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preek:
Gemeente van onze Heer Jezus Christus
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Afgelopen zondagavond, bij de Lutheravond, legde musicus Gerrit Baas ons 
verschillende facetten uit van kerkliederen die Maarten Luther geschreven heeft. Hij 
maakte teksten, en soms ook melodieën. Heel bijzonder is de zogeheten 
'toonschildering', dat is dat je met een melodie de tekst nog meer kleur geeft. Gerrit 
Baas liet ons het voorbeeld horen waarbij het woord Ewichlich, eeuwig een heel 
aantal noten extra krijgt, zodat dat woord heel wijds klinkt. 

Hierdoor geïnspireerd viel me opeens op dat dat in het lied 'O grote God die liefde 
zijt' ook gebeurt. Om die reden heb ik van dit lied ook de melodie laten afdrukken, 
dan kun je zien hoe het werkt. Kijk er maar eens naar. Het begint er mee dat het 
woord God verlengd wordt. Datzelfde gebeurt met het woord hart in de derde regel, 
met aarde in de vijfde regel en met wereld in de zesde. 

God – hart – aarde – wereld. Die woorden krijgen extra accent. Ze krijgen ruimte, ze 
zijn een ruimte die groot is, groter dan voorstelbaar, groter dan je misschien zou 
denken.

Als je zegt 'God is groot' kan dat de associatie oproepen met Allahoe Akbar. Deze 
Arabische zinssnede betekent: God is de grootste, of God is zeer groot, of God is 
groter. Het klinkt bij de oproep tot het gebed, de salat. Maar het klinkt ook bij 
terroristische aanslagen. Waar bij de oproep tot het gebed de eerbied spreekt voor 
God die alomvattend is, klinkt het me bij geweld als een vreselijk misbruik van Gods 
naam.

Toen ik van de week een les ging geven aan de eerstejaars van de Theologische 
Vorming voor Gemeenteleden, het vak kerkgeschiedenis mag ik geven, ging het over
de kruistochten uit de hoge Middeleeuwen. Het was met een zekere verbijstering om 
die in mijn ogen inktzwarte bladzijde van de geschiedenis van het Christendom weer 
onder ogen te komen. Het was met nog meer bewondering dat je ziet dat juist in 
diezelfde periode en als tegenreactie op al dat geweld er heel veel kloosterorden 
opkwamen, die een andere manier van omgaan met God zochten, inniger, meditatief,
en mystiek. Er zijn toen ook teksten ontstaan van mystici die de grootheid van God 
beschrijven in taal van pure liefde. 

Dan spreek je over Grote God die Liefde zijt en vader van ons leven. Dan kun je 
zeggen God is groot. Zo groot dat wij zijn Naam eigenlijk niet kunnen uitspreken, 
zegt de Joodse traditie. Zo groot dat we wel iets zeggen om niet geheel te hoeven 



zwijgen, maar wel in het besef dat God al onze begrippen te boven gaat, zegt 
Calvijn. 

God is groot, groter, grootst, en niet in de sfeer van geweld, maar in de 
onmetelijkheid van puur Licht en pure Liefde. En daarin wil God de Vader van ons 
leven zijn, en je mag evengoed zeggen: moeder. Of als je moeite hebt met woorden 
als vader of moeder, bedenk dan een ander beeld van iemand of iets dat alle liefde 
en licht aan je wil besteden en het je uit de grond van het hart gunt.

Ja het hart. Vervul ons hart dat wij altijd ons aan uw liefde geven. De toonschildering 
is ook hier dat het hart verlengd wordt met noten. Dat het een ruime ruimte is, dat 
hart van jou. Van mensen die veel liefde geven en uitstralen zeggen we: die heeft 
een groot hart. Van mensen die zichzelf soms wat overschreeuwen kunnen we 
zeggen: grote mond, maar een klein hartje, maar ook dan zeg je eigenlijk dat deze 
persoon ten diepste een heel mooie, lieve kern heeft. 

En naar overtuiging geloof ik dat God ons allen een hart gegeven heeft dat ruim kán 
zijn, dat liefde ontvangen én geven kan. En dat het ook onze opdracht is om ons hart
ruim te laten zijn, ruimer misschien dan het al is. Waarbij mensen met een al te groot 
hart voor hun naasten ook mogen weten dat die ruimte er niet alleen is om te geven, 
maar ook om te mogen ontvangen. Dat je het mag laten vervullen, volstromen met 
de eindeloze liefde van God. Vervul ons hart. 

En vervolgens: dat wij ons altijd aan uw liefde geven. Dat is niet meteen dat je alleen 
maar goede dingen doet en altijd maar voor een ander klaar staat. Maar wel dat je je 
openstelt voor Gods liefde en probeert binnen te laten stromen dat er onmetelijk van 
je gehouden wordt. Want dan verbind je je hart met de bron en raak je verbonden 
met het lichtnetwerk van Gods liefde. 

En dan kun je zout der aarde zijn en licht der wereld klaar en rein. Dan kun je dat en 
dan bén je dat. Jezus zegt in zijn indrukwekkende Bergrede: jullie zíjn het zout van 
de aarde. Jullie zíjn het Licht in de wereld. Dat ben je niet uit eigen verdienste, of 
omdat jij toevallig een mooi liefdevol karakter hebt. Nee, je bent het omdat God het in
je geschapen heeft.
God heeft je in beginsel
tot een zoutend zout en
een lichtend licht
geschapen. Dat bén je!

Het is alleen: hoe ga je
er mee om? Hoe ga je
om met de gave dat je
zoutend zout en lichtend
licht bent en dat door
jou de wereld een
beetje mooier kan
worden. Door jou en
door anderen die ook
dat zout en licht in
zichzelf ontdekt hebben.



Door jou en door anderen met wie je in verbinding bent komen staan, omdat je in 
elkaar dat licht en dat zout ontdekt hebt. En misschien was het wel eerst die ander 
die het in jou ontdekte en het je zei. En het je nog eens zei, want je geloofde het niet.
En nog eens, want je geloofde het nog niet. En nog eens, want wat jij niet in jezelf 
zag, zag die ander. 

Omgekeerd zag jij het wel bij die ander, wat je bij jezelf niet kon zien. En je zei het. 
En die ander zei: maar wat doe ik dan? Nou, door te zijn wie je bent, dat alleen al 
geeft uitstraling. Niet door al je prestaties, door al je energie die je geeft aan anderen,
maar allereerst om wie je bent. En de ander zei: ja maar... en jouw antwoord was: 
nee, niet ja maar, het is echt zo. 

Jij bent het zout van de aarde, jij bent het licht van de wereld. Dat heb je van God 
geërfd, die heeft je dat meegegeven. 

Mooi hoe het licht dat je zelf misschien onder de korenmaat had verstopt door 
duizend en een redenen die jou van je eigen licht afhielden, hoe dat licht toch iets 
meer aanging, toen je begon te geloven wat die anderen tegen je zeiden. En 
andersom ook: bij hen ging het licht wat meer aan omdat ze inzagen dat ook hun 
bestaan geen zinloze aaneenschakeling is van alleen maar mislukkende 
omstandigheden. 

En gaandeweg kreeg de stad op de berg enige contouren. Die werd wat 
zichtbaarder. Die stad op de berg, ik denk dan aan Sion, Jeruzalem, o stad zo hoog 
gebouwd, aan U behoort mijn hart. Ik denk dan aan Jeroesjalaïm, stad van vrede. 
Oord waar het zo goed is als in Beloofd Land, daar waar de vrede en de liefde van 
God tot volle bloei komen. 

Zo anders dan het echte Jeruzalem, waar door vele eeuwen heen zoveel strijd in is 
gevoerd en waar zo veel strijd óm is gevoerd, kruistochten bijvoorbeeld. Het grote 
Licht dat deze Vredesstad zou moeten zijn, als een toorts van Liefdeslicht, hoog op 
de berg... En toch: volgend jaar in Jeruzalem, het is dat diepe oerverlangen naar een
andere, betere, mooiere wereld, waarin niet meer de regels gelden van de 
grootspraak, de gespierde machotaal, de werkelijk verbijsterende domheid van 
schreeuwers, maar waar God groot is, groter dan ons hart, en waar die overvloedige 
liefde van God kan stromen als een vlammendans vol vreugde. 

En dan die aarde. Die ruime aarde. Dat mooie weidse land dat geschapen is door 
God als de bodem waarop zijn verhaal met mensen zou kunnen plaatsvinden. Dat 
paradijs van het begin. Dat verloren paradijs van al zo snel daarna. Die aarde, die 
met de toonschildering ruimer is gemaakt, die proeftuin waar we met elkaar zouden 
moeten proberen het goed met elkaar te hebben en vreugde te scheppen, een 
veelkleurig samenleven, waar liefde woont en de Heer zijn zegen gebiedt. 

Die ruime aa-haarde en die nog ruimere we-he-he-reld. Want groter dan ons hart is 
God en groter dan de aarde is de wereld. Die is duizelingwekkend omvattend. 
Zozeer dat als je je gaat proberen in te denken hoe groot, je er ook raar van kunt 
worden in je hoofd. Als dat heel-al al zo ondenkbaar groot is, hoeveel te meer Gods 
liefde en Licht dat aan dat heelal voorafgaat. Daar kan ik met mijn verstand niet bij. 
En als ik dit wonder vatten wil, dan wordt mijn ziel van eerbied stil. 



Maar zet je hart maar open, maak het ruimer. Doe er al die ballast maar uit weg die 
het zwaar maakt, die het naar beneden trekt, die het benauwt, die het onrustig en vol
van zorgen maakt, die je ziel er zelfs vleugellam van maken kan. 

Ooit heeft het lied O grote God die liefde zijt mijzelf een beetje vleuggellam gemaakt. 
Zolang ik het lied ken, en dat is vanaf m'n kindertijd, heb ik er van gehouden. En als 
je dan zoals afgelopen week ook nog ontdekt hoe schoon het geschreven is op die 
melodie... dan ga je er nog meer van houden. Maar een tijdlang heb ik niet van dit 
lied kunnen houden, of beter: ik wilde het een tijdlang niet meer zingen of laten 
zingen. Het was om een regel in het tweede couplet, dat we vandaag niet zongen, 
maar waarin staat 'laat ons getrouw de weg begaan tot allen die ons verre staan en 
laat ons zonder vrezen de minste willen wezen'. Uit volle borst werd het gezongen, 
ook door mijzelf uiteraard. Maar nog geen minuut na de dienst leek alles wat in die 
mooie regels gezongen wordt een vreselijk schelle klank doordat een conflict dat er 
was blijkbaar meteen buiten de kerkdeur weer op moest laaien. Jarengeleden al, 
maar het kleeft aan dit lied. 

Die ballast laat ik los. Het lied moet het lied zijn zoals het bedoeld is. En als we het in
de mond nemen en het zingen, al of niet uit volle borst, dan zal ons dat wat anders 
maken, als we het tenminste met ons hart zingen. Als het goed is maakt het lied en 
de tekst waarop het gebaseerd is: Jezus' woorden over zout en licht, ons een beetje 
zachter en milder. Niet in het minst ook jegens onszelf, die we vaak zo hard vallen. 
Bega ook maar in alle vertrouwen de weg naar jezelf, naar de bodem van je hart, 
naar de kern van je ziel 

En ontdek daar de verbinding met het Grote Licht van de Grote God die liefde is. En 
ontdek daar dan ook de verbinding met anderen die in datzelfde grote Licht staan. En
bundel dan je stralen tot een steeds groter wordend licht dat niet alleen die stad van 
Vrede in het Licht zet, maar die ook als zout op een gladde weg, de duisternis meer 
en meer zijn grenzen wijst. 

We mogen dat doen in een diepe zielsverbondenheid met Jezus, die het Licht van de
wereld was, gezonden door de grote Vader van zijn leven, om hier de verbinding met 
God te herstellen en te herontdekken... en om mensen aan te zetten, aan te zetten 
om aan te gaan. Eén voor één, meer en meer... Aan deze heilige missie van Jezus 
mogen wij deelnemen, als wij hem geloven en vertrouwen wanneer Hij zegt: jullie zijn
het zout van de aarde, jullie zijn het licht in de wereld. 

Amen  


