
 

 

Het licht van de wereld 
De adventsliturgie neemt ons mee op een reis van duisternis naar licht. 
Deze tijd is ons gegeven om onze levenshouding, namelijk om in de geest 
van Advent te leven, opnieuw te oefenen en in ons hart te dragen. Dat wil 
zeggen: 
Wij wachten op het licht dat zal komen en ons licht en leven zal geven. 
Wij geloven in het licht dat in de wereld is gekomen en nu al schijnt - hier 
en nu - en niet meer gedoofd kan worden. 
Wij hopen op het licht dat zal wederkomen en de wereld zal verlossen van 
de duisternis. 
Dit pad van duisternis naar licht bewandelen we elk jaar opnieuw in de 
adventstijd. Maar we doen dit ook het hele jaar door op de vele momenten 
waarop ons gevraagd wordt de stap te zetten van duisternis naar licht, 
wanneer er plotseling een licht op ons valt en het licht wordt en er een pad 
verschijnt waar geen uitweg leek te zijn en we op weg gaan en het licht 
volgen. 
In een tijd waarin duisternis lijkt te overweldigen, waarin oriëntatie 
ontbreekt en vertrouwen op de proef wordt gesteld, komt God ons 
tegemoet in zijn licht. 
In het kind in de kribbe wordt ons het licht van de wereld gegeven. In dit 
kind ontmoeten wij HEM die later van zichzelf zal zeggen: "Ik ben het licht 
der wereld. Wie mij volgt, zal niet in duisternis wandelen, maar zal het licht 
des levens hebben". (Joh 8:12). 
 
U bent het licht van de wereld (Mt 5,14). 
Dit woord is een uitdagend, letterlijk veeleisend woord. 
Wanneer wij zinnen horen die beginnen met "Jullie zijn..." of "Jij bent ...", 
reageren wij vaak allergisch, worden wij voorzichtig en zijn wij in eerste 
instantie voorzichtig. Wat voor stempel zou men op mij kunnen drukken 
en in wat voor hokje zou ik geplaatst kunnen worden met de "Jij bent ..."? 
- teruggebracht tot bepaalde karaktereigenschappen of bekwaamheden. 
Maar daar gaat het hier helemaal niet om. 
"Jullie zijn", "Jij bent", dat is een aantonende wijs en geen gebiedende 
wijs. Het is niet "Word licht der wereld" of "Wees licht der wereld". Nee. 
Dat zijn we al. Ik ben al het licht van de wereld. Ik hoef er niets voor te 
doen of te bereiken. Ik kan het ook niet doven of verliezen. Het licht heeft 
zijn intrek in mij genomen. Het is daar. 
Als ik deze gedachte voor mezelf toelaat, nu in de Adventstijd, kan ik tegen 
mezelf zeggen: "Ik ben het licht van de wereld.” 
Durf ik dat überhaupt te zeggen? Welke gedachten komen bij me op? Kan 
ik zo over mezelf denken? Zo ja, wat betekent dat voor mijn leven? 
 
Ik wens u een gezegende tweede advent. 
Met vriendelijke groet, Barbara Scheck - Pastoraal Adviseur - 


