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Licht en duisternis 
 
God maakt Zich bekend door Zijn Woord 
 
God maakt Zichzelf kenbaar door te spreken. De onzienlijke God drukt Zichzelf uit via Zijn 
Woord. Woord is meer dan alleen het doorgeven van feiten. Net zoals wij onszelf bekend 
maken door te spreken. Pas als je met iemand praat, leer je hem kennen. Als iemand zwijgt, 
weet je niets van die persoon. Iedereen die spreekt, maakt zichzelf bekend. Als iemand 
spreekt, brengt hij naar buiten wat in hem leeft, wat hem bezighoudt; wat zijn leven is. Zo 
ook bij God. Doordat God spreekt, leren wij Hem kennen. 
 
De Kracht van Zijn Woord 
 
God maakt Zichzelf bekend via Zijn Woord. Zijn Woord is de veruiterlijking van Zijn Wezen en 
Zijn Kracht. Woord is Kracht bij God. Zodra God iets zegt, gebeurt het ook. God kondigt alles 
vantevoren aan via het spreken en uiteindelijk wordt dat Woord dan Waarheid. Dat is de 
Kracht van Zijn Woord. Wat Hij spreekt, dat gebeurt.  
 
Hebreeën 4 
12 Want het Woord Gods is levend en krachtig, en scherpsnijdender dan enig tweesnijdend 
zwaard, 
 
Jesaja 55 
10 Want gelijk de regen en de sneeuw van den hemel nederdaalt, en derwaarts niet 
wederkeert; maar doorvochtigt de aarde, en maakt, dat zij voortbrenge en uitspruite, en 
zaad geve den zaaier, en brood den eter; 
11 Alzo zal Mijn woord, dat uit Mijn mond uitgaat, ook zijn, het zal niet ledig tot Mij 
wederkeren; maar het zal doen, hetgeen Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen, 
waartoe Ik het zende. = dit is wat Ik gezegd heb en dit is wat Ik zal doen… 
 
God heeft van den beginne gesproken 
 
God heeft vanaf het begin gesproken. En wat opgeschreven staat, is ons tot lering. De Bijbel 
is de basis van onze kennis van God. En dat zegt Johannes ook; God heeft van den beginne 
gesproken. In het beginne was het Woord. 
 
Op allerlei manieren gesproken 
 
Hebreeën 1 
1 God, voortijds veelmaal en op velerlei wijze, tot de vaderen = de voorgaande generaties 
gesproken hebbende door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door 
den Zoon; 
 
God heeft vaak en op allerlei manieren gesproken tot onze voorvaderen. Op velerlei wijze. 
Hij heeft dus niet alleen rechtstreeks gesproken. Maar hoe kun je dan nog meer spreken? 
Nou, bijvoorbeeld in beeldspraak. Dus niet alleen letterlijk maar ook figuurlijk oftewel 
overdrachtelijk. God heeft niet alleen in klare taal gesproken. We zouden in de Bijbel dan 
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ook ‘tussen de regels door lezen’. Vaak staat er meer dan wij in eerste instantie denken of 
begrijpen. Want God heeft op velerlei wijze gesproken. 
 
Zijn Woord niet alleen letterlijk nemen 
 
God heeft dus ook gesproken met beeldspraak en symboliek. Om deze beeldspraak te leren 
begrijpen, kost wat tijd en energie. Maar de Geest helpt daarbij. Vaak worden de Bijbelse 
gebeurtenissen letterlijk genomen en daarbij zet men  ook nog eens de mens centraal. Het is 
een kwestie van oefening om niet alles letterlijk te nemen. Het is een omslag in denken. Het 
duurde bij mijzelf een tijdje voordat ik die omslag te pakken had. Ik had jarenlang de Bijbelse 
verhalen letterlijk uitgelegd gekregen in de kerk. Maar de Bijbelse gebeurtenissen zijn zoveel 
mooier als men de geestelijke betekenis erachter weet. Pas dan leert men het Wezen en het 
Werk van de Heere kennen. Er staat dan ook geschreven; onderzoekt de Schriften en niet 
lees de Schriften?! 
 
Johannes 5 
39 Onderzoekt de Schriften; want gij meent in dezelve het eeuwige leven te hebben; en die 
zijn het, die van Mij getuigen. 
 
Zijn Geest leidt ons in al de Waarheid   
 
De Heere is Geest en we kunnen Zijn Woord niet begrijpen zonder Zijn Geest. Alle letterlijke 
gebeurtenissen in de Bijbel hebben dus een geestelijke betekenis. Maar iets moet eerst 
letterlijk gebeuren voordat er een geestelijke betekenis aan gehangen kan worden! De 
natuurlijke mens begrijpt niets van Zijn Woord. Een ongelovige snapt niks van wat in de 
Bijbel staat. En dat legt Paulus ook uit aan de Korinthiërs. 
 
Johannes 4 
24 God is een Geest, en die Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid. 
 
1 Korinthe 2 
10 Doch God heeft het ons geopenbaard door Zijn Geest; want de Geest onderzoekt alle 
dingen, ook de diepten Gods.  
11 Want wie van de mensen weet, hetgeen des mensen is, dan de geest des mensen, die in 
hem is? Alzo weet ook niemand, hetgeen Gods is, dan de Geest Gods.  
12 Doch wij hebben niet ontvangen den geest der wereld, maar den Geest, Die uit God is, 
opdat wij zouden weten de dingen, die ons van God geschonken zijn;  
13 Dewelke wij ook spreken, niet met woorden, die de menselijke wijsheid leert, maar met 
woorden, die de Heilige Geest leert, geestelijke dingen met geestelijke samenvoegende.  
14 Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen, die des Geestes Gods zijn; want zij zijn 
hem dwaasheid, en hij kan ze niet verstaan = begrijpen, omdat zij geestelijk onderscheiden 
worden.  
15 Doch de geestelijke mens = de wedergeboren mens; de mens waarin de Geest woont 
onderscheidt wel alle dingen, maar hij zelf wordt van niemand onderscheiden. 
16 Want wie heeft den zin = bedoeling, gedachten des Heeren gekend, die Hem zou 
onderrichten? Maar wij hebben den zin van Christus.  
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Staat de mens centraal in het Woord van God? 
 
De mens centraal zetten in het Woord van God? Dat is hoogmoed. De Bijbel is toch het 
Woord van God? De Bijbel is toch niet het woord van de mens?? Dus waarom zou de mens 
dan centraal staan? De Heere is toch van den beginne Maker en Schepper van alles? De 
Bijbel is geschreven vanuit het Oogpunt van de Heere Zelf. De Heere staat centraal. De 
Heere is het Middelpunt. Het is Zijn Woord aan ons. Hij wil Zich bekend maken aan ons. Hij 
veruiterlijkt Zijn Wezen via Woord. Van Boven naar beneden. Elk verhaal en elke gebeurtenis 
gaat over de Heere Jezus Christus.  
 
Liever grijs 
 
Licht en duisternis staan lijnrecht tegenover elkaar. Net zoals wit en zwart. Maar van zwart 
en wit houden we niet zo. Het is eigenlijk verboden in onze huidige maatschappij. Wij 
denken liever ‘genuanceerder’ dan zwart en wit. Bij grijs kan men nog alle kanten op. Wij 
houden niet van links of rechts. Wij houden van de ‘gulden middenweg’ en vermijden 
daarmee de uitersten. We willen iedereen te vriend houden. We willen niemand kwetsen. 
We willen niets of niemand uitsluiten. Grijs is veiliger. Maar het Woord van God is niet grijs; 
Zijn ja is ja en Zijn nee is nee.  
 
God is Woord is Licht is Leven 
 
Johannes 1 
1 In den beginne was het Woord Genesis één, en het Woord was bij God, en het Woord was 
God. 
2 Dit was in den beginne bij God. = God spreekt vanaf het begin. God is Woord. Woord is 
kracht.  
3 Alle dingen = het heelal en wat daarin is zijn door Hetzelve = het Woord gemaakt, en 
zonder Hetzelve = het Woord is geen ding gemaakt, dat gemaakt is. Alle dingen zijn door het 
Woord gemaakt. Alles in de wereld is voortgekomen uit het spreken van God. De Kracht van 
Zijn Woord. 
4 In Hetzelve = het Woord was het Leven, en het Leven was het Licht der mensen. In dat 
Woord was het Leven. Als iemand spreekt, spreekt hij over zijn beleving, dat woord komt uit 
zijn binnenste. Uit zijn hart. Je spreekt met adem en adem is leven; je zet je leven, je adem, 
om in klanken. Je wordt gestuurd door je eigen tong; je wordt gestuurd door je eigen 
woorden. Als je je gedachten vormgeeft, geef je vorm aan je eigen leven. Als je praat over 
wat je bezighoudt, krijgen deze zaken vaste vorm. Als je erover spreekt, krijgt het gestalte. 
Zo ook bij God; in het Woord is het Leven ofwel ‘de beleving’. Adem is ‘drager van het 
woord’ maar adem is leven. Zo blies God met Zijn Adem leven in de mens en blies Hij de 
Geest over de discipelen. Het overdragen van leven. Want ook Geest is Leven. Het Leven was 
het Licht van de mensen; Licht is Leven. 
 
1 Johannes 1 
1 Hetgeen van den beginne was vanaf Genesis één, hetgeen wij gehoord hebben = het 
Woord, hetgeen wij gezien hebben met onze ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben, en onze 
handen getast hebben, van het Woord des levens; 
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2 (Want het Leven is geopenbaard, en wij hebben het gezien, en wij getuigen, en verkondigen 
ulieden dat eeuwige Leven, Hetwelk bij den Vader was, en ons is geopenbaard.) 
 
Licht is Kennis 
 
2 Korinthe 4 
6 Want God, Die gezegd heeft, dat het licht uit de duisternis zou schijnen zie Genesis één, is 
Degene, Die in onze harten geschenen heeft, om te geven verlichting der kennis der 
heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus. 
 
Licht is kennis. God heeft in onze harten geschenen, Hij heeft in ons geblazen. De Adem van 
God is in ons, het Leven van God is in ons, het Licht van God is in ons, het Woord van 
Christus is in ons. Samenvattend; de Geest van God is in ons. Licht is Kennis is Woord is 
Geest is Leven.  Dat wordt realiteit voor ons als wij ons hart openstellen voor dat Woord van 
God. Dat Woord, dat Licht, dat Leven moet bij ons binnenkomen. Wij zouden er gehoor aan 
geven, wij zouden het aanvaarden oftewel geloven.  
 
Licht maakt de zaken zichtbaar 
 
Efeze 5 
13 Maar al deze dingen =schandelijke, heimelijke zaken, van het licht bestraft zijnde, worden 
openbaar; want al wat openbaar maakt, is licht. 
 
Licht maakt de dingen zichtbaar en daarmee openbaar. Daarom gebeuren er zoveel dingen 
in het menselijk bestaan in het geheim. In het duister. In het donker. Dat is misschien ook 
maar beter want wat hebben wij eraan om al deze zaken te weten? Stel je voor dat alles wat 
je doet en denkt openbaar wordt? Dan zou je overal uitleg over moeten geven en over na 
moeten denken…Van sommige zaken weten wijzelf niet eens waarom wij die doen!  
 
Is de wereld daarom zo duister? 
 
Johannes 1 
5 En het Licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft hetzelve niet begrepen.gegrepen 
= De wereld lag in duisternis en heeft het Licht niet vastgegrepen. De Wereld wil dat Licht 
niet. Men wil zijn eigen waarheid creëren. Men wil zichzelf tot god maken.  
 
Zonder L(l)icht is er geen L(l)even. Hoe minder licht, hoe minder leven, is het principe. Licht 
en Leven zijn synoniemen. Net zoals duisternis en dood. De meesten willen Zijn Licht niet 
laten schijnen. Zij willen Zijn Woord niet horen. Want als ze Hem zouden kennen, dan 
betekent dat, dat ze op de knieën moeten. Dan betekent dat verandering. Want met God 
valt niet te onderhandelen. God is God. Daarom kent men Hem liever niet. Dan kan men z’n 
eigen gang nog een beetje gaan. En daarom is het zo duister in de wereld. Men filosofeert 
liever over de reden van het bestaan dan dat men de Waarheid omarmt. Dat was ook zo ten 
tijde van Paulus in Athene. 
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Paulus in Athene 
 
Handelingen 17 
22 En Paulus, staande in het midden van de plaats, genaamd Areopagus, zeide: Gij mannen 
van Athene! ik bemerke, dat gij alleszins gelijk als godsdienstiger zijt. zij hadden vele goden 
23 Want de stad doorgaande, en aanschouwende uw heiligdommen, heb ik ook een altaar 
gevonden, op hetwelk een opschrift stond: DEN ONBEKENDEN GOD. Dezen dan, Dien gij niet 
kennende dient, verkondig ik ulieden. Ze aanbaden ook een onbekende god voor het geval ze 
er één vergeten waren. Paulus vertelt hen dat hij weet Wie die onbekende God is maar dat 
die onbekende God niet in een door mensenhanden gemaakte tempel woont. 
24 De God, Die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is; Deze, zijnde een Heere des 
hemels en der aarde, woont niet in tempelen met handen gemaakt; 
25 En wordt ook van mensenhanden niet gediend, als iets behoevende, alzo Hij Zelf allen het 
leven, en den adem, en alle dingen geeft; 
26 En heeft uit één bloede Adam en Eva het ganse geslacht der mensen gemaakt, alle 
mensen zijn familie van elkaar want we delen één gemeenschappelijke stamvader. om op 
den gehelen aardbodem te wonen, bescheiden bepaalt hebbende de tijden te voren 
geordineerd, en de bepalingen van hun woning; Hij heeft tijd en plaats van de volkeren 
bepaalt. Verschillende volkeren op verschillende plaatsen.(zie Genesis tien en ook elf) Wij 
kennen die grenzen allang niet meer maar die grenzen zijn voor alle volkeren door God 
bepaalt.  
27 Opdat zij den Heere zouden zoeken, of zij Hem immers =ooit tasten omdat het nou 
eenmaal donker is in de wereld . De ongelovige gaat tastend zijn weg in de duisternis en 
vinden mochten; hoewel Hij niet verre is van een iegelijk van ons. 
28 Want in Hem leven wij, en bewegen ons, en zijn wij; gelijk ook enigen van uw poeten 
gezegd hebben: Want wij zijn ook Zijn geslacht. 
 
Zogenaamde wijsgeren 
 
Paulus kwam in zijn eentje naar Athene. Dat was destijds de culturele hoofdstad van de 
wereld. De wijsheid en de wijzen waren er te vinden. De filosofen filosofeerden daar. Vooral 
over hun goden. Paulus sprak daar in Athene over de Heere en dat er maar één Waarheid is. 
Hij  vertelde hen dat God niet woont in een tempel met handen gemaakt en dat God ons niet 
nodig heeft. God kan zonder ons. Ook predikte Paulus daar onder de Griekse wijsgeren de 
zin van het leven. Ook in onze tijd wordt er graag gefilosofeerd over het doel van ons 
bestaan. Terwijl ook nu de Waarheid voor het grijpen ligt; Hij is niet ver van ieder van ons. 
 
Wat is de reden van ons bestaan? 
 
27 Opdat zij den Heere zouden zoeken, of zij Hem immers ooit tasten omdat het nou 
eenmaal donker is in de wereld . De ongelovige gaat tastend en zoekend zijn weg in de 
duisternis en vinden mochten; hoewel Hij niet verre is van een iegelijk van ons. 
28 Want in Hem leven wij, en bewegen ons, en zijn wij; gelijk ook enigen van uw poeten 
gezegd hebben: Want wij zijn ook Zijn geslacht. 
 
In de verzen hierboven staat het doel van het leven. Er staat dat het de bedoeling is dat men 
de Heere zou zoeken. Maar er staat toch in Romeinen; ‘er is niemand die God zoekt’. Hoezo 



6 
 

zou men dan de Heere zoeken? Nou, men zou ook niet zozeer zoeken naar God maar naar 
de Waarheid. Of naar Wijsheid. Want wie de Waarheid zoekt, zal Hem vinden. (zie ook de 
studie ‘vroeg zoeken’). 
 
1 Timotheüs 2 
3 Want dat is goed en aangenaam voor God, onzen Zaligmaker; 
4 Welke wil, dat alle mensen zalig worden, en tot kennis der Waarheid komen.de Waarheid 
leren kennen. 
 
Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven 
 
Als je Wijsheid ofwel Waarheid zoekt, kom je automatisch terecht bij God. Hij is dan 
misschien niet wat je zocht maar is wel wat je dan zult vinden. Want God is Waarheid 
danwel Christus is de Waarheid danwel de Heere Jezus zei (vooruitgrijpend naar Zijn 
Opstanding); Ik ben de Waarheid. Ik ben de Weg oftewel de zin. De Levende Ware Weg. En 
waar gaat die Weg naartoe? Die leidt naar God. Want niemand komt tot de Vader dan door 
de Zoon.  
 
Jeremia 10 
10 Maar de HEERE God is de Waarheid, Hij is de levende God, en een eeuwig Koning; van 
Zijn verbolgenheid beeft de aarde, en de heidenen kunnen Zijn gramschap niet verdragen. 
 
Johannes 14 
6 Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den 
Vader, dan door Mij. 
 
Johannes 16 
13 Maar wanneer Die = de Trooster zal gekomen zijn, namelijk de Geest der Waarheid = de 
onzienlijke Christus , Hij zal u in al de waarheid leiden; want Hij zal van Zichzelven niet 
spreken, maar zo wat Hij zal gehoord hebben, zal Hij spreken, en de toekomende dingen zal 
Hij u verkondigen. 
 
Als je de Waarheid zoekt, vind je Hem 
 
Je zoekt de Waarheid, je vindt Christus en via Hem kom je tot God. Zo staat het in de Bijbel.  
Je blijft óf tastend en zoekend in de duisternis óf je komt terecht bij de Heere Jezus Christus. 
Want buiten Hem is er niets. Zijn Woord, de Waarheid,  is heel wat breder dan alleen 
verlossing voor jezelf. Zijn Woord is meer dan een garantie voor de Hemel. God heeft veel 
meer geopenbaard in Zijn Woord. Hij heeft Zichzelf bekend gemaakt in wat Hij gedaan heeft, 
wat Hij nog doen zal, en wat Hij heden doet.  
 
Jesaja 45 
5 Ik ben de HEERE, en niemand meer, buiten Mij is er geen God; Ik zal u gorden, hoewel gij 
Mij niet kent. 
6 Opdat men wete, van den opgang der zon en van den ondergang, dat er buiten Mij niets is, 
Ik ben de HEERE, en niemand meer. 
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De Bijbel gesloten 
 
In de Roomse kerk heb ik nooit iets gehoord over het Werk van God in de toekomst. Nooit 
iets gehoord over Zijn Wederkomst. Ook wist ik niks van het tegenwoordige Werk van de 
Heere. En met mij vele Christenen. Doet de Heere nu iets dan?? Toch staat dit allemaal 
uitgebreid beschreven in de Bijbel. Ik heb lange tijd genoegen genomen met een uurtje 
kerkbezoek waarin de voorganger bepaalde wat gelezen werd. Ik geloofde zijn uitleg; want 
waarom zou ik een voorganger in twijfel trekken? De Bijbel hield ik gesloten. Zoals zoveel 
Christenen doen. Maar in feite leef je dan nog steeds ‘tastend in het duister’. In feite ben je 
dan nog steeds op zoek naar de Waarheid. Christen zijn, gaat niet zonder Zijn Woord. Nu 
besef ik dat ik de Heere nooit écht had leren kennen als ik niet was gaan lezen en studeren. 
 
De Verborgenheid van Zijn Wil 
 
Het is de bedoeling dat wij zouden weten wat Zijn Werk was en is en zijn zal. De Bijbel zegt 
dat één van onze geestelijke Zegeningen is dat God ons bekend gemaakt heeft met de 
Verborgenheid van Zijn Wil. (zie studie Efeze één). Hij heeft bekend gemaakt wat Hij in onze 
dagen, en straks, zal doen. In de Oud Testamentische dagen wist men die dingen nog niet. 
Deze dagen worden de tijden der onwetendheid genoemd. God had Zich toen nog niet 
volkomen geopenbaard. 
 
Efeze 1 
9 Ons bekend gemaakt hebbende de verborgenheid van Zijn wil, naar Zijn welbehagen, 
hetwelk Hij voorgenomen had in Zichzelven. 
      
Handelingen 17 
30 God dan, de tijden der onwetendheid overzien hebbende, verkondigt nu allen mensen 
alom, dat zij zich bekeren. 
 
Aan Zijn Voeten zitten 
 
Maar nu, in onze Nieuw Testamentische tijd, heeft Hij Zich wél volkomen geopenbaard. Hij 
maakt ons de Verborgenheid van Zijn Wil bekend. Nu eenmaal de beloofde Nieuwe 
Schepping is aangebroken, is er niets wat Hem nog hindert om Zich volkomen aan ons 
bekend te maken. En dat wil Hij ook. Het is de bedoeling dat wij als gelovigen de rest van ons 
leven zouden zitten aan de voeten van onze Heiland. Om ons te laten onderwijzen en de 
Heere te leren kennen. Dat kan niet zonder Bijbel. De wereld is in duisternis maar wij, als 
kinderen van God, worden geacht te weten waar wij vandaan komen en waarheen wij 
onderweg zijn. Wij zouden weten wat de Heere in onze dagen doet en hoe alles zal aflopen. 
Wij kunnen dit weten omdat God het in Zijn Woord aan ons heeft geopenbaard. Zijn Geest 
wil ons helpen het te begrijpen Wij zouden niet meer in de duisternis zijn maar wij zouden 
wandelen in het Licht van de Heere Jezus Christus. 
 
Lukas 10 
39 En deze had een zuster, genaamd Maria, welke ook, zittende aan de voeten van Jezus, 
Zijn woord hoorde. 



8 
 

40 Doch Martha was zeer bezig met veel dienens, en daarbij komende, zeide zij: Heere, trekt 
Gij U dat niet aan, dat mijn zuster mij alleen laat dienen? Zeg dan haar, dat zij mij helpe. 
41 En Jezus, antwoordende, zeide tot haar: Martha, Martha, gij bekommert en ontrust u over 
vele dingen; 
42 Maar een ding is nodig; doch Maria heeft het goede deel uitgekozen, hetwelk van haar 
niet zal weggenomen worden. 
 
Geen belangstelling voor Zijn Woord 
 
Johannes 1 
5 En het Licht schijnt scheen in de duisternis, en maar de duisternis heeft hetzelve het Licht 
niet begrepen. gegrepen.  
 
De duistere wereld had en heeft geen belangstelling voor het Woord van God. In de Oud 
Testamentische geschiedenis sprak God altijd tot het Volk Israël. Bovendien zond Hij ook Zijn 
profeten naar Israël maar het volk wilde nooit luisteren.  
 
Zijn Woord in ons hart 
 
Johannes 1 
6 Er was een mens van God gezonden, wiens naam was Johannes. 
7 Deze kwam tot een getuigenis, om van het Licht te getuigen, opdat zij allen door hem 
geloven zouden.  
8 Hij was het Licht niet, maar was gezonden, opdat hij van het Licht getuigen zou.  
9 Dit was het waarachtige Licht, =het Licht dat Waarheid is. Licht brengt Waarheid en 
Waarheid is Licht Hetwelk verlicht een iegelijk mens, komende in de wereld. 
10 Hij = het Woord, het Licht was in de wereld, en de wereld is door Hem = het Woord  
gemaakt; en  maar de wereld heeft Hem niet gekend  
11 Hij is gekomen tot het Zijne, en= maar de Zijnen hebben Hem niet aangenomen.= 
Niet begrepen, niet gekend, niet aangenomen= omschrijving van de oudtestamentische tijd. 
Sprekend over het Volk Israël dat de Heere verwierp 
 
Blindelings geloven 
 
Het Licht schijnt in de duisternis en het is de bedoeling dat wij dat Licht grijpen; dat wij het 
Woord in ons hart laten wonen. Dat wij zijn Woord blindelings geloven. Dus ongeacht of wij 
het nu begrijpen of niet. Johannes kwam praten over het Licht. Hij kwam getuigen van het 
Licht. Hij sprak tot diegenen die blijkbaar niet in staat waren om het Licht te zien. Ze waren 
namelijk blind. Als je blind bent, neem je geen Licht waar. 
 
De wereld is blind 
 
Zoals de hele wereld blind is; men kan geen Licht zien. De wereld verwerpt het Licht en is 
daarom in duisternis. Het ‘menselijk verstand’ is de norm in de wereld. De natuurlijke mens 
kan geen Licht zien, hij verwerpt het Woord. En omdat men geen licht ziet, gaat men dingen 
bedenken. Men gaat filosoferen over onzienlijke zaken. Volgens de wereld is Opstanding 
onmogelijk. En waarom? Omdat men het niet begrijpt. En als men iets niet begrijpt, is het 
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geen waarheid. In de wereld moet alles wetenschappelijk onderbouwd worden. Er moeten 
academische studies naar gedaan zijn. Wat met het menselijk verstand niet is te begrijpen, 
verwerpt men. Maar de gemiddelde mens wéét dat er iets is. Dat zeggen ze dan ook; ik 
geloof niet in God maar ik geloof wel dat er iets is… 
 
Het Woord opent de ogen 
 
De remedie is dan het Woord. Door Zijn Woord vallen de schellen van de ogen. Door Zijn 
Woord wordt blindheid genezen. Door Zijn Woord gaat het Licht schijnen. Want Woord is 
Licht. Bij de Emmaüsgangers werden de ogen geopend toen de Heere Jezus Christus de 
Schriften opende. En daarop openden zij hun hart. 
 
Psalm 146 
8 De HEERE opent de ogen der blinden; de HEERE richt de gebogenen op; de HEERE heeft de 
rechtvaardigen lief. 
 
Jesaja 29 
18 En te dien dage zullen de doven horen de woorden des Boeks; en de ogen der blinden, 
zijnde uit de donkerheid en uit de duisternis, zullen zien. 
 
Christus is de uitstraling van de Lichtbron 
 
Hebreeën 1 
1 God, voortijds veelmaal en op velerlei wijze, tot de vaderen gesproken hebbende door de 
profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door den Zoon; 
2 Welken Hij gesteld heeft tot een Erfgenaam van alles, door Welken Hij ook de wereld 
gemaakt heeft; 
3 Dewelke, alzo Hij is het Afschijnsel Zijner heerlijkheid, en het uitgedrukte Beeld Zijner 
zelfstandigheid, en alle dingen draagt door het woord Zijner kracht, nadat Hij de 
reinigmaking onzer zonden door Zichzelven te weeg gebracht heeft, is gezeten aan de rechter 
hand der Majesteit in de hoogste hemelen; 
 
De Heere Jezus Christus is de Vervulling van al Gods Beloften. We hebben gelezen dat het 
Woord en de Beloften van God Licht zijn, daarom is de opgewekte Jezus Christus het Licht 
der wereld. Hij is de uitdrukking van Gods Wezen en Hij is het afschijnsel, het Licht, van Gods 
Heerlijkheid. Hij is de uitstraling van de Lichtbron. God is de Bron van alle Leven en de Heere 
Jezus Christus geeft het eeuwige Leven. En ook leven is licht, hebben we gelezen. Daarom 
blijft men in duisternis achter als men de Heere Jezus Christus verwerpt. Oftewel; als men 
Hem verwerpt, blijft men blind.    
 
Johannes 9 
5 Zolang Ik in de wereld ben, zo ben Ik het Licht der wereld. 
 
2 Korinthe 1 
19 Want de Zoon van God, Jezus Christus, Die onder u door ons is gepredikt, namelijk door 
mij, en Silvanus, en Timotheüs, was niet ja en neen, maar is geweest ja in Hem. 
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20 Want zovele beloften Gods als er zijn, die zijn in Hem ja, en zijn in Hem amen, Gode tot 
heerlijkheid door ons. 
 
Uit God geboren 
 
Johannes 1 
12 Maar zovelen Hem aangenomen hebben de gelovigen uit de Oud Testamentische tijd , 
dien heeft Hij macht het recht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam 
geloven; Wedergeboorte was onder het Oude Verbond nog niet mogelijk omdat Christus er 
nog niet was! Pas ná de Opstanding van de Christus, werd men door geloof, oftewel door 
wedergeboorte, kinderen van God. Terugkijkend op de Oud Testamentische tijd staat in dit 
vers dat ook de Oudtestamentische gelovigen, ondanks dat zij de Geest niet ontvangen 
hebben, uiteindelijk toch wedergeboren worden oftewel ook zij zullen de Geest ontvangen.  
13 Welke niet uit den bloede, noch uit den wil des vleses, noch uit den wil des mans, maar uit 
God geboren zijn. Uit God geboren is hetzelfde als uit de Geest geboren worden= 
wedergeboorte.  
14 En het Woord is vlees geworden, Deze term betekent niet dat Christus is geïncarneerd in 
het Vlees hoewel nagenoeg iedereen dit erin leest. Het betekent; het Woord is vervuld 
geworden. Het Woord van God kreeg gestalte. Het gaat over het aanbreken van het Nieuwe 
Verbond en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een 
heerlijkheid als des Eniggeborenen van den Vader (dit was niet bij de geboorte van de Heere 
Jezus. De Heere Jezus werd pas Verheerlijkt in Zijn Opstanding), vol van genade en waarheid. 
Het Woord  van het Oude Testament is vervuld geworden bij de Opstanding van de Heere 
Jezus Christus. 
15 Johannes getuigt van Hem, en heeft geroepen, zeggende: Deze was het, van Welken ik 
zeide: Die na mij komt, is voor mij geworden, want Hij was eer dan ik. 
16 En uit Zijn volheid hebben wij allen ontvangen, ook genade voor genade.de Genade van 
het Nieuwe Verbond der Genade 
 
De Heere heeft het Licht uitgedaan  
 
Johannes 3 
1 En er was een mens uit de Farizeën, wiens naam was Nicodemus, een overste der Joden; 
2 Deze kwam des nachts = kwam uit de duisternis. Nicodemus is onwetend en dus in 
duisternis tot Jezus, en zeide tot Hem: Rabbi, wij weten, dat Gij zijt een Leraar van God 
gekomen; want niemand kan deze tekenen doen, die Gij doet, zo God met hem niet is.met 
andere woorden; bent U de Messias?  
3 Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Tenzij dat iemand 
wederom geboren worde =wedergeboorte = geloof in de Heere Jezus Christus, hij kan het 
Koninkrijk Gods niet zien.(=blind) De Heere Jezus geeft als antwoord; als je niet 
wedergeboren bent, zul je niks aan de Messias hebben want dan zul je Zijn Koninkrijk niet 
ingaan en al zeker niet beërven. 
4 Nicodemus zeide tot Hem: Hoe kan een mens geboren worden, nu oud zijnde? Kan hij ook 
andermaal in zijner moeders buik ingaan, en geboren worden?  
5 Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Zo iemand niet geboren wordt uit water 
en Geest Geestelijk Water = wedergeboorte, hij kan in het Koninkrijk Gods niet ingaan. De 
natuurlijke mens wordt geboren uit vruchtwater maar de nieuwe mens, de wedergeboren 
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mens wordt geboren uit Geestelijk Water. Water is in de Bijbel een beeld van het Woord van 
God en daarmee van de Geest van God. Het Woord is door de Geest voortgebracht. 
6 Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees; en hetgeen uit den Geest geboren is, dat is 
geest.  
7 Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: Gijlieden moet wederom geboren worden. 
8 De wind = de Geest blaast, waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid; maar gij weet niet, van 
waar hij komt, en waar hij heen gaat onzienlijk; alzo is een iegelijk, die uit den Geest geboren 
is. Je kunt niet aan een mens zien of voelen dat hij wedergeboren is. Dat nieuwe Leven laat 
zich niet waarnemen in deze zichtbare, vleselijke, stoffelijke wereld. Wat je eventueel wél 
kunt zien, is de uitwerking van dat nieuwe Leven. Het effect kun je zien. De Werking van de 
Geest. De Vruchtbare Werken van de Geest.  
9 Nicodemus antwoordde en zeide tot Hem: Hoe kunnen deze dingen geschieden? 
10 Jezus antwoordde en zeide tot hem: Zijt gij een de leraar van Israël, en weet gij deze 
dingen niet?  
11 Voorwaar, voorwaar amen amen zeg Ik u: Wij spreken, wat Wij weten, en getuigen, wat 
Wij gezien hebben Waar heeft de Heere Jezus deze dingen leren zien? Uit het Woord van 
God! De Heere Jezus bestudeerde de Schriften. De Zoon kan van Zichzelve niets doen alleen 
wat Hij van de Vader gehoord heeft..; en gijlieden neemt Onze getuigenis niet aan.  
12 Indien Ik ulieden de aardse dingen gezegd heb, en gij niet gelooft, hoe zult gij geloven, 
indien Ik ulieden de hemelse zou zeggen? 
13 En niemand is opgevaren in den hemel psalm 68, dan Die uit den hemel nedergekomen is, 
namelijk de Zoon des mensen, Die in den hemel is.  
14 En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des mensen 
verhoogd worden; de geschiedenis van de slang in de woestijn is dus een beeld van de 
Verheerlijkte Zoon des Mensen; Christus.  
15 Opdat een iegelijk, die in Hem de Verhoogde Zoon des mensen in de Hemel; Christus 
gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. Alleen geloof in de Christus zorgt 
ervoor dat je behouden bent. Dus niet het geloof in de Heere Jezus maar het geloof in de 
Heere Jezus Christus, de Verhoogde Zoon aan de Rechterhand van de Vader 
16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 
opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. De 
wereld ligt in duisternis dus ieder levend wezen zal verderven behalve degenen die in Hem 
geloven. Want het Woord is Licht. 
17 Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen 
zou, dat is wel gebeurd en Hij heeft de wereld veroordeeld maar dat was niet het doel maar 
opdat de wereld door Hem zou behouden worden. het doel was dat de wereld door Hem 
behouden zou worden; de weg naar zaligheid loopt via het oordeel en via dood over de oude 
mens. Weg met het oude. Ook straks bij Zijn Wederkomst zal de Heere weer oordelen. Een 
oordeel over het Volk Israël en een oordeel over de overige volkeren. Via die weg zullen 
uieindelijk velen de Geest uitgegoten krijgen.  
18 Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, 
dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam des eniggeboren Zoons van God. De duisternis van 
de wereld, de wereld van ongelovigen, is een oordeel van God over de wereld. Hij zei; Ik ben 
het Licht der wereld maar straks komt de duisternis, zei de Heere Jezus. De wereld bleef in 
duisternis achter na de Opstanding van de Heere Jezus Christus. De Heere bemoeit Zich niet 
meer met de wereld. Hij heeft de wereld losgelaten, dat is passieve toorn. Gelovigen laat Hij 
natuurlijk niet los. De Schepping is gestorven aan het kruis met de Heere Jezus. De oude 
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Schepping doet niet meer mee voor Hem. Dood. Duisternis. Alleen degenen die in Hem 
geloven en Hem erkennen, worden wedergeboren in de Nieuwe Schepping. De Heere 
communiceert alleen nog met wedergeboren mensen oftewel de Gemeente, Zijn Lichaam. 
Dat Licht uit Genesis één is opgehouden te schijnen. God zwijgt nu in onze tegenwoordige 
tijd. Hij heeft de lamp uitgedaan. Daarom ligt de wereld in duisternis. De Heere Jezus 
Christus zal straks wederkomen. Na het oordeel over de dan levende ongelovigen zal het 
Licht uiteindelijk weer schijnen.  
19 En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de 
duisternis liever gehad dan het licht; want hun werken waren boos. Het oordeel is dat het 
Licht in de wereld gekomen is maar de mensen hebben de duisternis liever gehad. Dus ging 
het Licht uit. Dát is het oordeel.  
20 Want een iegelijk, die kwaad doet iedereen die het Woord verwerpt, haat het licht, en 
komt tot het licht niet, opdat zijn werken niet bestraft worden. In het geheim, in de duisternis 
21 Maar die de waarheid doet degenen die leven uit geloof in Zijn Woord, komt tot het licht, 
opdat zijn werken openbaar worden, dat zij in God gedaan zijn.= Vruchtbare Werken= 
Werken van de Geest. 
 
Ik ben het Licht van de wereld 
 
Wij zouden komen tot het Licht. Wij zouden komen tot de Waarheid. Dan weten wij wat wij 
met ons leven aan moeten. Hij leert ons wie wij zijn in Christus. In de duisternis van de 
wereld, zit je opgesloten, ben je gevangen. Het is hetzelfde als de dood. Duisternis is dood. 
Het gezegde luidt dan ook; zo dinker als de hel. Dat is het oordeel over de ongelovigen. De 
Heere communiceert niet met hen. Tenzij ook zij de keuze maken om tot het Licht te gaan. 
De Heere wil iedereen in Zijn Licht plaatsen. Door wedergeboorte zullen ook zij dan niet 
meer in de duisternis wandelen. Gelovigen wandelen in Zijn Licht en hebben eeuwig leven. 
Zonder Licht geen Leven. 
 
Johannes 8 
12 Jezus dan sprak wederom tot henlieden, zeggende: Ik ben het licht der wereld; die Mij 
volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben. 
 
Onvruchtbare werken der duisternis 
 
Efeze 5 
11 En hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar bestraft ze 
ook veeleer. 
 
Onvruchtbare werken der duisternis zijn dode werken. Dode werken zijn werken ten 
behoeve van de oude mens en de oude Schepping. Werken ten behoeve van de wereld. Het 
tegenovergestelde is; Vruchtbare Werken, Goede Werken, Werken die de Geest  in en door 
ons mag volbrengen. Vruchtbare Werken oftewel Goede Werken zijn Werken van het Licht.. 
Dus geen gemeenschap met de werken van de oude mens. We zouden deze werken 
bestraffen. Bestraffen is in dit geval dat wij er afstand van zouden nemen. Deze zaken niet 
meer noemen omdat wij navolgers en geliefde kinderen zijn van God. Er staat niet dat wij 
deze onvruchtbare werken zouden bestrijden. Want anders raken wij er alsnog bij 
betrokken. Wij zouden de oude mens met zijn dode werken voor dood houden oftewel 
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negeren oftewel niet noemen oftewel er afstand van nemen. Door in het Licht te blijven 
wandelen bestraf je de dode werken van de duisternis.  
 
Johannes 12 
46 Ik ben een Licht, in de wereld gekomen, opdat een iegelijk, die in Mij gelooft, in 
de duisternis niet blijve. 
 
Getrokken uit de duisternis 
 
Als je gelooft in de Heere Jezus Christus, ontvang je eeuwig leven en ben je Zijn kind. God 
heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en onwetendheid. Eertijds waren wij 
kinderen van de duisternis maar nu niet meer. Wij zijn ontwaakt uit de slaap. God is een 
Licht en er is geen duisternis in Hem. Als wij in gemeenschap met Hem leven, en nauwe 
verbondenheid, als wij Zijn Woord liefhebben en als we ons laten onderwijzen door Zijn 
Woord dan wandelen we in Zijn Licht en zal Zijn Bloed ons reinigen. Zodat wij in staat zijn de 
Heere te dienen. God heeft ons het verstand gegeven dat wij dit alles zouden begrijpen.  
 
Efeze 5 
8 Want gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in den Heere; wandelt 
als kinderen des lichts. Duisternis is afgesneden van het Licht. Duisternis is dood. Dood is 
geen communicatie met God. Wij waren eertijds dood in zonden en misdaden en wandelden  
in overeenstemming met de god dezer eeuw. Met de satan dus. Eertijds wandelden wij naar 
de begeerlijkheden van het vlees. Eertijds waren wij heidenen naar het vlees en waren wij 
kinderen des toorns. Eertijds waren wij verre en waren wij zonder Christus. Maar nu zijn wij, 
Zijn Lichaam, de Gemeente, deel van het Licht. Wij zijn Licht tesamen en in nauwe 
verbondenheid met de Heere. 
- 
14 Daarom zegt Hij: Ontwaakt, gij, die slaapt, en staat op uit =van tussen de doden; en 
Christus zal over u lichten. Als we slapen, als de wedergeboren mens zijn ogen dicht heeft, 
ziet hij niets. We zouden dus wakker zijn. Alert zijn en gebruik maken van het Licht. Wij leven 
in de dag en zijn dan ook kinderen des daags. We zijn geen kinderen der duisternis meer. 
Dus sta op van tussen de doden. De doden zijn degenen die in duisternis zijn. De doden zijn 
degenen die geen communicatie met God hebben. Alle niet wedergeboren mensen, alle 
ongelovigen, zijn dood voor God.  De hele Schepping stierf aan het kruis van de Heere Jezus. 
Pas ná wedergeboorte, wanneer men in Christus een nieuw schepsel is, is men levend voor 
God. 
 
Kolossensen 1 
12 Dankende den Vader, Die ons bekwaam gemaakt heeft, om deel te hebben in de erve der 
heiligen alle gelovigen; alle wedergeboren mensen zijn heilig. Heilig is bekwaam gemaakt om 
God te kunnen dienen in het licht; 
13 Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis macht van de satan, de wereld, de 
oude Schepping, de dood, en overgezet heeft in het Koninkrijk van den Zoon Zijner liefde; 
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1 Johannes 1 
4 En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap vervuld zij. 
5 En dit is de verkondiging, die wij van Hem gehoord hebben, en wij u verkondigen, dat God 
een Licht is, en gans geen duisternis in Hem is. 
6 Indien wij zeggen, dat wij gemeenschap met Hem hebben, en wij in de duisternis wandelen, 
zo liegen wij, en doen de waarheid niet. 
7 Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap 
met elkander, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. 
Wandelen in Zijn Licht kan alleen ná wedergeboorte. ‘Wandelen in het Licht’ is hetzelfde als 
‘heilig wandelen’ of ‘wandelen in de Geest’. Het is een wandel in gemeenschap met de 
Heere. Het is een wandel in dienst van de Heere. De Geest Zijn Werk in en door jou laten 
volbrengen. En naar de mate waarin we de Geest Zijn Vruchtbare Werken laten doen, naar 
díe mate zal men loon oftewel erfenis ontvangen. 
 
 

 
                                                       Amen. 


