Een voorbeeld aanhouden dat een goed licht op de Heer werpt
Door: Pastor Ricky Kurth
Bijna 2000 jaar geleden gaf de apostel Paulus een advies aan een jonge man genaamd Titus die alle
Christenen ter harte zouden moeten nemen:
“Titus 2:7: Betoon uzelven in alles een voorbeeld van goede werken, betoon in de leer onvervalstheid,
deftigheid, oprechtheid;
Als je niet zeker weet wat een "voorbeeld" is, herinner je je dan dat je hebt gelezen over de "zeven
lampen" die "de kandelaar" vormden in de tabernakel (Num. 8:1-4)? Als dat zo is, herinnert u zich
misschien dat deze kandelaar zorgvuldig werd gemaakt “volgens het voorbeeld dat de Heer aan Mozes
had getoond” (Num. 8:1-4). Het was een voorbeeld dat de Heer Jezus Christus typeerde, die later
verklaarde:
“Joh. 8:12: ……………………………………….Ik ben het licht der wereld; die Mij volgt, zal in de duisternis niet
wandelen, maar zal het licht des levens hebben.
Toen de Heer onder de mensen wandelde, was Hij het licht van de wereld, omdat Hij - net als de
kandelaar die Hem typeerde - 'onder de wet gemaakt' was (Gal. 4:5), en Hij wandelde 'volgens het
voorbeeld dat de Heer Mozes had laten zien” in de Wet, toen Hij de mensen het licht van het eeuwige
leven aanbood. Maar later voegde hij eraan toe:
“Joh. 9:5: Zolang Ik in de wereld ben, zo ben Ik het Licht der wereld.
Nu de Heer weg is gegaan, heeft de wereld een andere bron van geestelijk licht, één die Paulus
beschreef in Filippenzen 2:15-16. Sprekend tot leden van het Lichaam van Christus, schreef hij:
“Fil. 2:15-16: 15 Opdat gij moogt onberispelijk en oprecht zijn, kinderen Gods zijnde, onstraffelijk in het
midden van een krom en verdraaid geslacht, onder welke gij schijnt als lichten in de wereld; 16
Voorhoudende het woord des levens, mij tot een roem tegen den dag van Christus, dat ik niet
tevergeefs heb gelopen, noch tevergeefs gearbeid.
Nu de Heer niet langer hier op aarde is, is het onze beurt om het licht van de wereld te zijn, terwijl we
het licht van het eeuwige leven aanbieden aan de verlorenen!
Maar we schijnen niet als lichten in de wereld, zoals onze Heer deed, door te wandelen volgens het
voorbeeld van de wet. “Wij zijn niet onder de wet, maar onder de genade” (Rom. 6:14-15), dus laten
we het licht van de genade schijnen door te wandelen volgens het voorbeeld van goede werken dat
we vinden in de brieven van Paulus, de apostel van genade. Als je nog steeds de sabbat van Israël viert,
of je aan het beperkte dieet van Leviticus 11 enz. houdt, vertel je mensen dat je onder de Wet staat!
En dat is niet het juiste licht van het leven laten schijnen op verloren zondaars. Het is moeilijk om door
genade gered te worden als je denkt dat we onder de Wet staan!
We weten dat wandelen in goede werken een belangrijk onderdeel is van het schijnen als lichten in de
wereld, want toen Paulus de Filippenzen vertelde dat zij het licht van de wereld waren, liet Paulus zijn
woorden voorafgaan door te zeggen:
“Fil. 2:14-15: Doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken; 15 Opdat gij moogt onberispelijk
en oprecht zijn, kinderen Gods zijnde, onstraffelijk in het midden van een krom en verdraaid geslacht,
onder welke gij schijnt als lichten in de wereld;

Dat is Paulus' manier om te zeggen dat je niet moet proberen het licht van het leven voor mensen te
schijnen als je zelf in duisternis wandelt!
Maar als je het licht van genade laat schijnen, versierd met het getuigenis van je voorbeeld van goede
werken, is het belangrijk om mensen te laten weten dat je niet in goede werken wandelt omdat je een
goed mens bent. Je moet ze laten weten dat je het doet omdat je een kind van God bent! Dat is wat
de Heer in gedachten had toen Hij zei:
“Matth. 5:16: Laat uw licht alzo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken mogen zien, en uw
Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.
Nu, u weet waarom Hij dat moest zeggen. Als mensen je goede werken zien doen, hebben ze de neiging
om jou te verheerlijken in plaats van God, door dingen te zeggen als: "Is hij geen goede man om zoiets
te doen!" De Heer zei dat ze zo niet van je moesten denken, maar dat je je licht zo moest laten schijnen
dat ze in plaats daarvan God zouden verheerlijken. Hoe doen we dat? Er is maar één manier om het te
doen, en dat is om mensen te laten weten dat je de Heer toebehoort! Op die manier krijgt God de eer
wanneer mensen uw goede werken zien, en niet u. Het is de enige manier om de Heer in een goed
daglicht te stellen, dus vertel het vandaag nog aan iemand!

