Bezinning 516: Lichtogen
Lucas 11,33-36 1

Het Woord
[Jezus zei:] ‘Wie een lamp aansteekt, zet hem niet weg in een donkere nis2, maar plaatst hem op
de standaard, zodat degenen die binnenkomen het licht kunnen zien. Het oog is de lamp van het
lichaam. Als je oog helder is, is je hele lichaam verlicht. Maar als het troebel is, verkeert je lichaam
in duisternis. Let dus op of het licht dat in je is, niet verduisterd3 is. Als je hele lichaam verlicht is,
zonder dat ook maar een deel in duisternis verkeert, dan is het zo licht als wanneer een lamp je
met zijn stralen verlicht.’

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord
Sommige mensen verlangden een teken van Jezus (Lucas 11,16), maar om Hem op de proef te
stellen, niet om zich te bekeren en in Hem te geloven met heel hun hart en met daden van
goedheid. Hij geeft een lang antwoord op die vraag, waarvan deze tekst het einde is. Hij sluit zijn
antwoord af met twee parabels.
Hij en zijn boodschap zijn het licht dat alle duisternis verdrijft. Het licht moet zichtbaar zijn en niet
weggestopt worden. De mensen die binnen komen in het huis van Jezus’ Rijk, moeten door het
licht beschenen worden.
De tweede parabel draait rond het oog, de lamp van het lichaam. Het oog kan boosheid uitstralen
vanuit de duisternis in de mens. Het kan ook licht uitstralen en anderen belichten. Dit kan maar als
het licht van Jezus in de mens aanwezig is.
De tekst spreekt over ‘… zonder ook maar een deel in duisternis.’ Dan is er dus geen enkel kwaad
meer in de mens. Wie zou dit over zichzelf kunnen zeggen? Het is het hoge doel. Maar in feite zijn
we allen op weg naar die toestand. Moge Christus’ licht steeds meer alle kwaad in ons doen
verdwijnen.

1

Deze tekst komt niet voor in de liturgie, noch op zon- en feestdagen, noch op weekdagen.
De Naardense Bijbel (2014) geeft deze vertaling: ‘… in een keldergat zetten en ook niet onder de korenmaat.’
3
De Naardense Bijbel (2014) gebruikt het woord ‘boos’.
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Het Woord in mijn leven
Welke zijn de drie meest duistere plekken (het kwade) in mij? Hoe kan Jezus’ licht die duisternis
doen verdwijnen? Stralen mijn ogen enkel licht uit? Kan Jezus zijn licht in mij laten stralen? Hoe?

Bidden met het Woord
Heer Jezus,
U bent het Licht,
dat de duisternis verdrijft.
U wilt ons transformeren
tot we enkel licht zijn.
Het is onze roeping
Uw goedheid uit te stralen.
Verdrijf alle duisternis
uit ons lichaam,
uit ons hart.
Geef ons heerlijke lichtogen,
waardoor Uw licht schijnt
en de mensen verlicht. Amen.
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