
“Uit duisternis zal licht 
schijnen”, 

Thema
Jezus licht in het duister:

De afstraling van Gods Heerlijkheid
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2 Korinthe 4:6

vs 4 …,in wie de God van deze eeuw de 
gedachten van deze ongelovigen verblind 
heeft, opdat de lichtglans van het evangelie 
van de heerlijkheid van Christus, die het 
beeld van God is, hen niet zou bestralen.

vs 6 Want de God die gezegd heeft: 'Uit 
duisternis zal licht schijnen', Die heeft 
geschenen in onze harten tot de lichtglans 
van de kennis van de heerlijkheid van God 
in het aangezicht van Jezus Christus.
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2 Korinthe 4:6
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2Co 4:4 in wie de God van deze eeuw de gedachten 
van deze ongelovigen verblind heeft, opdat de 
lichtglans van het evangelie van de heerlijkheid van 
Christus, die het beeld van God is, hen niet zou 
bestralen.

2Co 4:6 Want de God die gezegd heeft: 'Uit duisternis 
zal licht schijnen', Die heeft geschenen in onze harten 
tot de lichtglans van de kennis van de heerlijkheid van 
God in het aangezicht van Jezus Christus



2 Korinthe 4:6
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2Co 4:4 in wie de God van 
deze eeuw de gedachten van 
deze ongelovigen verblind 
heeft, opdat de lichtglans
van het evangelie van de 
heerlijkheid van Christus, 
die het beeld van God is, 
hen niet zou bestralen.

2Co 4:6 Want de God die 
gezegd heeft: 'Uit duisternis 
zal licht schijnen', Die heeft 
geschenen in onze harten 
tot de lichtglans van de 
kennis van de heerlijkheid 
van God in het aangezicht 
van Jezus Christus



Heerlijkheid – Luister- Glorie

Heerlijkheid

• Genoegen

• Roem

• Pracht

• Glans

• Luister

• Grootheid

• Majesteit

• Glorie
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Luister
• Roem
• Pracht
• Glans
• Heerlijkhei
• Aanzien
• Praal
• Schittering
• Majesteit
• Glorie

Glorie

• Roem

• Eer

• Glans

• Luister

• Heerlijkheid

• Schittering



De rol van Gods diensknechten (1)

Act 26:17  terwijl Ik je wegneem uit het 
volk en uit de volken, tot welke Ik je 
zend om hun ogen te openen,

Act 26:18  opdat zij zich bekeren van de 
duisternis tot het licht, en van de macht 
van satan tot God, opdat zij vergeving 
van zonden en een erfdeel onder de 
geheiligden ontvangen door geloof in Mij.
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De rol van dienstknechten (2)

2 Tim 2:24  een slaaf van de Heer moet 
echter niet twisten, maar vriendelijk zijn 
voor allen, geschikt om te leren, 
verdraagzaam,
2Tim 2:25  de tegenstanders met 
zachtmoedigheid terechtwijzend; misschien 
geeft God hun bekering om de waarheid te 
erkennen
2Tim 2:26  en weer ontnuchterd te worden 
uit de strik van de duivel door wie zij 
gevangen zijn, om zijn wil te doen.
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Liederen

• Geestelijke Liederen 144 1ste couplet

• Opwekking 559 Schijn met uw licht

• Opwekking 595 (B 330) Licht van de

• Bron 285 (genade zo oneindig groot
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