Don Bosco

Bezinning 32: Zout en licht1
Matteüs 5, 13-16 = 5° zondag door het jaar in het A-jaar

Het Woord
[Jezus zei:] ‘Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan
weer zout gemaakt worden? Het dient nergens meer voor, het wordt weggegooid en vertrapt. Jullie
zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Men
steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee, men zet hem
op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor de
mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.’

Een woord bij het Woord
Deze vier verzen zitten vol diamanten met vele facetten. Jezus gebruikt tweemaal bijna dezelfde
woorden: ‘Jullie zijn het zout en het licht’. Jezus’ woord máákt de leerlingen tot zout en tot licht.
Want Jezus deelt in de scheppingskracht van de Vader. Het is dus belangrijk dat we vaak genoeg bij
Jezus op de berg gaan om Hem ons tot zout en tot licht te láten maken. Zout en licht zijn we niet
voor onszelf, maar voor de aarde, voor de wereld, voor de mensen. Voor anderen dus. Een
voorrecht én een grote verantwoordelijkheid.
De tweede diamant betreft het einde. Het doet eigenaardig aan dat Jezus wil dat onze goede daden
door de mensen gezien worden. We zijn toch tot nederigheid geroepen? Maar we moeten doorlezen
tot het uiteindelijke doel: onze Vader verheerlijken. De mensen moeten onze goede daden zien,
zodat ze daarin Gods werk ontdekken en Hem danken en loven. En alweer gaat Jezus ons voor: Hij
is aan het woord en laat alle aandacht naar de leerlingen gaan en naar de Vader. Dus niet naar
zichzelf.

Het Woord in mijn leven
Hoe laat ik mij door Jezus tot zout en licht voor de mensen maken? Ben ik zout en licht voor álle
mensen? Is het mijn eindbedoeling dat de Vader in de hemel gedankt en verheerlijkt wordt? Of stel
ik mezelf nog teveel in het licht? Kan ik Jezus danken dat Hij mij, gewone mens, uitkiest om zout
en licht voor de mensen te zijn?
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Deze bezinning kwam tot stand vanuit de Bartimeüs lectio divinagroep van Bonheiden 1. Met dank aan de acht
deelnemers die op 31 januari 2011 rond dit evangelie samen kwamen in de H. Geestkapel.
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Bidden met het Woord
Heer Jezus, dank U wel voor de uitverkiezing
om als zout smaak te geven aan het leven van mensen.
Dank U wel voor de uitverkiezing
om licht te zijn voor de wereld.
Toch kent Gij mij goed:
soms ben ik smakeloos of nog erger, om uit te spuwen.
Ik voel me soms zo klein voor die grote taak.
Geef mij de kracht uw licht in mij op te nemen
en uw licht door te blijven stralen naar anderen. Amen.
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