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Het leven van een rechtvaardig mens 

 De lamp onder de korenmaat - Christian Dare 

Welkom en kruisteken 

Gezegend het licht van deze morgen. 
Gezegend ieder woord dat kracht geeft en bezielt. 
Gezegend ieder van u, om wie je bent, 
om wat ons samenbrengt, in naam van wie wij noemen: 
Vader, Moeder Zoon en Geest. 

Inleiding 

De rode draad doorheen de lezingen van vandaag is de weg die een rechtvaardige mens bewandelt. Dat 
horen we bij Jesaja in de eerste lezing. Ook Psalm 112 spreekt over de rechtvaardige mens. En Matteüs 
heeft het over het zout van de aarde, het licht over de wereld.  
Waarom komen wij samen? De basis is dat wij hier naar toe komen om verhalen en teksten uit de Bijbel 
te horen en ons te bezinnen, ons te laten inspireren door het leven van Jezus en zijn leerlingen. Wat 
vertellen die oude teksten ons echt? En wat kunnen wij ervan maken? 
Het gaat er om dat wij worden opgeroepen tot solidariteit met iedereen, brood om te delen en zorg 
voor de mens om je heen, de zorg voor moeder aarde...  
Laten wij bij die gedachte stilstaan in deze viering. We zingen samen het intredelied. 

Intredelied: ik zie de hemel opengaan 

Ik zie de hemel opengaan, 
de aarde in het licht 
van mensen die elkaar zien staan, 
Gods eigen aangezicht. 
 
Ik zie de wereld omgekeerd, 
het laagste bovenaan, 
het ongeziene in het licht, - 
uit niets groeit Gods bestaan. 
 

https://bijbelin1000seconden.be/menu/tiki-index.php?page=5e%20zondag%20door%20het%20jaar%20A%20-%20evangelie&pagenum=2
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Ik zie het lang beloofde land, 
waar alles wordt gedeeld, 
van grond tot licht, van steen tot brood, 
wij zijn Gods evenbeeld. 
 
Ik zie de aarde vol sjaloom, 
de on-geest weg geleefd! 
Ontmaskerd staan wij voor elkaar, 
en zie: de vrede leeft. 

Openingsgebed  

God, 
Gij die het licht geroepen hebt: zon en maan voor dag en nacht 
en de sterren om onze koers op te richten. 
Breng uw licht in deze wereld opdat de duisternis wijkt. 
 
Gij die het daglicht geschapen hebt: laat ons niet alleen in het duister. 
Hoor ons roepen om een nieuwe dageraad voor deze wereld. 
wees hier aanwezig, licht in ons midden. 
Kom en daag op, vlam van ons leven. 
 
Wees hier aanwezig, licht van de morgen. 
Wees onze toekomst, dat wij herleven. 
Wees hier aanwezig, licht van de avond 
en maak deze aarde tot een huis van goedheid en vrede. 

Lezingen: 

Jesaja 58, 7-10: (Dichter bij de tijd naar C. Leterme) 
Dit zegt God: 
Als je brood deelt met wie honger heeft, 
arme zwervers een dak boven het hoofd geeft, 
kleding aan wie er geen heeft, 
en niet wegloopt als je voor je broer kunt zorgen 
Dan zal je licht doorbreken zoals de zon de nacht verdrijft. 
Dan zal iedereen het erover hebben hoe goed je wel bent, 
en de heerlijkheid van God zal je volgen. 
Als je dan bidt, zal God je antwoorden. 
En als je smeekt om hulp, dan zal Hij zeggen: ‘Hier ben Ik!’ 
Als je alle lasten uit je midden wegdoet, 
en geen vinger meer bedreigend uitsteekt 
en geen valse aanklachten indient 
en je aan iemand die honger heeft, geeft wat jezelf graag zou willen 
en je iemand die verdrietig is gaat troosten 
dan doet je licht de duisternis verdwijnen, 
en de nacht zal een heldere middag zijn. 
Zo spreekt God. 
 

Muziek: „Mit Fried un Freud” J.S. Bach, track 12 
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Psalm 112: Het leven van de rechtvaardige (uit de Bijbel in Gewone Taal, p. 999-1000)  
Halleluja! Gelukkig zijn mensen die trouw zijn aan de Heer en willen leven volgens zijn wetten. Hun 
kinderen hebben veel invloed, de Heer maakt hen gelukkig. Het gaat goed met zulke mensen, ze worden 
steeds rijker. Alles wat ze doen, is goed. Ze helpen mensen die goed willen leven, ze zijn voor hen als 
een licht in het donker. Ze helpen mensen in nood, ze zijn eerlijk en vol liefde. Het gaat goed met 
mensen die geld weggeven en daar niets voor terug vragen. Het gaat goed met mensen die eerlijk 
zakendoen. Er zal hun geen kwaad overkomen. Hun goedheid wordt nooit vergeten. Van slecht nieuws 
worden ze niet bang. Ze vertrouwen op de Heer, ze twijfelen niet. Ze maken zich geen zorgen, ze 
hebben geen angst. Ze weten dat ze zullen winnen van hun vijanden. Ze geven veel aan arme mensen, 
alles wat ze doen, is goed. Anderen hebben veel respect voor hen. Als slechte mensen dat zien, worden 
ze kwaad. Ze worden woedend, want zij krijgen nooit wat ze willen. 
 

Evangelie Jezus zei aan zijn leerlingen: 'Jullie zijn het zout der aarde' en ook 'Jullie zijn het licht van de 
wereld'. Men moet zich maar afvragen wat zout en licht in het dagelijks leven betekenen om te weten 
welke opdracht Jezus met deze beelden aan zijn leerlingen gaf. 
 
Matteüs 5, 13-16: Zout en licht (uit de Bijbel in Gewone Taal, p. 1526). 
Jezus zei tegen zijn leerlingen: ‘Jullie zijn het zout in deze wereld. Zout heeft een sterke smaak. Maar als 
het zijn smaak verliest, kun je het niet opnieuw zout maken. Dan is het waardeloos en wordt het 
weggegooid. Jullie zijn het licht in deze wereld. Een stad op een berg is voor iedereen zichtbaar. 
Niemand zet een brandende lamp onder een emmer. Je zet een lamp juist hoog. Dan schijnt het licht 
voor alle mensen in huis. Zo moeten ook jullie een licht zijn en schijnen voor alle mensen. Dan zien ze de 
goede dingen die jullie doen. En dan zullen ze jullie hemelse Vader eren.’  

Duiding 

Zout. Als je daarover nadenkt dan kunnen we wel een aantal functies bij bedenken. Want zout maakt 

dorstig, maar het geeft ook smaak aan het eten. En zout maakt ook schoon, het zuivert.  

Uiteraard gaat het hier niet om de smaak van het eten maar is het beeld dat wordt opgehangen meer 

literair.  Wij worden uitgenodigd om zout voor anderen te zijn. 

Jullie zijn het zout en jullie zijn het licht. Er staat niet: Jij. Maar jullie! Zout en licht ben je samen! Want 

we vullen elkaar aan. Elk heeft zijn talent en zo vul je elkaar aan en ben je samen bezig om als zout 

nieuwsgierig te maken en smaak te geven. Ben je samen bezig om het licht te laten schijnen als 

gemeenschap.  

De problemen nemen toe; niet alleen op financieel gebied maar op het gebied van zorg. Mensen willen 

langer zelfstandig wonen, maar aan de andere kant wordt er flink bezuinigd op het gebied van de zorg. 

We hebben deze week de beelden gezien van de betoging in Brussel voor de zorg. Sommigen onder 

jullie waren er ook. Er zal steeds meer een beroep gedaan worden op ons als vrijwilligers. Zo kunnen we 

samen iets doen en betekenen voor de mensen om ons heen. Samen dat zout en dat licht zijn.  

Jezus kwam om te dienen. En dat is wat wij allemaal mogen laten zien. Jij mag iets van God laten zien. 

Iets van Zijn liefde doorgeven in woorden en in daden. Laat zo je licht schijnen voor de mensen.  

Leven als een rechtvaardige mens is nogal een oproep. Jullie zijn het zout van de aarde, jullie zijn het 

licht aan de wereld. Die twee beelden maken ons duidelijk dat het geen mooie woorden zijn voor Jezus. 

Wij worden opgeroepen om een voorbeeld te zijn om te doen wat gedaan moet worden. Het is geen 
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pretentieuze oproep, het is een oproep om je niet weg te steken achter allerlei redenen maar er wordt 

een serieuze inspanning gevraagd om mee te doen. En we staan niet alleen, we worden gesteund door 

iedereen die diezelfde oproep heeft gehoord en die keuze heeft gemaakt. 

Het gaat in het evangelie van vandaag om aanwezig zijn onder de mensen en in de wereld waarin we 

leven. Het gaat er om dat wij als leerlingen en volgelingen van Jezus, als christenen dus, de heilzame 

aanwezigheid van God zelf zichtbaar en tastbaar maken voor de mensen om ons heen.  

Het hoeft niet groots te zijn om Jezus te volgen. Het onmogelijke wordt niet gevraagd. Maar wel dat we 

ons inzetten, dat we zout zijn voor anderen en zo bijdragen aan een betere wereld. Zorgzaam voor 

moeder aarde. Dat is de opdracht die we krijgen en we kunnen het samen doen. 

 

Geloofsbelijdenis 

Ik geloof in God die de aarde schiep 
als een huis van vrede voor de mensen 
waar Hij in ons midden zou wonen. 
Die de mensen heeft gemaakt tot wat ze zijn, 
om van elkaar te houden en licht te zijn 
waar het duister is. 
Zijn licht scheen in de wereld 
in Jezus van Nazaret, mens van vlees en bloed. 
Hij liet ons zien wie God is, wat goed en rechtvaardig is. 
Het kwaad in de wereld liet Hem sterven, maar Hij stond op: 
bij God heeft de dood niet het laatste woord. 
Ik geloof in de Geest die werkt in iedere mens 
om te leven in het rijk van God. 
Hij geeft ons het echte leven, 
mens te zijn voor Gods gezicht. 
Ik geloof met anderen, 
samen zijn wij op weg naar Gods wereld, 
waar de dood niet meer zal zijn. 
Zo zij het. Amen. 

Voorbeden 

Om Uw Licht bidden wij. Voor wie gekwetst zijn in hun waarde, geraakt in hun eergevoel, beschaamd in 
hun vertrouwen. Voor hen die zichzelf niet kunnen vinden, die ziek zijn van onrust en niet thuis kunnen 
komen bij zichzelf. Voor de mensen die elkaar niet meer kunnen bereiken of die elkaar uit het oog verloren 
zijn.  

Om Uw Licht bidden wij. Voor wie zich eenzaam en verlaten voelen, voor wie ziek zijn en voor hen die hun 
toekomst bedreigd zien. Dat we ook hier in deze gemeenschap onze krachten verzamelen om te groeien 
in zorg voor elkaar. 

Om Uw Licht bidden wij, in deze wereld waarin mensen elkaar zo vaak het licht in de ogen niet gunnen. 
Deze wereld waarin zoveel mensen ten onder dreigen te gaan aan het zinloze geweld van een uitzichtloze 
oorlog. Om Uw vrede bidden wij.  

Acclamatie: Dan komt de dag 
Dan komt de dag, dat wij licht en water, aarde en mens bevrijden. 
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Dan komt de dag, dan zal het zijn, alles, alles voor allen. 
 
Doorgeven van het vredeslicht 
Chris verwoordde het zo in de kerstviering: 
Het Vredeslicht van Bethlehem is een wereldwijd initiatief dat mensen wil aanmoedigen om warmte, 
vreugde en licht door te geven. Het werd in de advent aangestoken in de Geboortekerk van Bethlehem 
en reisde dan via Wenen naar meer dan 30 landen wereldwijd zonder gedoofd te worden onderweg.  
In Oekraïne is het een teken van hoop in de moeilijke oorlogstijd. In onze parochie geven we het aan 
elkaar door als teken van verbinding. We zijn gestart met Frieda en Linne. Nu kan iemand anders het 
meenemen om het thuis een plaatsje te geven tot de volgende viering. Wie wil het meenemen? 
 

Geproefd, geleefd, herkend 

Geen ander brood dan wat door onze handen gaat 
geen ander woord dan wat aan mensen adem geeft. 
Uw liefde wil geproefd, geleefd, herkend worden. 
Zo’n God zijt Gij, onnoembare geliefde 
 
Geen ander licht dan dat in onze ziel gelegd 
Geen and’re kracht dan zout van deze aarde zijn 
Uw liefde wil geproefd, geleefd, herkend worden. 
Zo’n God zijt Gij, een levende nabije. 
 
Geen and’re weg dan die door Jezus werd gegaan 
Geen ander vuur dan aangeblazen door zijn Geest. 
Uw liefde wil geproefd, geleefd, herkend worden 
Zo’n God zijt Gij, Gij eeuwige getrouwe. 

Tafelgebed 

De tafel van solidariteit wordt gedekt 
want U bent een God van bevrijding. 
Jezus wilde dienend in het leven staan. 
Tot het uiterste heeft hij dit gedaan, 
ook toen de kruisdood hem wachtte. 
De tafel van solidariteit 
staat ook voor ons gedekt. 
Wij met onze aarzelende stappen, 
met de twijfels in ons hart. 
Maar U kan ons aanvuren 
met uw drijvende kracht, 
de geest van Jezus. 

Onze Vader die in het diepste van uw mensen zijt 

Communie 

Kortverhaal over zout 

Een mooi verhaal over zoutkorrels in een zoutpotje. Ze zaten daar dicht op elkaar en ze hadden het goed 

met elkaar. Eén van de zoutkorrels zei dat ook: Tjonge, wat is het hier toch gezellig. Ja, zei een ander, dit 
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is nou wat je noemt de gemeenschap der heiligen. Dit is samen gemeente zijn. Nummer drie kwam met 

een voorstel: Weet je wat we moeten doen? We moeten een nog veel grotere pot bouwen. Dan kunnen 

er nog meer bij. En je weet, hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Ja, zeiden alle zoutkorrels, wat een goed 

idee. Dat moeten we doen. 

Maar één zoutkorrel zei: Nee, daar doe ik niet aan mee. Weet je wat ik doe? Ik spring eruit. Ik ga de soep 

in. Ik trek de wereld in. De andere zoutkorrels schrokken er van en zeiden tegen hem: Wat ben jij een 

flauwe zoutkorrel, zeg. Dat kun je niet maken. Jij verbreekt zo onze hechte gemeenschap.  

En toch ga ik, zei die éne zoutkorrel. Ik heb daarbuiten werk te doen. En deze éne zoutkorrel had het 

goed begrepen. In de pot kan het nog zo leuk en gezellig zijn. Het kan leerzaam en opbouwend zijn. 

Maar als zout heb je ook een taak. Het zout moet ook z’n werk kunnen doen. Het moet de soep in.  

Stilte 

Mededelingen 

 Dank aan allen die voor muziek, bloemen zorgden en dank aan iedereen die mij inspireerden. En 
jullie dank om hier aanwezig te zijn. 

 Volgende vieringen hier zijn: 19/2 en 26/2 

 Aswoensdag 22/2 wordt gevierd in de parochiale zone en vindt plaats in Linden. Wie mee wil, laat 
het ons weten. 

 26/2/23 betoging (zie liedblad) 

 

Kruisteken en zegen: 

Ik bid en wens en hoop dat er altijd licht mag zijn in jullie ogen 
om steeds het goede in elkaar te ontdekken en elkaar te blijven zien zo goed als nieuw. 
Ik bid om licht in jullie harten om er ruimte in te scheppen  
en plaats te maken voor zeer velen in wereldwijde solidariteit. 
 
Moge er licht zijn in jullie gedachten 
om altijd te komen tot nadenken en eerlijke besluiten. 
Licht in jullie huizen: dat er vriendschap en gastvrijheid heerst 
vooral voor wie in het donker dwaalt en nergens meer een uitweg weet. 
Licht in jullie dagelijkse omgang met elkaar 
om niet doelloos en onvindbaar te zijn voor wie jullie hulp nodig heeft 
en niet weg te lopen van wat jullie te doen staat. 
 
Moge er licht zijn in al jullie werk en engagement,  
dat jullie zorg en bekommernis oude en jonge mensen zou helpen  
om meer mens te worden. 
Moge het licht van de gerechtigheid en vrede  
steeds meer over de wereld schijnen vanuit jullie strijd en jullie verzet. 
 
Moge er licht schijnen vanuit jullie barmhartigheid en mededogen 
voor alle mensen op de vlucht of in andere nood 
en ook voor ons hier samen –  
dat wij het lichtje zijn dat blijft branden 
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Bedankt alvast voor het licht  
dat jullie willen zijn voor deze wereld. 
God zegene en beware jullie allen. 
Hij make jullie tot een zegen voor elkaar 
en voor anderen in de naam van vader-moeder, zoon en heilige geest, amen.  
 
 
 

Slotlied: Uit vuur en ijzer 

Uit vuur en ijzer, zuur en zout,  
zo wijd als licht, zo eeuwenoud, 
uit alles wordt een mens gebouwd 
 en steeds opnieuw geboren. 
Om ijzer in vuur te zijn,  
om zout en zoet en zuur te zijn, 
om mens voor een mens te zijn  
wordt alleman geboren. 

Om water voor de zee te zijn,  
om anderman een woord te zijn, 
om niemand weet hoe groot en klein,  
- gezocht, gekend, verloren - 
om avond en morgenland,  
om hier te zijn en overkant, 
om hand in een andre hand,  
om niet te zijn verloren. 

Om oud en wijd als licht te zijn,  
om lippen, water, dorst te zijn, 
om alles en om niets te zijn,  
gaat iemand tot een ander. 
Naar verte die niemand weet,  
door vuur dat mensen samensmeedt, 
om leven in lief en leed gaan mensen tot elkander. 

 


