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De Kracht van Kwetsbaarheid
Jesaja 43, 9-12 en Mattheüs 5, 13-16 Licht en Zout

Met enige schroom durf het hier wel te bekennen,Ik ben een groot liefhebber van The
Voice …Niet zo vreemd, denk ik, ik ben nu eenmaal gek op alles wat muziek is
Vooral The Voice Kids vind ik echt genieten, De soms adembenemende puurheid,
onbevangenheid in combinatie met jong talent en de bijbehorende kippenvel momenten.
Vrijdagavond waren er een paar van die bijzondere momenten
Hoogtepunt voor mij was Dionne, een meisje van 14, Die in haar eerste optreden vertelde dat ze
geboren is als jongetje maar al vanaf haar derde weet dat ze zich meisje voelt en weet.
Ik ben geraakt door wat ze zingt En heel bijzonder geraakt door de een kind van 14
Dat zich zo kwetsbaar durft te tonen, zonder angst of schaamte
En daardoor zo puur in haar kracht staat
Zich niet verstopt en zo haar licht kan laten stralen!

Licht en zout, de tekst van vandaag een paar regels maar
We kunnen ze wel dromen, vermoed ik
en sommigen van ons zien de bui misschien al hangen…
‘O jee, we moeten weer wat…
we moeten licht zijn, we moeten zout zijn!’

Dat klinkt misschien wel heel negatief, maar zo nu en dan kan het
beklemmend zijn alle verwachtingen die er vanuit deze bijbelse teksten op ons gelegd lijken te
worden.
Lijken… want, we lezen zo vaak wat er niet staat
We lezen zo vaak een ‘moeten’ in de tekst…‘jullie moeten het zout…. zijn’
‘jullie moeten een lamp… zijn’
En dat staat er dus heel nadrukkelijk niet.
Niks moeten dus, er staat…jullie ZIJN het zout jullie ZIJN het licht
Het gaat hier dus niet over een staat die je moet bereiken
Niet over een grote inspanning die je moet doen het gaat over wat je bent…
NU, op dit moment….
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Om daar te komen blijft het, zoals altijd weer, van groot belang om de tekst die we lezen
niet los te zien van het geheel.De tekst verbinden aan wat eraan vooraf gaat
De opening van de Bergrede, de zaligsprekingen…Gelukkig zijn…
Gelukkig zijn jullie die…
De rode draad in de tekst hiervoor is de kwetsbaarheid
kracht en kwetsbaarheid, als een schijnbare paradox. de rode draad begint bij Jezus zelf,…
natuurlijk ,

Jezus is krachtig in zijn kwetsbaarheid

De Theoloog Berkhof beschreef dat als Weerloze Overmacht

Die rode draad zie je verder gaan in al die kwetsbare mensen die Jezus noemt in de
zaligsprekingen. Kwetsbare mensen zich afhankelijk weten van God!
Gelukkig zijn jullie, gevoelige, zachtmoedige, zuivere, vredelievende, rechtvaardige mensen vol
mededogen…. en dat gaat dus ook over ons, kwetsbare mensen
in het durven tonen van die kwetsbaarheid komen we bij onze kracht
Gelukkig zijn jullie…en dan gaat Jezus in één adem door in jullie zijn! zout, licht….
In ieder van ons zit de kracht van het zout en het stralende licht verborgen
Dus, geen drukkende verwachting maar een bevrijdend hart onder de riem
een bevrijdende bevestiging van ons bestaan, ons zijn
Jij bent zout! Smaakmaker Jij bent licht! Ook in de diepste nacht
Zoals Jezus… zo kan ik krachtig zijn in mijn kwetsbaarheid
en nu wordt het tricky:
Alles wat ik nu meer ga zeggen dreigt toch weer uit te lopen op
een opdracht, een vermaning.
Want er staat wel wat meer Het zout kan zijn kracht verliezen
Het licht kan onzichtbaar worden en dan ligt het ‘moeten’ weer op de loer

Dus eerst maar een Toon Tellegen tussendoor:……………………………………………………….

Wat mij pakt in dit verhaal is dat iedereen weet hoe mooi de nachtegaal kan zingen…
behalve de nachtegaal zelf en hoe hij, zij in het niet weten, verlegenheid, bescheidenheid en
angst voor de kwetsbaarheid van haar lied met al haar schoonheid uit beeld verdwijnt de zanger
van de nacht achter de muur, onder de korenmaat

Zoals ik zei, ik begeef me op glad ijs,
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want ik had beloofd dat er niets te moeten zou zijn vanmorgen

Want licht ben je al, zout

ben je al
Stralend en krachtig, je hebt het in je Geen moeten, maar dus wel de uitnodiging om je te laten
zien Om er te zijn in jouw puurheid!
Niet je kracht verliezen, niet verdwijnen onder de korenmaat.

De vraag is of je jouw kracht ook wilt, durft, kunt gaan zien
en daarmee proefbaar en zichtbaar gaat zijn, dat is waarvoor zout bestemd is, dat is waarvoor
licht straalt Blijf staan in het licht, in de kracht en leef… durf je vleugels uit te slaan en te vliegen
zoals gezongen in Blackbird fly…. oorspronkelijk van de Beatles, nu door Sarah mc Lachlan

Merel je zingt in het holst van de nacht
sla je gebroken vleugels uit en vlieg
je hele leven door wacht je al
op dit moment om op te staan
Merel je zingt in het holst van de nacht
open je trieste ogen, kijk je ogen uit
je hele leven door wacht je al
op dit moment om vrij te zijn
Merel vlieg, vlieg naar het licht
van(uit) de diep donkere nacht

Kijk naar binnen, welke smaakmakende kracht ligt er in jou nog verborgen
je hoeft je niet achter welke muur dan ook te verschuilen, laat het licht in je vrij
wees niet bang voor je kwetsbaarheid

Het is je kracht

Laat je zien
sla je vleugels uit
en vlieg

