
Fonteinkerk, 9 februari 2020 
Lezingen: Psalm 119:49-56 en Mattheüs 5:13-16 
 
Op 2 februari, op de veertigste dag na Kerstmis, viert de Rooms-Katholieke Kerk het feest 
van Maria-Lichtmis. Het is een feest met veel kaarsjes en lampjes die in een processie door de 
hele kerk, en liefst door de hele stad worden gedragen. Uit Lucas 2 wordt het verhaal gelezen 
van de kleine Jezus die wordt opgedragen, wordt toegewijd in de tempel. De boodschap van 
het feest is: het licht van Jezus, dat tot nu toe verborgen was in de stal van Bethlehem, wordt 
nu zichtbaar voor de hele stad, voor de hele wereld. In de tempel stamelt de oude Simeon 
woorden over “…een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen.” Het licht van Jezus komt 
de wereld en al haar duisternis verlichten. Het feest van Maria-Lichtmis sluit zo het Kerstfeest 
definitief af, en vormt een verbinding tussen Kerst en de rest van het jaar. 
 
Ook aan dit feest ging, net zoals bij het Kerstfeest zelf, een heidens feest vooraf. Op 2 februari 
vierden de Romeinen het feest van Pluto, de god van de onderwereld. Deze Pluto, die door de 
Romeinen wel met de Etruskische god “Februus” werd vereenzelvigd, had het in zijn duistere 
onderwereld nogal koud en besloot een vrouw uit de bovenwereld te schaken. Dat werd Pro-
serpina, de mooie dochter van Ceres, de godin van de landbouw. In het Engels noemen we 
eetbare en voedzame graansoorten nog altijd “cereals”. De godin Ceres was ontroostbaar toen 
haar dochter zomaar opeens verdwenen was, en liep haar nachtenlang met een fakkel te 
zoeken. Daarom werd ook het feest van Februus op 2 februari met veel lichtjes en nachtelijke 
processies gevierd. Door bemiddeling van de oppergod Jupiter (overigens de onwettige vader 
van Proserpina) kwam een merkwaardig convenant tot stand: de ene helft van het jaar zou 
Proserpina in de onderwereld blijven, aan de zijde van haar duistere echtgenoot. In die 
maanden was haar moeder Ceres in de rouw en lag het land er zieltogend bij. In de andere 
helft van het jaar (lente en zomer) zou Proserpina bij haar moeder zijn, en dan bloeide de hele 
natuur weer op. In feite waren de processies en de lichtjes van 2 februari dus een teken van 
hoop: Proserpina was bijna gevonden, de lente kwam er weer aan en de hele schepping zou 
weer opleven. De kerk nam dat aspect van de hoop uiteraard over: het licht van Jezus begon te 
schijnen over de hele aarde, en de schepping kwam weer in het teken van licht en leven te 
staan. Anselm Grün schrijft ergens: “Als de gelovigen het licht van Jezus Christus door de 
stad droegen, wilden ze daarmee te kennen geven dat ze zelf lichtdragers waren geworden 
door de geboorte van Jezus in hun hart.” Niet alleen de lichtjes, maar ook de dragers van het 
licht zijn een teken van hoop geworden… 
 
Mattheüs lijkt naadloos bij deze gedachte aan te sluiten: het licht is in de wereld gekomen, 
maar het is óók te zien in hen die het licht omarmen en bewaren: “Jullie zijn het licht in de 
wereld…” Het zijn woorden van Jezus uit de Bergrede. Woorden zijn belangrijk in dit 
evangelie. Mattheüs legt voortdurend de nadruk op de wóórden van Jezus. Hij bundelt deze 
woorden in vijf lange toespraken. Vijf toespraken: dat was voor de eerste lezers van het 
evangelie (Mattheüs schreef voor een Joods publiek) een duidelijke verwijzing naar de Thora, 
de vijf boeken van Mozes. Mattheüs presenteert Jezus als de nieuwe Mozes, de man die de 
nieuwe wet afkondigt. Het is de wet van de nieuwe tijd, de grondwet van Gods Koninkrijk. 
De eerste grote toespraak van Jezus vinden we in Mattheüs 5. Deze redevoering, uitgesproken 
vanaf een berg (en daarom later de “Bergrede” genoemd), is de nieuwe wet van het komende 
Koninkrijk. Een duidelijke verwijzing naar de berg Sinaï, waar God zijn wet gaf aan het volk 
via Mozes. Zo trekt Mattheüs een parallel met de oude geschiedenis, om te laten zien: er 
begint hier een nieuwe geschiedenis, met een nieuwe Mozes en een nieuwe wet. 
 



De Britse rabbijn Jonathan Sacks toont aan dat in het boek Exodus telkens twee verhalen 
elkaar aanvullen: het eerste verhaal vertelt over een handeling van God, terwijl in het tweede 
wordt benadrukt dat nu het volk, dat nu de mensen het moeten gaan doen. Zo is er vóór de 
doortocht door de Rode Zee een veldslag met de Egyptenaren, waarin God voor het volk de 
overwinning behaalt. Ná de doortocht komt er een gevecht met de Amalekieten, waarbij het 
volk zelf de strijd moet aangaan, in het vertrouwen dat God met hen en in hen is. Tweede 
voorbeeld: als Mozes de twee stenen wetstafels gaat ophalen, krijgt hij deze kant-en-klaar 
aangeboden uit handen van God. Nadat Mozes deze twee uit boosheid heeft stukgegooid, 
moet hij van God twee nieuwe tafels uithakken, en daarop zelf de woorden van de wet 
schrijven. De bevrijding die God geeft moet Israël dus niet enkel passief in ontvangst nemen, 
maar ook actief zich eigen maken. 
 
Ook Mattheüs lijkt een dergelijk passief-actief-schema te hanteren. Eerst presenteert Jezus de 
woorden van God, de nieuwe grondwet. Maar meteen ná deze toespraak gaat Jezus aan het 
werk, om de woorden te bevestigen met zijn daden. Bijvoorbeeld: in hoofdstuk 5 klinken de 
woorden: “Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden.” In hoofdstuk 8 (direct 
na het uitspreken van zijn Bergrede) voegt Jezus de daad bij dat woord: Hij geneest een 
melaatse man, de zieke knecht van een Romeinse hoofdman, de schoonmoeder van Petrus, en 
nog vele anderen. In zijn woorden kondigt Jezus een nieuwe tijd aan, en in zijn daden laat Hij 
zien dat die tijd al aangebroken is. 
 
Maar dat “doen” is niet alleen de verantwoordelijkheid van Jezus. Jezus verwacht dat “doen” 
ook van zijn volgelingen: “Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede 
daden zien, en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.” Het lot van het Koninkrijk ligt, in 
zekere zin, in onze handen. Wat wij doen of nalaten, - daar hangt de goede naam van God 
vanaf! “Jullie zijn het zout van de aarde, (…) jullie zijn het licht in de wereld,” zegt Jezus 
ook. Door onze daden, woorden en gebeden zal het Koninkrijk van de hemel gestalte moeten 
krijgen op aarde. Het licht is niet alleen maar in de wereld gekomen (dat is de gave die wij in 
ontvangst nemen), maar het is daarnaast óók de bedoeling dat wij het licht doorgeven, dat wij 
het licht zijn (dat is de opgave die een beroep doet op onze activiteit, onze levenshouding). 
En daarom prijst Hij ook die mensen gelukkig die zich willen inzetten voor dat Koninkrijk. 
De Bergrede opent met acht “zaligsprekingen”. In de eerste vier zaligsprekingen gaat het over 
de mensen die zich in een noodsituatie bevinden, die snakken naar het aanbreken van een 
nieuwe tijd. In de tweede vier gaat het over mensen die zich met hart en ziel inzetten voor die 
nieuwe tijd, die meehelpen aan het vormgeven ervan: de barmhartigen, de zuiveren van hart, 
de vredestichters, en hen die zich zó voor het recht inzetten dat ze vervolging riskeren. Zij 
zoeken hun geluk in het meedoen met Jezus, en daarom worden zij door Hem “gelukkig” 
genoemd. Het zijn de mensen over wie Psalm 1 al zong: “Gelukkig de mens die niet meegaat 
met wie kwaad doen, (…) maar vreugde vindt in de wet van de Heer.” In de visie van Psalm 1 
en de Bergrede is “geluk” niet een zorgeloos leven vol successen en plezier, maar een leven 
waarin je telkens weer kiest voor het licht en de liefde van God. 
 
Zo worden onze ogen door het verhaal van de bijbel telkens weer geopend voor de wereld en 
voor de naaste. Daarom hebben deze verhalen, deze bijbelwoorden met hoop te maken. Ook 
in Psalm 119 hoorden we daarvan: “Denk aan het woord, tot uw dienaar gesproken, waarmee 
U mij hoop hebt gegeven.” Het woord wijst ons aan op de wereld en op onze naaste. Al in de 
vroege eeuwen van de kerk maakten christenen daar werk van, bijvoorbeeld door hun bezit 
met elkaar te delen, door langs de weg liggende of op het strand aangespoelde doden te 
begraven, of door ziekenzorg en armenzorg te organiseren. En het blijft actueel: onze samen-



leving is harder en onverschilliger aan het worden, vele scheidslijnen verdelen ons. Hoe staan 
wij als gelovigen in deze crisis, in deze wereld, in dit bestaan? Waar stáán wij eigenlijk voor? 
Stralen wij in onze manier van doen iets van licht, iets van hoop en verwachting uit? Dat voelt 
soms als een zware opdracht, maar het biedt natuurlijk ook een hoopvol perspectief. Blijkbaar 
kunnen wij iets van een evangelische tegendraadsheid laten zien: bewust niet meegaan in de 
groeiende angst voor vreemdelingen en buitenlanders, en niet meewerken aan tweedeling en 
verharding. Tegen alle individualisering en onverschilligheid in blijven zoeken naar contact 
en verbinding, tegen de waan van de dag in blijven zoeken naar wat werkelijk betekenis heeft. 
Blijven geloven dat geluk niet te vinden is in geld, welvaart, aanzien of roem, maar in 
verbondenheid en saamhorigheid. Tegen alle wanhoop en cynisme in het verhaal van de hoop 
blijven vertellen, het verhaal van God die de mensen toekomst geeft. Om zo, met elkaar, het 
licht en het ware leven weer op het spoor te komen. 
 
In het februarinummer van het vrijzinnige maandblad VolZin schrijft de hoofdredacteur over 
hoe hij zich thuisvoelt in zijn kerk: 
Ik beleef mijn katholieke geloof in een oecumenische kerkgemeenschap. Ik ontmoet daar 
mensen die mij inspireren en moed geven. Gewone mensen – en ook een paar ongewone en 
buitengewone – die simpelweg goed voor anderen zijn. In die gemeenschap hoor ik het woord 
van de Bijbel, een geschrift dat uitermate kritisch staat tegenover veel gedachten en 
praktijken die in onze samenleving gangbaar zijn. In die gemeenschap open ik mijn hand en 
ontvang ik Brood en Wijn, teken van het simpele maar soms ook moeilijke feit dat leven ten 
diepste breken en delen is. Zonder kerk gáát het dus voor mij niet. 
 
Zo eenvoudig kan het dus zijn: de kerk als vindplaats van een hoopvol licht, om van te 
ontvangen EN uit te delen. 


