pinksterfeest. Het feest waar vaak het ‘vuur’ sym-
bool voor staat. Vuur, wat duidt op iets wat warmte en licht geeft. Heb je dat nodig?

Als evangelist krijg ik vaak genoeg de vraag waarom iemand het Evangelie eigenlijk nodig 
heeft. ‘Ik ben toch een goed mens? Als iedereen zou leven zoals ik, zou de wereld er 
een stuk beter uitzien.’ Misschien vind je dat Amsterdamse arrogantie; maar veel men-
sen die het niet hardop zeggen dénken hetzelfde. Het is niet nieuw; al duizenden jaren
terug dachten mensen er zo over. We lezen in Marcus 2: 16,17 iets heel duidelijks:

Toen de Farizese Schriftgeleerden zagen dat hij samen met zondaars en tollenaars 
at, zeiden ze tegen zijn leerlingen: ‘Eet hij met tollenaars en zondaars?’ Jezus 
hoorde dit en zei tegen hen: ‘Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar 
zieken wel; ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.’

Dat is heftige taal. Het betekent dat ik soms aan mensen, die zich afvragen of ze de 
kruisiging en opstanding van Jezus nodig hebben, een tegenvraag stel: ‘Waarom denk 
jij van niet?’ En dan komt het onderwerp ‘licht’ om de hoek kijken. Want je kunt een 
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heel opgeruimd huis hebben, maar misschien word je niet blij als ik met een felle lamp
onder je bankstel of bed ga kijken. Dan opeens blijkt het een stoffige of zelfs wat vieze
bedoening. Anders gezegd: licht maakt iets zichtbaar wat je soms niet ziet of niet wilt 
zien. De modder en de slangen op het pad in Papua moest ik wél zien, maar waren op 
zich niet positief… zeg maar.

In Johannes 12: 44-46 zegt Jezus dat Hij het licht is. Jezus had luid en duidelijk gezegd:
‘Wie in mij gelooft, gelooft niet in mij, maar in hem die mij gezonden heeft, en wie mij 
ziet, ziet hem die mij gezonden heeft. Ik ben het licht dat naar de wereld is gekomen 
opdat iedereen die in mij gelooft niet meer in de duisternis is.’

Licht maakt zichtbaar dat er vuil en viezigheid is. De Bijbel noemt dat ‘zonde’. Het pro-
bleem kan zijn dat wij onze eigen zonde en fouten (of, in de woorden van Jezus ‘ons 
ziek-zijn’) niet zien of niet willen zien. Dan kun je bij de preek van Petrus op de Pinkster-
dag ook denken: mwah, ik weet het niet, of dit ook voor mij nodig is. Zo erg is het 
allemaal toch niet?

Lieve mensen, ik wil je vandaag zeggen: je hebt wel degelijk licht nodig. Als je denkt 
van niet, vraag jezelf dan eens af of je het licht in je leven wellicht mist? Als dát licht er 
komt, dan toont het alle oneffenheden en zonde in je eigen leven. 
En, Goddank, het geeft ook hoop. Want licht in de duisternis laat zien dat er méér is.
Dat het niet donker of vies hoeft te blíjven. Jezus, het Licht, is gekomen om grote 
schoonmaak te houden in jouw en mijn leven. Hij stuurde Zijn Geest, de Heilige Geest, 
om ons te laten zien wie wij zijn… en om ons te laten zien wie Hij is. Hoe mooi is dat!

Als je erkent en accepteert dat, bij een fel licht, er wel degelijk van alles te vinden is 
wat niet klopt in jouw leven, dan mag je met Pinksteren in je achterhoofd dus uitzien
naar licht en herstel van het gezonde leven. Een leven zoals God het bedoeld heeft, 
namelijk: in gemeenschap en verbondenheid met Hem, onze God en Vader. 

God heeft de boel niet de boel gelaten, maar is met een oplossing gekomen.
Het allerliefste wat Hij had, Zijn Zoon Jezus, is niet gegeven als het ook wel zonder 
Hem had gekund. Zijn Geest is niet alleen voor hobbyisten, maar voor iedereen die 
werk wil maken van een vernieuwd leven. Je hebt het Licht nodig om in je leven grote 
schoonmaak te houden.
Laat dat licht maar komen, hoe confronterend ook. Want met die ‘ontdekking’ is er
ook de oplossing: God zelf. 
Dat is werkelijk hoop in donkere dagen. Halleluja! 

Amen.
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