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Mijn lichtje
Wil jij je licht laten schijnen?
Of verberg jij je licht?
Een belachelijke vraag, toch? Niemand van ons wil zijn licht verbergen.
Er bestaat zelfs een populair zondagsschoolliedje waarin staat dat we ons licht niet moeten verbergen
maar het moeten laten schijnen. Nu we dit liedje in ons hoofd hebben, gaan we onderzoeken wat velen
niet begrijpen, namelijk hoe we licht als beeldspraak moeten definiëren.
We beginnen met onderwijs dat rechtstreeks afkomstig is van onze Messias.
Mattheüs 5:14-16
U bent het licht van de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen zijn.
En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard, en hij
schijnt voor allen die in het huis zijn. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw
goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.
Dus: wat is ‘het licht’?
Jezus, Zijn Hebreeuwse naam Jesjoea, zegt dat ons licht dat schijnt voor anderen gelijk staat aan onze
waarneembare goede werken.
Hierdoor begrijpen we dat ons licht door anderen wordt gezien en dat het iets is dat we doen. En door
onze goede werken (het licht) wordt de Vader verheerlijkt.
Wat is ons licht? Waar vinden we dit licht? Hoe wordt de Vader verheerlijkt?
Waarom gebruikt Jesjoea deze term alsof Zijn publiek al wist wat Hij hiermee bedoelde?

Hij veronderstelt dat wij het eerste deel van de Bijbel al hebben gelezen zodat we weten wat de definitie
is van licht.
Toen Jesjoea deze woorden sprak was er nog geen Nieuw Testament.
Het gebruik van deze metafoor moet wel uit het Oude Testament komen zodat Zijn publiek het begreep.
Jesjoea gebruikte blijkbaar Bijbelse termen die Bijbels gedefinieerd zijn.
Gelukkig maar, want wat we echt willen weten is dit:
Hoe kunnen we ‘licht doen’ en het niet verbergen?
Laten we enkele verzen over licht lezen uit het gedeelte van de Bijbel waar het publiek uit hoofdstuk 5
mee vertrouwd was:
Spreuken 6:23
Want een gebod is een lamp, en onderricht is een licht, bestraffingen en vermaning zijn de weg
van het leven,…
Jesaja 8:20
Terug naar de wet en het getuigenis! Als zij niet overeenkomstig dit woord spreken, zal er voor
hen geen dageraad zijn.
Jesaja 51:4
Sla acht op Mij, Mijn volk, Mijn natie, hoor Mij aan, want een wet zal van Mij uitgaan en Mijn
recht zal Ik tot rust doen komen tot een licht voor de volken.
Psalm 119:105
Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.
Er zijn vele verzen die bewijzen dat de Wet van God het licht is waar onze Messias naar verwees. Maar
zoals we allemaal weten staat een zaak vast op de verklaring van twee of drie getuigen. (Deuteronomium
19:15; 2 Corinthiërs 13:1)
In het Hebreeuws is het woord voor Wet 'Torah'. En Jesjoea verwees metaforisch naar de Torah als het
licht.
Volgens het onderwijs van Jesjoea in Mattheüs 5 en de Bijbelse definitie voor licht, moeten we om ons
licht te laten schijnen voor alle mensen, dat licht in praktijk brengen dat aan ons is gegeven.
Als we als gelovigen de Wet van God houden, brengen we waarneembare goede werken voort die
anderen kunnen zien en waardoor ze aangetrokken worden tot dat licht.
Jesjoea zegt dat we de Vader verheerlijken als we ons geloof in praktijk brengen door de Torah te doen.
We moeten ook bedenken dat Jesjoea het Licht van de wereld is:

Johannes 8:12
… Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal
het licht van het leven hebben.
Ontstaat hiermee een nieuwe definitie van ‘licht’? Was het licht eerst de Torah, zoals in het Woord staat,
en is Jesjoea nu ineens het licht?
Helemaal niet!
We mogen niet vergeten dat onze Verlosser het Woord in het vlees is:
Johannes 1:14
En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid
gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader), vol van genade en waarheid.
Als Jezus het vleesgeworden Woord is, moet Hij ook het licht zijn volgens het eerste deel van de Bijbel:
Spreuken 6:23
Want een gebod is een lamp, en onderricht is een licht, bestraffingen en vermaning zijn de weg
van het leven,…
Jesjoea is het Licht van het leven - dat lazen we in Johannes 8:12.
Psalm 119:105
Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.
Het Woord, waaronder de hele Wet van God, is het licht.
We kunnen niet negeren dat de Wet van God en de Messias één en hetzelfde zijn.
Dit is zo omdat de Messias het perfecte voorbeeld is, in het vlees, van de Wet van God.
En daardoor is Hij ook het perfect waarneembare licht.
Jesjoea beoefende het licht perfect en Hij vraagt ons om het licht dat Hij was, te beoefenen.
Dit zouden we moeten doen en het niet verbergen.
Het is zeker dat we niet altijd een perfect licht als Jesjoea zullen zijn vanwege onze vergankelijke staat,
maar we moeten ons best doen. Waar we falen, worden we bedekt door genade.
Maar het is niet omdat we bedekt zijn met genade (Romeinen 6:1) dat we niet moeten proberen de Wet
van God te doen. In feite is het breken van de Wet van God zonde (1 Joh. 3:4).
Iedereen zal het met me eens zijn dat we niet moeten zondigen. Dat is duisternis. We moeten in de Wet
van God wandelen; in het licht.

Als we het eens zijn met onze Messias dat we ons licht niet moeten verbergen, en we zijn het eens met
de Bijbel die licht definieert als de Wet van God, geschreven door Mozes, dan krijgen we een antwoord
op een heel belangrijke vraag.
Het beantwoordt namelijk de vraag ‘hoe kunnen we ons licht verbergen?’…
Het antwoord is helaas: we verbergen het licht door het licht niet te ‘doen’.
In de Bijbel wordt de definitie van licht al gegeven: het is de Wet van God, geschreven door Mozes, de
Torah. We hebben geen excuus om het ‘licht niet te doen’. Als we het licht niet ‘doen’, dan verbergen
we het.
Zelfs onze Verlosser beoefende dat licht perfect en zei vervolgens dat Hij het licht was en dat Hij ons
oproept om in ‘hetzelfde licht te wandelen’ dat Hij beoefende.
Nogmaals: dit is de Wet van God, geschreven door Mozes.
Wanneer we dus het licht verbergen in plaats van het te ‘doen’, verbergen we in feite Christus –het
licht– voor anderen. Dan verbergen we Christus die datzelfde Woord is in het vlees.
We verbergen de weg van het leven, de waarheid en het licht. Dit zijn allemaal woorden die gebruikt
worden om de Wet van God, geschreven door Mozes én Jesjoea, onze Messias, te omschrijven.
Het is duidelijk dat de naties het Woord niet kunnen zien als wij weigeren om het te doen. Dan is het
licht voor hen verborgen. Als we slechts een beetje van het Woord doen, dan is het licht niet zo
doeltreffend als het bedoeld is.
Voor Jesjoea was dit blijkbaar heel belangrijk, want meteen nadat Hij ons waarschuwt om ons licht niet
te verbergen zegt Hij dat Hij niet is gekomen om het licht af te schaffen.
Vervolgens vertelt Hij ons dat wie de Wet van God niet volledig onderwijst, zijn licht verbergt en de
geringste zal zijn in het Koninkrijk.
Mattheüs 5:17-19
Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om
die af te schaffen, maar te vervullen. Want, voorwaar, Ik zeg u: Totdat de hemel en de aarde
voorbijgaan, zal er niet één jota of één tittel van de Wet voorbijgaan, totdat het alles geschied is.
Wie dan een van deze geringste geboden afschaft en de mensen zo onderwijst, zal de geringste
genoemd worden in het Koninkrijk der hemelen; maar wie ze doet en onderwijst, die zal groot
genoemd worden in het Koninkrijk der hemelen.
Jesjoea zegt ons dat Hij niet gekomen is om het licht te veranderen of af te schaffen wat al Bijbels is
vastgelegd. Hij vertelt ons dat Hij juist kwam om in datzelfde licht te wandelen of het te vervullen.
Daarna vermeldt Hij wat er met diegenen gebeurt die ervoor kiezen om de mensen te onderwijzen dat er
iets uit de Wet afgeschaft is. Anders gezegd: Hij zegt ons wat er gebeurt met gelovigen die hun licht
verbergen: zij worden de minste in het Koninkrijk. Zij die hun licht laten schijnen, worden groot in het

Koninkrijk. Omdat er een heel beloningssysteem voor gelovigen op gebouwd is, moet het wel iets heel
belangrijks zijn!
Het Licht, of de Wet van God, blijft blijkbaar precies hetzelfde licht; tenminste tot HEEL de Wet en de
Profeten vervuld zijn, en de hemel en de aarde voorbijgegaan zijn. Het is waarschijnlijk overbodig om
op te merken dat de hemel en de aarde nog niet voorbijgegaan zijn en de Wet en de Profeten dus nog
niet vervuld zijn. Volgens Mattheüs 5 betekent dit dat alles uit Gods Wet nog steeds hetzelfde Licht is
dat we moeten doen als waarneembare goede werken, zichtbaar voor mensen.
De schijnbaar gekke vraag waarmee we begonnen: ‘Verberg jij je licht?’, is nu misschien iets waarover
je nooit hebt nagedacht.
Het is ons gebed dat je gezegend werd door dit onderwijs. Denk eraan om altijd alles te toetsen.
Sjalom! Voor meer informatie over dit onderwerp of ander onderwijs, bezoek ons op
www.testeverything.net (Engelstalig onderwijs)
Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God.
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