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Ik ben het Licht der wereld …
Johannes 8:12m
De woorden ‘Ik ben het Licht der wereld’ spreekt
de Heere Jezus van Zichzelf. Ze geven aan dat de
wereld licht nodig heeft omdat zij van zichzelf in
duisternis is. Niet alleen in ethisch, maar ook in
geestelijk opzicht. Zo is het al zesduizend jaar geweest. Het was zo in het oude Egypte, in het vroegere Griekenland, in Rome, en het is in onze dagen
niet anders. Het grootste deel van de mensen ziet de
waarde van hun ziel niet. Zij denken niet na over
de ware natuur van God of over de realiteit van de
toekomende wereld. Ondanks het feit dat er zóveel
ontdekkingen gedaan worden op het gebied van
kunst en wetenschap, bedekt donkerheid de aarde
en is er een grote duisternis over het volk, zoals
Jesaja daarover sprak (Jes. 60:2).
De Heere Jezus maakt in Johannes 8 bekend dat Hij
in deze omstandigheid het enige geneesmiddel is. Hij
is opgestaan, net als de zon, om licht, leven, vrede
en zaligheid te verspreiden in deze duistere wereld.
Allen die geestelijke hulp en leiding nodig hebben,
nodigt Hij uit om tot Hem te komen en Hem als
hun Leidsman te kiezen. Hij alleen is het ware Licht
Dat in de wereld kwam om zondaren te redden. Hij
stierf plaatsbekledend aan het kruis en zit nu aan
Gods rechterhand om onze Vriend te zijn. Alleen in
Zijn licht zien wij het licht!

Lezen: Johannes 8:12-18
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Die Mij volgt, zal in de duisternis niet
wandelen …
Johannes 8:12b
Wat is het om Christus te volgen, waartoe Hij oproept in Johannes 8? Dat is onszelf geheel en al
aan Hem over te geven als onze enige Leidsman en
Zaligmaker. Dan onderwerpen we ons aan Hem in
álle dingen. Het volk Israël volgde op de reis door
de woestijn de wolk- en vuurkolom. Ging deze verder, dan volgde men. Stond deze stil, dan stond men
ook stil. Nee, dan werd er niet gevraagd waaróm de
wolk- en vuurkolom verderging of stilstond, maar
men volgde in het geloof. Zo moeten wij ook met
Christus handelen. Wij moeten het Lam volgen
waar Het ook heengaat.
Allen die op deze manier Christus volgen, zullen
niet in de duisternis wandelen. Zij zullen niet in
het ongewisse gelaten worden zoals zoveel mensen
om hen heen. Zij die Christus volgen, zullen niet in
twijfel of onzekerheid ronddwalen, maar zien hoe
de weg naar de hemel gaat. Zij zullen het licht des
levens hebben. Zij zullen in hun hart voelen dat het
licht van de Heere Jezus op hen schijnt. In hun hart
én in hun verstand zal er een levend licht zijn dat
door niets totaal kan worden uitgeblust. Het licht
van deze wereld, waar velen een behagen in scheppen, zal in de vallei van de dood zonder nut blijken
te zijn. Maar het licht dat Christus geeft aan die
Hem volgen, zal nooit uitgaan!

Lezen: Psalm 36

i

3 januari

12

… Die Mij volgt, zal in de duisternis niet
wandelen, maar zal het licht des levens hebben.
Johannes 8:12b
Tegen wie zegt de Heere Jezus dat Hij het Licht der
wereld is? Tegen Zijn … vijanden. Hij laat de Farizeeën met al hun ingebeelde wijsheid weten dat zij
onwetend zijn over God. Dat blijkt uit de woorden:
‘Gij kent noch Mij, noch Mijn Vader; indien gij Mij
kendet, zo zoudt gij ook Mijn Vader kennen.’
Deze onwetendheid komt nog steeds heel veel voor.
Duizenden mensen hebben zich op allerlei gebied
ontwikkeld en kennis vergaderd. Ze kunnen zelfs
theologische discussies voeren, terwijl zij niets van
God weten! Dat er een goddelijk Wezen is, stemmen
ze van harte toe. Maar zaken als Gods natuur, Zijn
eigenschappen, Zijn heiligheid, Zijn volmaakte kennis en Zijn onveranderlijkheid zijn hun onbekend.
Ze houden er niet van om daar dieper over na te
denken.
Wat is het grote geheim van het kennen van God?
Dat is het zich tot Hem wenden dóór Jezus Christus.
In Christus hoeven wij niet te vrezen. In Christus is
God een Vriend van zondaren. Maar buiten Christus
mag God ons wel met vrees vervullen. Wie zou dan
tot zo’n hoog en heilig Wezen durven naderen? In
Christus is God echter vol barmhartigheid, genade
en vrede. Christus is de Deur en de Weg waardoor
wij altijd dichter tot de Vader worden gebracht.

Lezen: Johannes 14:1-6
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