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Preek van 9 februari 2020 
gehouden in De Morgenster in Papendrecht 
door ds. Piet van Die 

 

WAARHEEN HET KWAAD? 

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. (Matteüs 5,15) 

Complimenten 

Iedereen wil weleens een schouderklopje. Maar als het ervan komt, zeggen de 

meeste mensen: ‘Ach ja, zoveel was het nu ook weer niet.’ Veel mensen voelen 

zich bij complimentjes ongemakkelijk. Ze veranderen het liefst van onderwerp. 

Terwijl ze het stiekem natuurlijk wel fijn vinden. Maar we weten er niet zo goed 

weg mee. 

Jezus gaf zijn volgelingen een ongehoord compliment. ‘Jullie zijn het licht der 

wereld.’ Let wel, hij zei niet: ‘Jullie zouden eigenlijk het licht der wereld moeten 

zijn.’ Nee, jullie zijn het. Maar de kerk heeft nooit goed overweg gekund met dat 

compliment. Ze heeft het weggewuifd. ‘Ach, dat valt wel mee. Of liever: het valt 

tegen. Wij zijn immers zondige mensen.’ 

Het kwade 

Helemaal ongelijk had ze daar natuurlijk niet. Mensen zijn ook vaten vol 

tegenstrijdigheden. De apostel Paulus wist het al. Hij schreef: ‘Als ik het goede 

wil, lijkt het wel alsof mijn slechte neigingen ook opspelen.’ In elk mens huizen 

goede en slechte krachten. Kijk naar een simpel voorbeeld: onze goede 

voornemens van 1 januari zijn meestal al vóór februari gesneuveld.  

Ook Jezus wist dat natuurlijk wel. Zelfs met de harde kern van zijn volgelingen 

zal hij nog wat te stellen krijgen. Misverstand stapelde zich soms op misverstand. 

Ze streden af en toe wie van hen de belangrijkste was. En toen puntje bij paaltje 

kwam, lieten ze het allemaal afweten. De kerk begon met een stelletje 

deserteurs.  
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God in mensen 

En toch complimenteerde Jezus de mensen om hem heen. Hij zag het licht dat in 

hen ontstoken was. Weer anders gezegd: hij zag God in hen. Want zo zal het 

evangelie het ook gaan zeggen: ‘God is het licht der wereld’. En van Jezus zelf zal 

het gezegd worden. Daarom staat er altijd een Paaskaars in elke kerk te branden 

– omdat God in Jezus was als het licht der wereld. 

Maar Jezus begon zijn evangelie met tegen de mensen te zeggen: ‘Jullie zijn het 

licht van de wereld.’ Hoe kan dat? Dat kan omdat hij niet de zonde als 

uitgangspunt nam, maar de hoop. Wat zag hij in hen? Hij zag niet alleen de 

ontmoedigende feiten, maar ook de kansen. 

Zondeleer 

De kerk heeft altijd de zonde als uitgangspunt genomen. Daarom zei iemand: ‘De 

grootste zonde van de kerk is haar eigen zondeleer.’ Zoiets zegt ook Rutger 

Bregman in zijn bestseller ‘De meeste mensen deugen’. Zijn stelling is dat we in 

het westen dagelijks overgoten worden met een negatief mensbeeld. De 

grootste schuldigen lijken de nieuwsmedia. Ze bombarderen ons met 

verlammende berichten. Maar ook religie kan er wat van, aldus Bregman. Ze 

drukt ons neer. Het resultaat? We zien nauwelijks bemoedigende feiten. 

Bregman is niet de eerste. Ik heb nog eens een boekje van mijn leermeester Okke 

Jager uit de kast getrokken. Het is uit 1978 – de tijd van het doemdenken (dat 

vandaag weer terug lijkt). ‘Wij zijn niet machteloos’ heet het. Hij keert zich daarin 

tegen gelovigen – orthodox of juist maatschappelijk betrokken - die anderen de 

put in praten. Hij noemt het: de ketterij van het kleinmoedig-maken van mensen 

die zich toch al klein voelen.  

Jongeren 

Ja, daar zijn we altijd goed in geweest. Het benadrukken van de zonde, zodat een 

de genade des te harder nodig hebben. Het drukken op tekorten, zodat de ander 

tot inkeer zou komen. En natuurlijk, een mens moet dagelijks zich omkeren. 

Maar de oproep tot bekering is bij Jezus de keerzijde van een hartelijke 

uitnodiging. Neem daarom niet de zonde als uitgangspunt, maar de hoop. 

Duizenden jongeren demonstreerden tegen klimaatverandering. Ze zien de 

diepe ernst van de situatie onder ogen. Maar tegelijk is er hoop. Het moet 
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anders. Het kan anders, zo geloven ze. Ze zien het kwaad, maar ze gaan uit van 

de hoop. Ze zijn als een stad op een berg. Jezus dacht bij die stad misschien wel 

aan Nazaret, waar hij was opgegroeid. Het lag op berg. Als het donker was zag je 

vanuit de laagvlakte al van kilometers afstand de lichtjes.  

Onder de korenmaat 

‘Jullie zijn het licht der wereld,’ zei Jezus. Hij zei het tegen mensen uit Galilea. 

Keuterboertjes. Vissers op gammele bootjes. Mensen die vaak zuchtten onder 

schulden. Kansarmen, zou wij ze noemen. Maar Jezus noemde hen licht der 

wereld. En niet om te pleasen. Hij zág het. Ze hadden het in zich.  

Het enige gevaar is – nee, niet dat het dooft. Dat kan ook. Mensen kunnen elkaar 

ontmoedigen. Een maatschappij kan mensen ontmoedigen. Jezus bémoedigde 

mensen. Maar hij zei tegelijk: ‘Stop dat licht niet weg. Je zet een licht in huis toch 

ook niet onder de korenmaat?’ Een korenmaat – dat is een bak waarmee je een 

hoeveelheid koren (het woord zegt het al) meet en bewaart. Zo’n bak stond vaak 

op vier pootjes. En of Jezus nu bedoelde dat je het kaarsje niet tussen die vier 

pootjes moet zetten of dat hij bedoelde dat je de korenmaat er niet onderste 

boven op moet zetten – het gaat er natuurlijk om dat je het licht de ruimte geeft.  

‘Ik stel niets voor’ 

Misschien is jouw korenmaat je faalangst. De neiging om alles maar een beetje 

klein te houden omdat je dan niet op- of tegenvalt. De gedachte: ach, ik stel toch 

niets voor. Of misschien is je korenmaat juist wel je militante strijdbaarheid. 

Strijdbaarheid kan je kil maken, ook als je strijd voor het goede. De strijd voor 

het goede kun je ook strijden met middelen die niet goed zijn. Wat is jouw 

korenmaat? Misschien wel je onverschilligheid of je traagheid of je onwil. 

Maar ieder mens draagt ook iets van God in zich. Wat is het bij jou? Wat is het 

goede dat aan jou gegeven is? Wat is jouw kracht? Word je er bewust van. Durf 

het onder ogen te zien. En ga er dan mee werken.  

Unde? 

Binnen de theologie en de filosofie is het kwaad altijd een belangrijk thema 

geweest. Het staat bekend onder de vraag: Unde malum – vanwaar het kwaad. 

Waar komt het kwaad vandaan? Maar de geschiedenis had er misschien iets 
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anders had uitgezien als de vraag was omgekeerd: waar gaat het met het kwaad 

naartoe? Dan was niet de zonde ons uitgangspunt geworden, maar de hoop. 

Want Jezus leerde ons: het kwaad wordt verwonnen. Het is nog niet zover, maar 

het is al wel bezig.  

Laten we zo eens het avondmaal gaan vieren. Wat vieren we bij het avondmaal? 

De vergeving van de zonden? Dan heeft het ritueel altijd de zonde nodig om er 

de saus van vergeving over te kunnen gieten. Ik stel voor dat we het vanaf 

vandaag eens zo gaan zien: we vieren aan het avondmaal dat de zonde op de 

terugtocht is.  


