
Wat er aan vooraf ging…



Lucas 1:67 (NBV) Zijn vader Zacharias werd              
vervuld van de heilige Geest en sprak  deze 
profetie: 68 ‘Geprezen zij de Heer, de God van 
Israël, Hij heeft zich om zijn volk bekommerd   
en het verlost. 



Lucas 1:78 (NBV) Dankzij de liefdevolle barm-
hartigheid  van onze God zal het stralende licht 
uit de hemel over ons opgaan 79 en verschijnen 
aan allen die leven in duisternis en verkeren in 
de schaduw van de dood, zodat we onze voeten 
kunnen zetten op de weg van de vrede.



Dertig jaar later…



Johannes 1:6 (NBV) Er kwam iemand die door        
God was gezonden; hij heette Johannes. 7 Hij    
kwam als getuige, om van het licht te getuigen, 
opdat iedereen door hem zou geloven. 



8 Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om 
te getuigen  van het licht: 9 het ware licht, dat 
ieder mens verlicht en naar de wereld kwam.



Johannes 8:12 (NBV) Jezus nam opnieuw het 
woord. Hij zei: ‘Ik ben het licht voor de wereld.               
Wie Mij volgt loopt nooit meer in de duisternis,              
maar heeft licht dat leven geeft.’ 

HSV …maar zal het licht van het leven hebben.

HSV …zal beslist niet in de duisternis wandelen.



1 Johannes 1:6 (NBV) Als we zeggen dat we 
met Hem verbonden zijn terwijl we onze weg    
in het duister gaan, liegen we en leven we niet 
volgens de waarheid.



Efeziërs 5:8 (BB) Vroeger was jullie hart één en 
al duisternis. Maar nu zijn jullie vol van het licht 
van de Heer. Leef dan ook als mensen die bij 
het licht horen.



Wat bedoelt Jezus met licht dat leven geeft?



Terug naar het begin…



Genesis 1:1 (HSV) In het begin schiep God de 
hemel en de aarde. 2 De aarde nu was woest  
en leeg, en duisternis lag over de watervloed;  
en de Geest van God zweefde boven het water. 
3 En God zei: Laat er licht zijn! En er was licht.  



Genesis 1:14 (HSV) En God zei: Laten er lichten 
zijn aan het hemelgewelf om scheiding te 
maken tussen de dag en de nacht; en laten zij 
zijn tot tekenen, en tot aanduiding van vaste 
tijden en van dagen en jaren! 



15 En laten zij tot lichten zijn aan het hemelge-
welf om licht te geven op de aarde! En het was 
zo.



Openbaring 21:23 (HSV) En de stad heeft        
de zon en de maan niet nodig om haar te 
beschijnen, want de heerlijkheid van God 
verlicht haar, en het Lam is haar lamp.



Johannes 1:9 (HSV) Dit was het waarachtige 
licht, dat in de wereld komt en ieder mens 
verlicht. 10 Hij was in de wereld en de wereld       
is door Hem ontstaan en de wereld heeft Hem 
niet gekend.



Johannes 1:1 (BGT) In het begin was Gods 
Zoon er al. Hij was bij God, en Hij was Zelf God. 
2 In het begin was Hij al bij God. 3 Alles is door 
Hem ontstaan. Zonder Hem zou er niets zijn.     
4 Al het leven komt van Hem. Het leven dat Hij 
brengt, is het licht voor de mensen.



Genesis 1:2 (HSV) De aarde nu was woest en             
leeg, en duisternis lag over de watervloed; en de 
Geest van God zweefde boven het water. 3 En              
God zei: Laat er licht zijn! En er was licht.



TOHUBOHO

Woest – chaos – verwarring – verlatenheid –
zonder vorm – zinloosheid – leegte

CHOSNEK

Duisternis



Johannes 8:10 (NBV) Jezus richtte zich op en 
vroeg haar: ‘Waar zijn ze? Heeft niemand u 
veroordeeld?’ 11 ‘Niemand, heer,’ zei ze. ‘Ik 
veroordeel u ook niet,’ zei Jezus. ‘Ga naar huis, 
en zondig vanaf nu niet meer.’



Johannes 8:12 (NBV) Jezus nam opnieuw het 
woord. Hij zei: ‘Ik ben het licht voor de wereld.               
Wie mij volgt loopt (beslist) nooit meer in de 
duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.’


