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• Gods licht schijnt in het begin

• Gods schepping valt in de duisternis

• Gods licht schijnt in onze duisternis

• Gods licht heeft een naam: Jezus

• Jezus schijnt Gods heerlijkheid

• Jezus nodigt ons uit in zijn licht

• Onderdanen van het koninkrijk van het licht

• Gezanten van het koninkrijk van het licht



Gods licht schijnt in het begin
(Genesis 1)
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• De aarde was woest en ledig

• God sprak: Er zij licht

• Zo schiep God:
– Orde in de chaos

– Levende planten en dieren

– Levende mensen

• Het was zeer Goed!



Gods schepping valt in de duisternis
(Genesis 3 en 4)

25-08-19

4

• De mens luistert naar satan en er is
– Wantrouwen

– Ongehoorzaamheid

– Angst

– Ontrouw

– Pijn

– Zwoegen

– Jaloezie

– Moord



Gods licht schijnt in onze duisternis
(Jesaja 9:1-6)
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• In onze duisternis zien we een groot licht

• Dit licht bevrijdt ons van de onderdrukking

• Het is een kind, een zoon, aan ons gegeven

• Hij zal voor eeuwig heersen

• Zijn naam is wonderlijk

• God zal dit doen in zijn ijver



Gods licht heeft een naam: Jezus
(Johannes 1:9-13)
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• Het ware licht verlicht alle mensen

• Het licht was in de wereld

• Het licht heeft de wereld geschapen

• Het licht is door velen niet aangenomen

• Wie het licht aanneemt is een kind van God

• Het licht is één van ons geworden

• Zijn naam is Jezus



Jezus schijnt Gods heerlijkheid
(Joh. 1:14, Lukas 4:18-21)
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• Jezus straalt de heerlijkheid (het karakter) 
van God uit

Hoe ziet dat eruit?

• Hij brengt goed nieuws aan de armen, 
genezing van geest en lichaam, bevrijding, 
herstel, welbehagen



Jezus nodigt ons uit in zijn licht
(Mattheüs 11:28-29)
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”Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en 
Ik zal u rust geven; neemt mijn  juk op u en leert 
van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig 
van  hart, en gij zult rust vinden voor uw 
zielen; want mijn  juk is zacht en mijn last is 
licht.”



Onderdanen van het koninkrijk van 
het licht (kolossenzen 1:12-14)
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“13Hij heeft ons getrokken uit de macht van de 
duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de 
Zoon van Zijn  liefde.”



Gezanten van het koninkrijk van het 
licht (Johannes 20:21-22)
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“Jezus dan zei opnieuw tegen hen:  Vrede zij u! 
Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u.

En nadat Hij dit gezegd had, blies Hij op hen en zei 

tegen hen: Ontvang de  Heilige  Geest.”



Samenvatting

25-08-19

11

• Het licht van God schijnt in onze duisternis 

• Dit licht heet Jezus, en is Gods heerlijkheid
– Goedheid, liefde, genade en trouw

• Ben je vermoeid en belast? Kom!

• Wil je mensen helpen die vermoeid en belast 
zijn? Ga in de kracht van de Heilige Geest!


