Bezinning 573: Licht van Leven
Johannes 8,12-20 = veertigdagentijd 5° week maandag in het C-jaar

Het Woord
Jezus nam opnieuw het woord. Hij zei: ‘Ik ben het licht voor de wereld. Wie Mij volgt, loopt nooit
meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.’ De farizeeën wierpen tegen: ‘Uw
getuigenis is niet betrouwbaar, want U getuigt over Uzelf.’ Maar Jezus ging verder: ‘Ook al getuig
Ik over Mezelf, toch is Mijn getuigenis betrouwbaar, omdat Ik weet waar Ik vandaan gekomen ben
en waar Ik naartoe ga. U oordeelt met menselijke maatstaven, maar Ik oordeel over niemand. En
wanneer ik toch een oordeel vel, is Mijn oordeel betrouwbaar, omdat Ik niet alleen ben, maar
samen met de Vader die Mij gezonden heeft. In uw wet staat geschreven dat het getuigenis van
twee mensen betrouwbaar is. Wel, Ik getuig over Mezelf, en de Vader die Mij gezonden heeft,
getuigt over Mij.’ Toen vroegen ze: ‘Waar is Uw vader dan?’ ‘U kent noch Mij, noch Mijn Vader,’
antwoordde Jezus. ‘Als u Mij zou kennen, zou u Mijn Vader ook kennen.’ Dit zei Hij in de
schatkamer van de tempel, waar Hij onderricht gaf. Niemand greep Hem, want zijn tijd was nog
niet gekomen.

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord
We vinden weinig teksten in de evangelies waarin Jezus zo vaak spreekt met de woorden ‘ik’, ‘Mij’
en ‘Mijn’. Hier wel. Alles samen vierentwintig maal. Hij openbaart zichzelf nu helder en klaar, zelfs
op een plechtige toon. Alle Ik-ben-uitspraken hebben een groot gewicht. Het zijn de woorden
waarmee de Heer zich aan Mozes openbaarde. Jezus gebruikt ze om zichzelf te openbaren.
Hij zegt over zichzelf dat Hij het licht is. Zelfs het licht dat alle duisternis doet verdwijnen. Het
wordt ook positief uitgedrukt: het licht van het Leven. ‘Leven’ met grote L: het volle, goddelijke
Leven. Verder zal Hij zeggen: ‘Ik ben het Leven’ (Johannes 14,6).
De rest van de tekst cirkelt rond het woord ‘getuigenis’. De farizeeërs menen dat het getuigenis
van Jezus over zichzelf geen waarheidskarakter heeft. Immers, een getuigenis is pas waar als er
minstens twee getuigen zijn (Deuteronomium 19,15). Voor Jezus zijn er twee getuigen: zijn Vader
en Hijzelf.
De kern van Jezus’ woorden reikt nog verder. De Vader getuigt over Jezus. En Jezus moet alles aan
de mensen meedelen wat Hij van zijn Vader verneemt. Dus moet Hij ook het getuigenis van de
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Vader over Hem aan de mensen zeggen. Hier doet Hij dat ook. Eens te meer krijgen we een inkijk
in de unieke relatie tussen de Vader en de Zoon. Hun relatie is zo volkomen dat we mogen zeggen
dat ze totaal een zijn.
Jezus zegt het op zijn manier: ‘Als u Mij zou kennen, zou u Mijn Vader ook kennen.’ Ook dat
herhaalt Hij verder in het Johannesevangelie: ‘Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien’
(Johannes 14,9). Ja, de Vader heeft zich totaal aan ons geopenbaard in Jezus. In zijn woorden en in
zijn daden. In heel zijn leven. Zoals de Vader enkel licht is en het licht schiep, zo is Jezus enkel licht
dat alle duisternis, alle zonde verdrijft.

Het Woord in mijn leven
Op welke manier is Jezus licht voor mij? Welke duisternis moet Hij nog doen verdwijnen in mij?
Welke duisternis in de wereld wil ik graag door Jezus’ licht zien verdwijnen? Zie ik al voldoende de
unieke eenheid tussen Jezus en de Vader? Wie of wat kan me daarbij helpen?

Bidden met het Woord
Heer Jezus Christus,
zoals de Vader licht is
en het licht schept,
elk moment opnieuw,
zo bent U het licht.
U verdrijft alle duisternis.
U brengt ons het leven,
het volle, goddelijke Leven.
Verwijder elke duisternis
uit mijn persoonlijk leven,
uit het leven van alle mensen,
uit het leven van de wereld.
Verwarm met Uw licht
elke mens die kou heeft,
elke mens die in de kou staat,
elke mens in de duisternis,
elke mens die uitziet
naar het licht van Uw liefde. Amen.
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