
Gods Licht verbindt ons, 3e zondag door het jaar 
 
Beste medegelovigen,  
 
Eén van de mooie dingen in deze periode van het jaar, vindt het dat we merken dat het ’s avonds iets 
langer licht blijft. Na de donkere dagen van december krijg je in januari een sterk verlangen naar het 
licht. En zeker nu de afgelopen dagen buiten de aarde bedekt was met een mooie, witte sneeuwlaag. 
Heerlijk, zo hoor je mensen zeggen, dat je na je werk weer met het licht thuis kan komen.  
Mensen hebben behoefte aan licht, het maakt je opgewekt en stemt je positief. Zo worden ons 
vandaag prachtige beelden aangereikt in de Schriftlezingen over het licht en donker. “Het volk dat 
rond doolde in het duister, ziet nu een stralend licht,” zo zegt Jesaja ons, “Het land zat in diepe 
duisternis en nu staan de bewoners in een stralend licht”.  
Verlangen naar licht, dat is een diep menselijke behoefte, niet alleen na de donkere 
decembermaanden, maar vooral na een donkere periode in ons leven. Na een gevoelig verlies van 
een dierbare, het verlies van een baan, een ernstige ziekte, een tragisch ongeval.  
Zo zien miljoenen “vergeten” Amerikanen een nieuw licht, een nieuwe perspectief in hun bestaan, 
met het aantreden van de nieuwe president Donald Trump. Hij heeft hun verpauperd bestaan gezien 
en zal hen en Amerika weer trots en groot maken. Zou deze miljardair de Messias kunnen zijn, zoals 
hij zich presenteert, om nieuw licht te brengen in het verpauperd Amerika, waar de tegenstellingen 
tussen arm en rijk ontzettend groot zijn? Had hij dat dan al niet eerder moeten bewijzen met zijn 
miljardenimperium?  
 
Het donker in de mensenlevens moet worden verdreven, zo is de boodschap die ons vandaag wordt 
aangereikt. We zullen er zelf aan moeten werken dat het licht weer doorbreekt. Zeker als gelovigen, 
geïnspireerd door Jezus Christus, hebben we daarin een opdracht. Want nog steeds wandelen veel 
mensen in het donker, is hun bestaan en hun toekomst onzeker, ook in ons land, ook in onze 
samenleving. Wij christenen zijn door ons doopsel dragers van Gods Licht, het licht van vrede, 
gerechtigheid, solidariteit en vrede. Maar hebben wij dat Licht in onze mensengeschiedenis ook goed 
uitgedragen en doorgegeven? Hebben wij dat Licht soms voor anderen niet verduisterd door ons 
eigen egoïsme, door zelf de Waarheid te claimen voor onze eigen Kerk, ons eigen geloof? 
 
Deze week staat in het teken van de eenheid van de christenen. Vijfhonderd jaar nadat Maarten 
Luther zijn protest liet zien door stellingen op te plakken aan de poort van het klooster in 
Wittenberg, als protest tegen de aflatenhandel en de mistoestanden in de kerk, worden we 
uitgenodigd om samen te werken aan het herstel van die breuk door de Reformatie, die een grote 
scheiding aanbracht tussen de gelovigen in Europa, een breuk tussen landen, dorpen, steden en 
families. Een breuk die we altijd nog voelen, zeker wanneer er sprake is van gemengde verkering. 
Gelukkig mogen mensen nu hun hart volgen wanneer zij de liefde van hun leven hebben ontmoet in 
een partner van een andere geloofsgemeenschap. Maar wat hebben mensen in het verleden 
hieronder niet geleden. Sommigen zijn altijd ongehuwd gebleven omdat ze niet mochten trouwen 
met de man of vrouw van hun hart. Gemengd gehuwden die na een gelukkig en liefdevol leven niet 
bij elkaar begraven mochten worden op het katholieke kerkhof? Wie zijn wij om deze mensen te 
scheiden na hun dood? Hebben we daarmee niet voor elkaar, in de loop der eeuwen, Gods Licht 
verduisterd door muren op te trekken en elkaar te verketteren?  
Beste mensen, gelukkig leven we in een tijd waarin we meer begrip kunnen opbrengen voor elkaar. 
Een tijd waarin we de schande van de Reformatie, waarin we niet alleen elkaar maar bovenal God 
tekort hebben gedaan, onder ogen zien. We ontdekken elkaars rijkdom en komen erachter dat zowel 
Protestanten als Katholieken Gods Licht brandend hebben gehouden en dat wij samen van dat ene 
Licht kunnen en moeten leven.  
 
Lang hebben we gewandeld in duisternis, elkaar verketterd en zelfs naar het leven gestaan. Vanuit de 
duisternis van het verleden, verlangen we naar het doorbreken van licht, naar nieuw perspectief, 



nieuwe toekomst voor onze kerken.  
Moge Gods Licht nu doorbreken, onze scheidsmuren doen afbrokkelen, en ons verenigen en samen 
binden tot de Ene Kerk van Christus. 
Amen. 
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