71. LICHT
vs
DUISTERNIS

De drie-eenheid is betrokken in de scheiding tussen licht en duisternis

In het begin schiep God de hemel en de aarde. De
aarde nu was woest en leeg, en duisternis lag over
de watervloed; en de Geest van God zweefde boven
het water. En God zei: Laat er licht zijn! En er was
licht.
En God zag het licht dat het goed was; en God
maakte scheiding tussen het licht en de duisternis.
En God noemde het licht dag en de duisternis
noemde Hij nacht. Toen was het avond geweest en
het was morgen geweest: de eerste dag.
Genesis 1:1-5 HSV

God is de Bron van het Licht, daarin schuilt Zijn macht!

Want bij U is de bron van het leven; in Uw licht zien wij het
licht.
Psalm 36:10 HSV
Een psalm van David. De HEERE is mijn licht en mijn heil,
voor wie zou ik vrezen? De HEERE is mijn levenskracht,
voor wie zou ik angst hebben?
Psalm 27:1 HSV
God kwam van Teman, de Heilige van het gebergte Paran.
Sela Zijn majesteit bedekte de hemel, de aarde was vol van
Zijn lof. Er was een glans als van het zon licht; lichtstralen
kwamen uit Zijn hand, daarin ging Zijn macht schuil.
Habakuk 3:3-4 HSV

In de wereld is duisternis, het volk van God leeft in het licht!

Toen zei de HEERE tegen Mozes: Strek uw hand uit naar de
hemel, zodat er duisternis komen zal over het land Egypte, en
de duisternis te tasten is. Toen Mozes zijn hand uitstrekte naar
de hemel, kwam er een dikke duisternis in heel het land
Egypte, drie dagen lang . Zij zagen elkaar niet, en drie dagen
lang stond niemand op van zijn plaats. Voor alle Israëlieten
echter was het licht in hun woongebieden.
Exodus 10:21-23 HSV
De HEERE ging vóór hen uit, overdag in een wolkkolom om
hun de weg te wijzen, en 's nachts in een vuurkolom om hun
licht te geven, zodat zij dag en nacht verder konden trekken.
Hij nam de wolkkolom overdag en de vuurkolom in de nacht
niet weg voor de aanblik van het volk.
Exodus 13:21-22 HSV

We hebben zuivere olie nodig om onze lamp voortdurend
brandend te houden

Ú moet de Israëlieten gebieden dat zij zuivere olie,
uit gestoten olijven, voor u mee nemen voor het
licht, om voortdurend een lamp te laten branden.
In de tent van ontmoeting, aan de buiten kant van
het voorhangsel dat tegenover de getuigenis is,
moeten Aäron en zijn zonen die verzorgen, van de
avond tot de ochtend, voor het aangezicht van de
HEERE . Dit is voor de Israëlieten een eeuwige
verordening, al hun generaties door.
Exodus 27:20-21 HSV

De profetieën in het Oude Testament over het Licht van de wereld: Jezus

De God van Israël heeft gezegd, de Rots van Israël heeft tot mij
gesproken: Er komt een Heerser over de mensen, een
Rechtvaardige, een Heerser in de vreze Gods. Hij is als het
licht van de morgen, wanneer de zon opgaat, een morgen
zonder wolken; als de glans na de regen, die groen laat
opkomen uit de aarde.
2 Samuel 23:3-4 HSV
Ík, de HEERE , heb U geroepen in gerechtigheid, Ik zal U bij Uw
hand grijpen, Ik zal U beschermen en Ik zal U stellen tot een
verbond voor het volk, tot een licht voor de heidenvolken, om
blinde ogen te openen, om gevangenen uit de kerker te leiden,
uit de gevangenis wie in duisternis zitten.
Jesaja 42:6-7 HSV

Toen Jezus gehoord had dat Johannes overgeleverd
was, keerde Hij terug naar Galilea. Hij verliet
Nazareth en ging wonen in Kapernaüm, dat aan de
zee lag, in het gebied van Zebulon en Naftali, opdat
vervuld zou worden wat door de profeet Jesaja
gesproken werd toen hij zei:
Land Zebulon en land Naftali, gebied aan de weg
naar de zee en over de Jordaan, Galilea van de
volken, het volk dat in duisternis zat, heeft een
groot licht gezien; en voor hen die zaten in het land
en de schaduw van de dood, is een licht opgegaan.
Mattheüs 4:12-16 HSV

Gods Woord (Jezus) is het Licht dat schijnt in de duisternis

Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op
mijn pad.
Psalm 119:105 HSV
Het opengaan van Uw woorden geeft licht, het
schenkt eenvoudigen inzicht.
Psalm 119:130 HSV
In het begin was het Woord en het Woord was bij God
en het Woord was God. Dit was in het begin bij God.
Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, en zonder
dit Woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is.

In het Woord was het leven en het leven was het
licht van de mensen. En het licht schijnt in de
duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen.
Er was een mens door God gezonden; zijn naam was
Johannes.
Hij kwam tot een getuigenis, om van het licht te
getuigen, opdat allen door hem geloven zouden. Hij
was het licht niet, maar was gezonden om van het
licht te getuigen. Dit was het waarachtige licht, dat
in de wereld komt en ieder mens verlicht.
Johannes 1:1-9 HSV

Jezus is het Licht van de wereld!

Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei: Ik ben het Licht
der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis
wandelen, maar zal het licht van het leven hebben.
Johannes 8:12 HSV
Ik moet de werken doen van Hem Die Mij gezonden
heeft, zolang het dag is; er komt een nacht waarin
niemand kan werken. Zolang Ik in de wereld ben, ben Ik
het Licht der wereld.
Johannes 9:4-5 HSV
Ik ben een licht, in de wereld gekomen opdat ieder die in
Mij gelooft, niet in de duisternis blijft.
Johannes 12:46 HSV

Het duister kan zich voordoen als het Licht, de satan doet zich voor als
een engel van het licht!

Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad;
die duisternis voorstellen als licht, en licht als duisternis;
die bitter voorstellen als zoet en zoet als bitter.
Jesaja 5:20 HSV
Want zulke lieden zijn valse apostelen, bedrieglijke
arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus. En
geen wonder, want de satan zelf doet zich voor als een
engel van het licht. Het is dus niets bijzonders als ook zijn
dienaars zich voordoen als dienaars van gerechtigheid.
Hun einde zal zijn overeenkomstig hun werken.
2 Korinthe 11:13-15 HSV

De boodschap van bekering brengt mensen van de duisternis naar het Licht!

En ik zei: Wie bent U, Heere? En Hij zei: Ik ben Jezus, Die u
vervolgt. Maar richt u op en sta op uw voeten, want hiertoe
ben Ik aan u verschenen: om u aan te stellen als dienaar en
getuige zowel van de dingen die u gezien hebt als van die
waarin Ik nog aan u verschijnen zal; en Ik zal u verlossen
van dit volk en van de heidenen, naar wie Ik u nu zend,
om hun ogen te openen en hen te bekeren van de
duisternis tot het licht en van de macht van de satan tot
God, opdat zij vergeving van de zonden ontvangen en een
erfdeel onder de geheiligden door het geloof in Mij.
Handelingen 26:15-18 HSV

En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld
gekomen is, en de mensen hebben de
duisternis liefgehad, meer dan het licht, want
hun werken waren slecht.
Want ieder die kwaad doet, haat het licht en
komt niet tot het licht, opdat zijn werken niet
ontmaskerd worden. Maar wie de waarheid
doet, komt tot het licht, opdat van zijn werken
openbaar wordt dat ze in God gedaan zijn.
Johannes 3:19-21 HSV

God heeft ons getrokken uit de duisternis in het licht
zodat we de tijden zullen herkennen!

Daarbij danken wij de Vader, Die ons bekwaam heeft
gemaakt om deel te hebben aan de erfenis van de heiligen
in het licht. Hij heeft ons getrokken uit de macht van de
duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van
Zijn liefde. In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn
bloed, namelijk de vergeving van de zonden.
Kolossenzen 1:12-14 HSV
Maar u, broeders, bent niet in duisternis, zodat die dag u
als een dief zou overvallen. U bent allen kinderen van het
licht en kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht en
ook niet van de duisternis.
1 Thessalonicenzen 5:4-5 HSV

Als kinderen van God horen wij ook lichten te zijn in de duisternis

U bent het licht van de wereld. Een stad die
boven op een berg ligt, kan niet verborgen zijn.
En ook steekt men geen lamp aan en zet die
onder de korenmaat, maar op de standaard, en
hij schijnt voor allen die in het huis zijn .
Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat
zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in
de hemelen is, verheerlijken.
Mattheüs 5:14-16 HSV

Als we bekeerd zijn wandelen we in het Licht en leggen we de werken van
de duisternis af!

De nacht is ver gevorderd en de dag is
nabijgekomen. Laten wij dus de werken van de
duisternis aﬂeggen en de wapens van het licht
aandoen.
Laten wij, als op klaarlichte dag, op een gepaste
wijze wandelen, niet in zwelgpartijen en
dronkenschappen, niet in slaapkamers en
losbandigheden, niet in ruzie en afgunst.
Romeinen 13:12-13 HSV

Ontmasker de werken van de duisternis!

Want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de
Heere; wandel als kinderen van het licht – want de vrucht
van de Geest bestaat in alle goedheid en rechtvaardigheid
en waarheid – en beproef wat de Heere welbehaaglijk is.
En neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de
duisternis, maar ontmasker ze veeleer. Want wat heimelijk
door hen gedaan wordt, is te schandelijk om zelfs maar te
vertellen. Maar al deze dingen komen openbaar als ze door
het licht ontmaskerd worden; want al wat openbaar maakt,
is licht. Daarom zegt Hij: Ontwaak, u die slaapt, en sta op
uit de doden, en Christus zal over u lichten.
Efeze 5:8-14 HSV

Wie zegt in het licht te wandelen moet dit ook doen!

En dit is de boodschap die wij van Hem gehoord
hebben en aan u verkondigen, dat God licht is en dat
in Hem in het geheel geen duisternis is. Als wij
zeggen dat wij gemeenschap met Hem hebben en wij
toch in de duisternis wandelen, liegen wij en doen de
waarheid niet.
Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het
licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar, en het
bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van
alle zonde.
1 Johannes 1:5-7 HSV

De liefde voor je broeders en zusters bepaald of je in het licht wandeld of
in de duisternis

Broeders, ik schrijf u geen nieuw gebod, maar een oud gebod,
dat u vanaf het begin hebt gehad; dit oude gebod is het woord
dat u vanaf het begin hebt gehoord. Toch schrijf ik u een
nieuw gebod, dat waar is in Hem en in u, want de duisternis
gaat voorbij en het ware licht schijnt reeds.
Wie zegt dat hij in het licht is en zijn broeder haat, die is tot
nog toe in de duisternis. Wie zijn broeder liefheeft, blijft in
het licht, en er is in hem niets dat anderen doet struikelen.
Maar wie zijn broeder haat, is in de duisternis en wandelt in
de duisternis, en weet niet waar hij heen gaat, omdat de
duisternis zijn ogen verblind heeft.
1 Johannes 2:7-11 HSV

God zal op een dag alles wat in de duisternis gebeurt is aan het licht brengen

Want ik ben mij van niets bewust, maar daardoor
ben ik nog niet gerechtvaardigd. Wie mij echter
beoordeelt, is de Heere. Oordeel daarom niets
vóór de tijd, totdat de Heere komt.
Hij zal ook wat in de duisternis verborgen is aan
het licht brengen, en de voornemens van het
hart openbaar maken. En dan zal ieder van God
lof ontvangen.
1 Korinthe 4:4-5 HSV

In het nieuwe Jeruzalem zal geen nacht meer zijn want het
Lam is haar lamp!

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.
En de naties die zalig worden, zullen in haar
licht wandelen, en de koningen van de aarde
brengen hun heerlijkheid en eer erin. En haar
poorten zullen overdag nooit gesloten worden,
want daar zal geen nacht zijn.
Openbaring 21:23-25 HSV
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