BIJBELLEZINGEN
Leefregel: 1 Johannes 1:5-9 (NBV)
5. Dit is wat wij Hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen: God is licht, er is in
Hem geen spoor van duisternis.
6. Als we zeggen dat we met Hem verbonden zijn terwijl we onze weg in het duister gaan, liegen
we en leven we niet volgens de waarheid.
7. Maar gaan we onze weg in het licht, zoals Hijzelf in het licht is, dan zijn we met elkaar
verbonden en reinigt het bloed van Jezus, zijn Zoon, ons van alle zonde.
8. Als we zeggen dat we de zonde niet kennen, misleiden we onszelf en is de waarheid niet in ons.
9. Belijden we onze zonden, dan zal Hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven
en ons reinigen van alle kwaad.
Psalm 86:11 (HSV)
Leer mij, HEERE, Uw weg,
ik zal in Uw waarheid wandelen,
maak mijn hart één om Uw Naam te vrezen.
Spreuken 4:18 (NBV)
De weg van de rechtvaardigen is stralend als de zon,
die opkomt, hoger klimt, tot dat de dag zijn licht verspreidt.
Efeziërs 5: 1-14 (NBV)
1. Volg dus het voorbeeld van God, als kinderen die Hij liefheeft,
2. en ga de weg van de liefde, zoals Christus, die ons heeft liefgehad en zich voor ons gegeven
heeft als offer, als een geurige gave voor God.
3. Laat er bij u geen sprake zijn van ontucht of zedeloosheid, of van hebzucht – deze dingen horen
niet bij heiligen.
4. Ook dubbelzinnige, oppervlakkige en platvoerse taal is ongepast – spreek liever woorden van
dank.
5. Want u moet goed weten dat iemand die in ontucht leeft, zedeloos of hebzuchtig is – dat is
allemaal afgoderij – geen deel kan hebben aan het koninkrijk van Christus en van God.
6. Laat u door niemand met loze woorden misleiden, want wie God ongehoorzaam is, wordt
getroffen door zijn toorn.
7. Gedraag u dus niet zoals zij,
8. want eens was u duisternis maar nu bent u licht, door uw bestaan in de Heer.
Ga de weg van de kinderen van het licht.
9. Het licht brengt goedheid voort en gerechtigheid en waarheid.
10. Onderzoek wat de wil van de Heer is.
11. Neem geen deel aan de vruchteloze praktijken van de duisternis maar ontmasker die juist,
12. want wat daar in het verborgene gebeurt, is te schandelijk voor woorden.
13. Maar alles wat door het licht ontmaskerd wordt, wordt openbaar,
14. en alles wat openbaar wordt, is zelf licht.
Daarom staat er: ‘Ontwaak uit uw slaap, sta op uit de dood, en Christus zal over u stralen.’

PREEK: Licht en waarheid (Serie verbondenheid, deelaspect 3)
Als voorbereiding op het maken van een preek vraag ik in gebed om de leiding van God. Onder meer
bij het kiezen van een Bijbelgedeelte waar ik over mag preken. Kort nadat ik had gebeden voor een
Bijbelgedeelte voor de preek van vandaag, las ik weer ‘ns in het Visiemanifest Licht Aan. Hierin staat
het volgende – let op, dit wordt een sigaar uit eigen doos: “Wij zijn het licht door onze identiteit in
Christus, en we mogen de weg gaan van de kinderen van het licht. Dat brengt goedheid, gerechtigheid
en waarheid voort (Efeziërs 5:8-9).” Prachtig, dit! Met name het verband tussen licht en waarheid vind
ik geweldig aansprekend. ‘Dank U Heer. Dit wordt mijn preektekst.’ Welgemoed ging ik aan de slag.
Maar toen ik de context bestudeerde waarin dit vers staat, schrok ik van wat Paulus daar allemaal
zegt. Misschien had je dat gevoel ook al even, tijdens de Bijbellezing. Het was niet de eerste keer dat ik
Efeze 5 las, maar lezen ter voorbereiding van een preek is toch anders, dat gaat dieper. Dit
Bijbelgedeelte komt ons dicht op de huid.
De eerste verzen zijn mooi, en positief van toon. 1. Volg dus het voorbeeld van God, als kinderen die Hij
liefheeft, 2. en ga de weg van de liefde, zoals Christus, die ons heeft liefgehad en zich voor ons gegeven
heeft als offer, als een geurige gave voor God. Hierin vat Paulus het onderwijs samen dat hij gaf in
hoofdstuk vier. Vandaar het ‘dus’: volg dus het voorbeeld van God. Maar dan komt het. Het wandelen
in liefde betekent dat je ook bepaalde dingen nalaat. Vers 3: Laat er bij u geen sprake zijn van ontucht
of zedeloosheid, of van hebzucht – deze dingen horen niet bij heiligen.
Het eerste wat je moet vermijden is porneia, daar komt ons woord porno vandaan. Porneia slaat op
seksuele omgang buiten het huwelijk. Niet doen, zegt Paulus. Het hoort niet bij heiligen. Daar ben je
het natuurlijk direct mee eens, zeker als je een rooms-katholieke achtergrond hebt. Heiligen leven …
nou ja, als heiligen. Maar Paulus heeft het over jou en over mij. Wíj zijn die heiligen!
Het tweede is zedeloosheid. Dat wil zeggen: elke vorm van seksuele onreinheid die maar denkbaar is.
Het is een nog bredere term dan porneia. Dit stelt ons al direct voor een eerste confronterende vraag:
gedragen wij ons naar deze duidelijke richtlijn van Paulus? Ik heb me laten vertellen dat inmiddels de
helft van alle mannen en jongeren in Nederland regelmatig porno kijkt. Ik weet niet of dit klopt. Maar
stel dat dit ongeveer juist is: wat betekent dat voor De Lichtboog? Is het bij ons 0 procent? Dat hoop ik
natuurlijk, en ik wil het ook graag aannemen. Maar is het ook zo? Kijk jij wel eens naar porno? Praat je
daar wel eens over met anderen – breng je het in het licht? Is er iemand die jou daar op bevraagt? Is er
op dit punt misschien meer licht en waarheid nodig in ons persoonlijke en gemeenschappelijke leven?
Ik realiseer me: veel van jullie voelen zich nu niet aangesproken. Maar ik meen dat het toch zinvol is
om dergelijke ongemakkelijke vragen te stellen.
Het derde wat je moet vermijden is gierigheid of hebzucht. Het weigeren om te delen, om te geven.
Ook dit is heftig om te lezen. Hoe vast zitten wij aan ons geld, ons huis, onze spullen? Of andere zaken
die veel geld kosten, zoals luxe vakanties?
Paulus vervolgt met het onder de loep nemen van ons spreken, onze taal. 4. Ook dubbelzinnige,
oppervlakkige en platvoerse taal is ongepast – spreek liever woorden van dank.
In de tijd van Paulus waren er veel feesten, banketten en drinkgelagen. Men vond het erg geslaagd als
er dan iemand bij was die als een soort cabaretier optrad. (Godfried Bomans zou zo iemand een snaak
noemen.) Een toffe gast die schuine moppen tapte of grove grappen maakte. Zulke mensen moet je
niet als voorbeeld nemen, schrijft Paulus. “Spreek liever woorden van dank.” Deze aansporing is
verrassend. Paulus heeft zojuist benoemd wat je moet vermijden (variërend van – simpel gezegd –
porno kijken tot obscene taal gebruiken). Je zou dan verwachten dat hij nu komt met een lijstje van
zaken die je wél moet nastreven. Maar Paulus roept alleen op tot eucharistia, tot dankzegging.
“Spreek liever woorden van dank”: hoezo?

Je kunt dit als volgt zien: dankzeggen in de Bijbel is in eerste instantie gericht op God. In een eerdere
preek heb ik uitgelegd dat danken, loven en prijzen in elkaar overlopen. Wanneer je er een gewoonte
van maakt om God oprecht te danken, te loven en te prijzen, dan erken je Hem daarmee als Heer. Als
bron van je bestaan, als centrum van je leven. Een dergelijke ‘dankbare’ gerichtheid op God is
kenmerkend voor christenen. Je zweert daarmee elke afgod af.
Het tegenovergestelde van dankbaarheid is afgoderij. Afgoderij houdt in dat je vast zit aan iets dat in
de weg staat tussen jou en God. Waardoor je Hem niet volledig kunt dienen. Dit klinkt ook door in vers
5 van ons tekstgedeelte: Want u moet goed weten dat iemand die in ontucht leeft, zedeloos of
hebzuchtig is – dat is allemaal afgoderij – geen deel kan hebben aan het koninkrijk van Christus en van
God.
Paulus geeft hier een heel ernstige waarschuwing. Hij gebruikt hiervoor een uitdrukking die nergens
anders in de Bijbel voorkomt, namelijk ‘het koninkrijk van Christus en van God’. In Paulus’ brieven gaat
de uitdrukking ‘koninkrijk van God’ meestal over de toekomst, en over het eind der tijden. De
uitdrukking ‘het koninkrijk van Christus’ heeft vaak betrekking op het nu, het gaat over onze eigen tijd.
Eerder in zijn brief aan de Efeziërs heeft Paulus dit ‘nu’ al benadrukt. Bijvoorbeeld in hoofdstuk 1 vers
22-23: Hij [God] heeft alles aan zijn [Jezus’] voeten gelegd en Hem als hoofd over alles aangesteld, voor
de kerk, die zijn lichaam is, de volheid van Hem die alles in allen vervult. Nu al is Jezus het hoofd over
alles, en het hoofd van de kerk. Dat is een indrukwekkende gedachte! Maar wel een met gevolgen. Als
leden van het lichaam van Christus moeten wij scherp opletten op hoe wij leven, op onze lifestyle. Als
wij weigeren om te breken met een bepaalde zonde, dan zijn we eraan gebonden – als aan een afgod.
We zijn dan niet echt vrij om God te dienen, om Hem volledig ter beschikking te staan. De effecten
daarvan zullen niet pas aan het eind der tijden merkbaar zijn, als het koninkrijk van God volledig
doorbreekt. Nee, dat heeft al in het hier en nu negatieve gevolgen.
Paulus blijft ons ook in het volgende vers waarschuwen en confronteren. 6. Laat u door niemand met
loze woorden misleiden, want wie God ongehoorzaam is, wordt getroffen door zijn toorn.
Loze woorden, leeg en misleidend gepraat. Wat zou hier worden bedoeld? Het gaat hier waarschijnlijk
om iemand die zoiets zegt als: ‘Ach, je gedrag maakt niet zoveel uit. God is toch liefde?’
Vandaag zijn wij evenzeer als christenen in Paulus’ dagen vatbaar voor misleidende woorden.
Bijvoorbeeld voor woorden die de angel halen uit het spreken over concrete zonden. Waardoor wij
onszelf of elkaar hier ook niet meer op aanspreken. Het is verleidelijk om te denken: ach, ik ben echt
niet beter dan jij, of andersom. We zijn allebei zondaars. Dus laten we niet oordelen, tolerant zijn. Jij
hebt jouw waarheid, ik de mijne.
Maar als er geen waarheid bestaat die voor iedereen geldt, dan ben ik vrij om mijn gedrag te
omschrijven zoals het mij uitkomt. Ik ben helemaal niet gierig of hebzuchtig, ik ben ‘zuinig’. Arrogant,
ik? Welnee, ik heb een gezond ‘zelfrespect’. Gebrek aan zelfbeheersing? Ach, ik was gewoon
‘hartstochtelijk’. Ik heb niet gelogen hoor, nee – ik was ‘sociaal sensitief’. Roddelen? Nee hoor, dat doe
ik nooit. Ik ben ‘gezond kritisch’, dat mag toch? En ik vind het lastig om mensen tegen wie ik iets heb,
direct aan te spreken. Ik overspelig? Da’s overdreven. Ik kijk heus niet veel naar pornosites, af en toe
maar. Ik doe daar toch niemand kwaad mee? – Enzovoorts.
Herken je dit? Denk eens na over deze vraag: Zijn er dingen in mijn eigen leven die de Bijbel ‘zonde’
noemt, terwijl ik dit woord zelf (liever) vermijd?
Het valt op dat in de Bijbel concrete zonden veel scherper en negatiever worden omschreven dan wij
misschien geneigd zijn te doen. Of mensen in de cultuur om ons heen – een cultuur waar wij wel deel
van uitmaken. Fundamenteel is zonde de weigering om Gods licht en waarheid toe te laten.
Zonde is een negatieve kracht. Een kracht die ontkent wat God juist belangrijk vindt. Zonde heeft te
maken met ongerechtigheid en ongeloof.

In de Bijbel wordt zonde in één adem genoemd met goddeloosheid, wetteloosheid, trouweloosheid.
Wie zondigt, maar dit niet als zonde wil zien en ermee wil breken, is ondankbaar en ongehoorzaam.
Dit is heftig. Ik stel de vraag maar even eerlijk: geloven wij, geloof jij dit echt? Ik bedoel maar, in de
cultuur waarin wij leven, is vrijheid zo ongeveer het hoogste goed. Zeker als het gaat om seksualiteit,
en om hoe je met je geld omgaat. Maar Paulus wil dat wij niets afdoen aan de verschuldigde
gehoorzaamheid aan God. Hij wil niet dat wij dit afzwakken. Of af laten zwakken, met dooddoeners als
‘Ach, ik ben en blijf een zondaar’ of ‘God is liefde, het maakt niet uit’.
7. Gedraag u dus niet zoals zij, dus als afgodendienaars, of als mensen die loze woorden gebruiken. En
nu volgt er een heel bijzondere zin: 8. want eens was u duisternis maar nu bent u licht, door uw bestaan
in de Heer. In deze zin gloort het licht! ‘Eindelijk’ – zou je haast zeggen. “Nu bent u licht” – dat is een
mooie samenvatting van veel van het onderwijs dat Paulus geeft in de Efezebrief. Tegelijk is het nogal
een uitspraak! “God is licht”, dat belijden wij. “Jezus is het licht van de wereld”, dat geloven we ook.
Maar als het om onszelf gaat, dan zouden we een aansporing verwachten als: “Probeer een licht te
zijn.” Dat klinkt toch veel realistischer? Durven wij, durf jij van jezelf te zeggen: ik ben licht? Doordat ik
bij Jezus hoor – mijn ‘bestaan in de Heer’?
Na alle heftige vermaningen klinkt dit – hoe zal ik het zeggen – ‘positief uitdagend’! Paulus ziet het
christen zijn als iets heel ingrijpends, dat is duidelijk. Het heeft te maken met jezelf elke dag opnieuw
ter beschikking te stellen voor God. Om door jou heen te werken. En bereid zijn offers te brengen – als
een ‘geurige gave voor God’, denk aan vers 2.
De onderliggende gedachte bij vers 8 is die van invloedssferen. Geleidelijk aan krijgen mensen de
eigenschappen van de omgeving waarin ze verkeren. Jaren geleden huurde ik een kamer in de Pijp in
Amsterdam. De verhuurder vertelde dat hij vóór zijn bekering in zwarte kleren liep. Hij hield altijd de
gordijnen dicht, omdat hij niet van het zonlicht hield. Hij leefde vooral ’s nachts omdat hij een hekel
had aan daglicht. Hij had de muren zwart geschilderd, en ging regelmatig naar zogeheten dark rooms.
Hij was een voorbeeld, zou je kunnen zeggen, van Paulus’ opvallende omschrijving “eens was u
duisternis”. Dit alles veranderde toen hij Jezus Christus had leren kennen, het Licht en de Waarheid in
eigen persoon. Er kwam toen niet alleen figuurlijk maar ook letterlijk licht in zijn leven! De gordijnen
gingen open en het zonlicht stroomde naar binnen. Mooi, niet? En als huurder van die kamer vond ik
deze ommekeer natuurlijk wel fijn!
Zelf heb ik niet zo’n radicale bekering meegemaakt, van de duisternis naar het licht. Misschien herken
je dat bij jezelf. Of misschien heb jij op dit punt juist wel een mooi getuigenis te geven. Ik zou dat dan
graag een keer van je horen, en misschien wij allemaal wel! Want getuigenissen van Gods genade
kunnen je enorm bemoedigen!
Hoe verschillend onze achtergronden ook kunnen zijn - als gelovigen zijn wij allemaal licht in de Heer.
Het is onze relatie met Jezus Christus die ten diepste bepaalt wie wij zijn. Als we dat begrijpen en
geloven, dan volgt daaruit dat we ons er ook naar gedragen. Of in elk geval naar zouden willen
gedragen. In de beeldende taal van Paulus: 8b. Ga de weg van de kinderen van het licht.
Dat is onze opdracht als ‘Lichtbogers’. Wat mogen we verwachten als wij dat doen? Dat komt in vers 9
aan de orde.
9. Het licht brengt goedheid voort en gerechtigheid en waarheid.
Als wij in Jezus ons bestaan hebben, schijnen wij als het licht wanneer wij goed zijn voor
anderen. Op een manier die ons wat kost. Als wij alleen uit zijn op plezier, op fijne
gevoelens, dan wordt dit lastig. We zullen ons moeten blijven realiseren dat er ook offers
van ons kunnen worden gevraagd. In het logo van De Lichtboog is ook een kruis
zichtbaar! Dat verwijst naar wat Jezus voor ons heeft gedaan, zeker. Hij heeft de straf
gedragen voor onze zonden.

Daarom hoef je niet bang te zijn om je zonden aan het licht te brengen, want er ís vergeving! Tegelijk
is er ook een verband tussen discipel van Jezus zijn en je kruis op je nemen.
‘Gerechtigheid’ betekent hier een heilig leven voor Gods aangezicht. Je kunt ook zeggen: een leven in
dankbaarheid. Dit staat tegenover de ontucht, zedeloosheid of hebzucht en dergelijke die we
aantreffen in de omringende cultuur, denk even terug aan vers 3. Dit is super actueel voor ons. Wij
worden geroepen ons countercultural – tegencultureel – op te stellen als het gaat om dergelijke
praktijken.
‘Waarheid’ in de Efezebrief verwijst vaak naar de waarheid van het evangelie. Maar in dit geval gaat
het vooral om waarachtigheid, eerlijkheid, betrouwbaarheid.
Goedheid heeft dus vooral betrekking op onze relaties met andere mensen. Gerechtigheid op onze
relatie met God. En waarheid slaat op een integer leven in lijn met het evangelie van het Koninkrijk.
Op deze drie manieren zien we iets terug van de vrucht die het licht voortbrengt. Deze uitdrukking
‘vrucht’ komen we tegen in de Herziene Statenvertaling: “Want de vrucht van de Geest is in alle
goedheid en rechtvaardigheid en waarheid.”
Het laatste begrip: waarheid, wil ik nog wat verder uitpakken. Waarheid heeft twee kanten. Het heeft
te maken met ons denken, met wat wij geloven over God en over onszelf. En waarheid heeft een
morele kant. Dat wil zeggen: het heeft te maken met ons gedrag. En dieper nog, met de focus, de
‘eenheid’ van je hart. David verwoordt dit heel mooi in Psalm 86:11 (HSV): “Leer mij, HEERE, Uw weg, ik
zal in Uw waarheid wandelen, maak mijn hart één om Uw Naam te vrezen.”
Wandelen in de waarheid van God. Vanuit een hart dat één is – heel gemaakt door onze Heiland, onze
Heelmaker, Jezus Christus. Prachtig! En… wat betekent deze waarheid in de praktijk van ons dagelijks
leven? Daar wil ik tot slot op ingaan. Het woord integriteit kan ons hier verder helpen. Dit rijke begrip
is afgeleid van het Latijnse integritas. Dat betekent heelheid, intact zijn. Integriteit heeft in de eerste
plaats te maken met je persoonlijke keuzes en gedrag, in je dagelijks leven en werk. Hierbij hoort dat
je eventuele bindingen aan het licht brengt: je verslavingen, je zonden. Dat je er verantwoordelijkheid
voor neemt.
Integriteit uit zich ook in de omgang met medegelovigen. Je kunt ook zeggen: integriteit heeft te
maken met hoe jij en ik bijdragen aan gemeenschapsvorming, aan de onderlinge verbondenheid. Denk
aan betrouwbaar zijn, je afspraken nakomen. Grenzen respecteren. Vertrouwelijke zaken niet
openbaar maken. Eerlijk zijn, rechtvaardig zijn, geen aanzien des persoons. Het voor je recht
opkomen, maar ook van je recht af kunnen zien. En consistent, voorspelbaar handelen: niet de ene
keer zus en de andere keer zo. Dit geldt ook voor De Lichtboog als gemeenschap. Er bestaat namelijk
ook zoiets als een gemeenschappelijke integriteit.
Een ‘integere’ gemeenschap vormen, betekent onder andere dat leden van De Lichtboog – nieuwe
leden, maar ook de al wat langer meelevende leden – weten waar ze aan toe zijn. Wat betreft
waarden en visie, maar ook praktisch. Bijvoorbeeld als je een taak op je neemt, dat het helder is wat
jouw verantwoordelijkheid is, en waar die ophoudt. En als het onduidelijk is, dan bespreek je dit met
elkaar. ‘De waarheid spreken in liefde’ – dat hoort bij een integere gemeenschap.
We kunnen nog een andere dimensie van integriteit onderscheiden. Ik noem die ‘theologische
integriteit’. Hierbij gaat het om het met elkaar onderkennen wat God ons aan licht en waarheid wil
geven. Door de werking van zijn Woord en Geest. Hierbij moeten we ons niet laten meeslepen door
een tunnelvisie, een te smalle theologie. Of voor een die uit balans is.

Ook moeten we waken voor ‘goedkope genade’, een uitdrukking van de theoloog Dietrich Bonhoeffer.
Het evangelie is een blijde boodschap, zeker. Maar het bevat ook de oproep tot navolging. En dat
vraagt iets van ons. Dat blijkt al uit de paar verzen die we bespraken uit Efeze 5.
Theologische integriteit kan niet zonder datgene wat Paulus noemt in vers 10. Onderzoek wat de wil
van de Heer is. Deze oproep heeft te maken met geestelijk onderscheidingsvermogen. Dat is een groot
en belangrijk thema. Je raadt het al: dit onderwerp komt aan bod in een volgende preek. Het
tekstgedeelte gaat nog verder, maar dit lijkt me genoeg voor vandaag!
Ik eindig met een tweeledige oproep, die kort samenvat wat we hebben besproken.
1. ‘Licht zijn’ en ‘Lichtboger’ zijn betekent onder andere integer zijn. Zowel persoonlijk als gezamenlijk.
Het gaat om het actief bijdragen aan een interne cultuur van licht en waarheid. Dat kan ook
betekenen elkaar aanspreken op dingen die niet goed zijn, of waar we tegenaan lopen. Hierbij is
wijsheid nodig over hoe, wanneer en op welke toon je dit doet. Ook is een onderliggende basis van
dankbaarheid van belang. Dankbaarheid naar God toe en naar elkaar toe.
2. Leef vanuit deze Bijbelse waarheid: “Ik ben licht in de Heer. Mijn relatie met Jezus Christus bepaalt
ten diepste wie ik ben. Ik behoor tot zijn invloedssfeer van licht en waarheid. Daarom wil ik geen plek
bieden aan zonden in mijn leven. Ik ga ze niet verdoezelen of relativeren. Ik breek ermee, en ik breng
ze in de lichtkring van het kruis van Christus. Want Hij is mijn Heiland, mijn Heelmaker.”
Amen.
I heard the voice of Jesus say:
Ik hoorde Jezus’ stem zeggen:
I am this dark world’s light.
Ik ben het licht in deze donkere wereld.
Look unto Me, thy morn shall rise
Kijk naar Mij, dan komt de zon op in je leven
And all thy day be bright.
en verspreidt de dag zijn stralend licht.
I looked to Jesus, and I found In Him my star, my sun;
Ik keek naar Jezus en vond in Hem mijn ster, mijn zon;
And in that light of life I’ll walk,
En in dat levenslicht zal ik wandelen
till traveling days are done.
Totdat mijn reisdagen voltooid zijn.

