
Preek Jan Steyn 5 Junie 2016 

Teks: Mattheus 5:14-16; Filippense 2:12-16 

Tema: Ligdraers 

 

Inleiding: 

Daar word vertel van die kerk wat gebou is in die hoogste berge in Switserland. Dit was 

gebou deur die mense van daardie omgewing self. Want hulle was tog die kerk. Die koning 

van daardie streek het besluit dat hierdie kerk wat met soveel sorg en omgee gebou is, een 

ding nie sou hê nie. Dit sou geen ligte binne-in die kerk hê nie. As die dorpenaars en die 

plaasmense saans kerk toe gekom het, het hulle met hulle lanterns gekom wat hulle dan 

binne-in hulle kerkie aan hake gehang het. Dan was daar lig in die kerk. As die diens verby 

was, het hulle hulle lanterns geneem en daarmee terug gestap huis toe. En die kerkgebou 

was weer eens donker. Maar oor die heuwels van daardie streek het dit dan gelyk soos 

hierdie stroom ligte wat daaroor stroom vanuit die kerk. Dit het mense wat van ver af gekyk 

het, herinner dat die lig tussen hulle en in hulle was. En hulle het weer gedink aan wat die 

koning van daardie streek by die opening van die kerkie gesê het. Hierdie kerk het geen lig 

hier binne in homself nie. Net die lig wat julle met julle saambring en weer hier uitneem. 

Want dit was Jesus se woorde aan ons: Julle is die lig vir die wêreld. 

Julle is die lig vir die wêreld (Mattheus 5) 

Jesus roep ons as deel van sy bergpreek in Mattheus 5 op om lig vir die wêreld te wees. Nie 

julle behoort die lig vir die wêreld te wees of dalk kan julle die lig vir die wêreld wees nie. 

Julle is die lig vir wêreld. Dis eenvoudig wie ons is as ons aan Jesus behoort. Dit is belangrik 

dat dit Jesus is wat ons herinner dat ons lig vir die wêreld is. Jesus vra ons hier om te wees 

wat Hy self is. Gaan lees maar Sy woorde oor Homself in Johannes 9:5: Terwyl Ek in die 

wêreld is, is Ek die Lig vir die wêreld. Maar ons moet weet as Hy sê ons is die lig beteken dit 

nie ons moet ons eie lig maak en ons eie lig reflekteer nie. Deur die Gees wat in ons woon is 

Jesus en Sy lig in ons. Ons straal net die lig uit wat deur Hom in ons woon. 

Ons moet ook hoor Jesus se woord is: Julle is die lig vir die wêreld. Ons saam. Ons lig is flou 

as die liggies so een-een skyn. Dis sekerlik die valsste boodskap van ons tyd: Dit gaan net oor 



jou en Jesus. Jy het nie regtig ander kinders van die Here nodig nie. Een pastoor in Amerika 

vertel dat hulle hierdie live streaming van hul eredienste op die internet begin doen het. Toe 

kom hulle agter mense wat binne een km van die kerk af gebly het, het eerder by die huis 

die diens gekyk as om kerk toe te gaan saam met medegelowiges. Een persoon se ervaring 

van die diens kyk op die internet was as volg: "This is a great way to be church without the 

messiness of other people." Dit is nooit die kerk van die Nuwe Testament nie. Hier kan 

Christene nie sonder ander nie. Gaan lees maar die laaste paar verse van Handelinge 2. As 

ons saam skyn soos wat dit hoort, is die lig soveel kragtiger en ons hou mekaar se liggies 

brandend. 

Lig is net lig as dit sigbaar is. Die hele beeld van lig beteken ons Christenskap, ons 

dissipelwees van Jesus moet sigbaar wees. Dieselfde met die stad op die berg wat nie 

weggesteek kan word nie. Ons dissipel wees van Jesus moet hierdie invloed op mense 

rondom ons uitoefen. Christenwees is iets wat jy nie in die geheim kan beoefen nie. Jy kan 

in die geheim op iemand verlief wees of iemand in die geheim haat. Maar jy kan nie hierdie 

geheime dissipel van Jesus wees nie, want dan is jy nie lig nie. John Ruskin was hierdie 

Christenskrywer baie jare gelede. In die tyd toe daar nog nie straatligte in dorpe was nie. 

Daar was straatlampe en daar was hierdie lampaansteker wat elke aand omgekom het en 

die lampe een vir een moes aansteek. Terwyl hy hierdie lampaansteker dopgehou het en die 

streep lampe wat hy al agter hom aangesteek het, het jy hierdie beeld vir Christenskap 

gekry: That is what I mean by being a real Christian. You can trace his of her course by the 

lights they leave burning behind them.  

Ons moet hier hoor ons is nie bedoel om net lig in die kerk of in ons Christen vriendekring 

of familie te wees nie. Ons is lig vir die wêreld te wees. Daar waar dit donker is- waar 

mense sinies is oor Jesus, skepties is oor die kerk, hierdie Christen ding vir hulle hierdie vals 

en opgemaakte fantasie is. Of waar mense seer gekry het deur die kerk of ander Christene 

se toedoen. Of waar mense hoop verloor het en nie glo hul lewens kan ooit beter of mooier 

wees nie. Ek hoor hoe Piet Croucamp van Megaboere faam op you tube vloek en skel oor 

God en geloof. En eindig dat daar niks is wat ons by Jesus kan leer nie. Hy het niks van niks 

geweet nie. Hy was breindood en sy sogenaamde Vader ook,  raas en skel Piet. Iemand met 

soveel woede het iewers agter seer ook. Wie gaan lig wees vir die Piet Croucamps en die 



outjie met die buff of die kopdoek in ons you tube video? Wie gaan lig vir die wêreld vir jou 

skoolmaters wees wat dink jy´s mal om in Jesus te glo en committed in jou geloof te wees? 

Wat doen lig? Dit gee rigting en fokus. Dit bring aan die lig wat jy nie mooi daarsonder kan 

sien nie. Dink aan die lighuis se lig wat flikker sodat skepe weet hier is rotse en hier moet jy 

versigtig wees. Volg liewer hierdie roete. Dink maar hoe jou flitslig of jou koplamp jou help 

om jou rigting te bepaal as dit donker is. God wil jou en my gebruik om rigting aan mekaar 

se lewens te gee en aan mense se lewens wat Hom nie ken of vertrou nie. Mense wat 

Jesus nie ken nie, is soekend. Hulle koppe en hulle denke kan hulle wat vertel. Hulle woorde 

en argumente kan jou wat vertel. Daar is net een plek in die wêreld waar jy onvoorwaardelik 

aanvaar word en liefgehê sal word. En dis by die kruis van Jesus of liewer by die Jesus van 

die kruis. En ons almal soek daardie soort liefde. Ons verdwaal maar almal langs die pad of 

voel ten minste verdwaal. Al is jy ´n kind van die Here. Daar is dae wat ek moeg en 

moedeloos raak. Wat dit met jou gebeur. Wat jy dalk wonder: Wat is die sin van alles? Die 

lewe voel soos hierdie eindelose battle. Weet jy wat dit beteken om op daardie dae net 

hierdie sms te kry: Die Here het jou net vandag op my hart gelê. Ek dink aan jou en bid vir 

jou. So gee ons hoop en rigting aan mekaar se lewens.  

 Om lig vir die wêreld te wees moet daar altyd hierdie kontras wees tussen lig en duister. 

Ons kan nie soos die wêreld wat Jesus nie wil ken nie optree en dink ons gaan lig wees nie. 

Iemand skryf: The church, dit beteken ek en jy en ons saam, the church must make contact, 

yet maintain contrast. We must be in touch with the world, but not in tune with the 

world. Jy kan nie die lig wees vir jou nie-Christen vriende as jy maar alles doen wat hulle 

doen nie. Dan het jy contact, maar geen contrast nie. Dan kan die lig nie deur jou skyn nie. 

Wie moet verheerlik word of die eer kry as ons lig skyn? Ons Vader in die hemel. Dat 

mense na jou en my kyk wat Jesus volg en nie sal sê watter wonderlike Christen is jy nie. 

Maar dat hulle sal sê: Jou God moet goed wees en Hy moet groot wees. William Carey was 

predikant van ´n klein gemeente in Leiceter Engeland. In 1792 lei die Gees hom om een 

Sondag te preek oor die tema: Expcect great things from God, attempt great things for God. 

Hierdie boodskap het harte in sy gemeente aangeraak, maar ook sy eie hart. The volgende 

jaar het Carey per boot na Indië gevaar. Hy het ´n fabriek begin vir werklose mense. Hy het 

die Bybel vertaal in die inheemse taal en dit begin druk. Hy het skole vir alle ouderdomme 



gestig sodat mense hul posisie in die samelewing kon verbeter. Hy het mediese bystand aan 

die siekes gegee. Hy het verstaan die Jesuslig in hom moes gaan skyn in die duisternis. Op sy 

sterfbed was sy laaste woorde: "When I have gone, speak not of Carey, but of Carey´s 

Saviour." God het die eer gekry. 

Paulus in Filippense 2: Julle moet ligdraers wees:  

Paulus sluit aan by Jesus se opmerking dat ons die lig van die wêreld moet wees. Paulus se 

opdrag is nie maklik nie. Hy beskryf nogal duidelik hoe jy moet lyk as God se kind: Mense 

wat hulle met eerbied en ontsag daarop toelê om as verloste mense te lewe. Sien mense uit 

my optrede dat ek eerbied en ontsag het vir God, vir alle mense wat deur Hom geskep is en 

vir die werk, ook die skoolwerk wat Hy my gegee het om te doen? Jy leef as verloste mens 

nie net teenoor die Here nie. As jy met eerbied en ontsag as God se kind wil lewe, is alles 

wat jy doen ´n getuienis dat jy onder ´n nuwe regering, God se koninkryk staan. En dat jy ´n 

nuwe staatshoof in jou eie plek gekry het. Jesus Christus. 

Doen alles sonder kla of teëpraat. Vir Paulus is eensgesindheid in die gemeente baie 

belangrik- een in liefde, een van hart, een in strewe skryf hy vroeg hier in hoofstuk 2. Niks 

breek hierdie eensgesindheid meer af as kla of teëpraat nie. Want met die kla en teëpraat 

steek ´n kritiese gees kop uit en die basis van hierdie kritiese gees is gewoonlik die eie ek- ek 

gaan net met dinge saam as dit op my manier gebeur.  

Wees bo alle verdenking, bly opreg en wees hierdie onberispelike kinders van God. Mense 

wat as God se kinders die mense by die werk is wat jy op kan reken om eerlik te wees, om 

nie wie hulle is aan te pas by die geselskap waarin hulle is nie, wat nie vandag so en môre 

anders sal wees nie. Wat met alle kinders in die skool sal meng, maar weet om almal te 

aanvaar beteken nie ek gaan net alles wat hulle doen saam nie.  Hierdie woorde het my laat 

dink Christene behoort mense te wees op wie ander kan reken. As  hulle iets belowe het, sal 

hulle dit doen. Hulle ja is hulle ja en nee is nee. Hulle gaan nie terug op hulle woord nie. 

Hy beskryf ook die mense tussen wie ons moet gaan leef as ligdraers: ontaard en korrup. 

Hoe lyk jou lewe as jy so is? As jy ontaard en korrup is het jy net een kernwaarde in jou 

lewe: wat gaan vir my die maklikste pad wees, wat gaan my die beste pas en hoe kry ek self 

maksimum voordeel uit elke situasie. Jy is ontaard en korrup as alles in jou lewe net om 



jouself en jou eie belange draai. Want as jou lewe net om jouself en jou eie belange draai, 

gaan jy verseker al die slegte en oneerlike en verkeerde dinge wat jy doen aan jouself kan 

regverdig. 

Watter soort ligdraers trek mense na Jesus? 

Ek het die laaste tyd  die boek van Philip Yancey Vanishing Grace gelees. Hy skryf daar is 

drie soorte Christene of soorte ligdraers vir wie mense buite die kerk wel respek voor het 

en wat hulle nader aan Jesus kan trek. 

Die eerste is pilgrims of pelgrims. Pelgrims is mense wat self nog op reis is met Jesus. Hulle 

het nie al die antwoorde nie. Hulle is op reis saam met ander mense. Hulle is nie 

professionele toergidse nie, want professionele toergidse is wel veronderstel om al die 

antwoorde te hê. Pelgrims is eerlik oor hul eie struggles, dat hulle self soms vrae het en 

onsekerheid het en selfs angstig raak. Hulle weet jy getuig maar baie keer uit jou eie 

swakhede en foute wat jy maak teenoor ander. Hulle noem nie mense wat Jesus nie ken nie, 

verlore nie. Hulle noem hulle dors en glo hulle kan in nederigheid iemand anders probeer 

wys waar die lewende water is. Pelgrims weet as hulle mense ontmoet wat Jesus nie ken of 

wil ken nie, hulle nie bo daardie mense verhewe is nie. Hulle weet hulle praat met iemand 

vir Wie Jesus klaar gesterf het en vir wie Hy reeds ontsaglik lief is. Daarom hanteer pelgrims 

mense buite wat nie glo nie met respek. Hulle luister beter as wat hulle praat. Hulle gee 

iemand kans om ook te verduidelik en te vertel hoekom hy of sy nie glo nie of moeilik glo. 

Die tweede is activists, aktiviste. Aktiviste is mense wat God en ander mense op die 

duidelikste manier denkbaar dien- deur hulle dade. Rick Warren die bekende Amerikaanse 

predikant skryf dat die eerste reformasie of kerkhervorming van 500 jaar gelede oor beliefs 

gegaan het, oor wat mense geglo het. Die tweede reformasie glo hy, sal oor dade gaan, nie 

oor wat die kerk eerste glo nie, maar wat die kerk doen. Dan ook nie net oor wat ons doen 

vir mense wat glo of reeds deel van die kerk is nie, maar oor die goeie dinge wat ons doen 

vir alle mense. Wat dra ons met ander woorde deur die omgee-dinge wat ons doen by vir 

die common good, die algemene heil en opbou van ons dorp? Watter genesing bring ons vir 

ons hele gemeenskap, ook tussen mense van verskillende gemeenskappe? Dat ons mense 

sal dien en bedien, maak nie saak wat hulle glo nie. Ek glo dis wat Jesus sou doen. Dis hoe 

die vroeë kerk so vinnig gegroei het. Hulle het in tye van die swart dood of die pes mense 



verpleeg en baie keer saam met hulle gesterf, al was hulle nie deel van die kerk of die 

Christelike geloof nie. Mense wat so omgee, moes iets meer en iets anders in hulle gehad 

het, Iemand groter agter hulle gehad het. Dit het die samelewing om die kerk deur Christene 

se omgee en diens begin ervaar. Jy stry nie mense tot by Jesus en die kerk nie. Hoe ek en jy 

opreg vir hulle omgee, sal hulle weer na Jesus en die kerk laat kyk. Dis deur jou dade wat jy 

die woord van die lewe uitdra soos Paulus dit in Filippense noem. Dis deur jou dade en jou 

omgee veel meer nog wat jy die woord van lewe vir ander mense is. 

Die derde is artists of kunstenaars. Dit beteken sekerlik dat ons skilders en beeldhouers en 

musikante en skrywers nodig het wat die Christelike boodskap kan vertel. Want hierdie is 

kreatiewe mense. Sekere mense sal eerder kuns gaan kyk of musiek gaan luister as na lang 

preke luister. Ware kunstenaars is iemand wat iets oorspronklik skep. Dis original wat hulle 

doen, dis nie gecopy nie, dis nie cover songs nie. Dis iets uit hulle eie hart en siel. As jy vir 

drie kunstenaars die opdrag gee om ´n wolf te teken gaan elkeen se wolf anders lyk. Party 

s´n alleen, ander in ´n trop. Party agressief, party vriendelik en kalm. Vra hulle om lente te 

skilder en elkeen se toneel gaan anders lyk. 

Die woord original kom hier vir jy na vore. Is jou geloof original? Het jy hierdie eie 

persoonlike verhouding met Jesus? Of praat jy maar oor Jesus soos almal oor Hom praat, 

soos die dominee of pastoor oor Hom praat of soos jou ouers oor Hom praat? Mense weet 

gou as dit wat uit jou mond uitkom gecopy is by iemand anders en as dit jou eie ervaring en 

belewenis is. Min dinge bedien mense buite die kerk of ver van Jesus soos oorspronklike 

geloof- original faith. Mense verloor soms moed met die kerk want dis Sondag vir Sondag 

more of the same. Die hele woord artists of kunstenaars het my herinner dat ons as kerk en 

as kinders van die Here eenvoudig meer kreatief moet wees in hoe ons die goeie nuus 

aanbied en uitleef. En meer original. 

Ons is die lig vir die wêreld. God wil die wêreld bereik en aanraak deur ons. Daar is geen 

plan B nie. Net Sy kinders en SY kerk in die krag van Sy Gees. Hy wil ook wyer as die kerk 

uitreik en Sy liefde uitstrooi. Ek is nie hier ter wille van myself nie en as gemeente is ons nie 

hier ter wille van onsself nie. Ons is hier om te skyn na buite, na waar dit donker is. Juis 

daarvoor het God ons SY Gees gegee. En ons aan mekaar gegee. Sodat ons saam lig vir Sy 

wêreld kan wees. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


