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I have a light and it always shines...!!! 
Ik heb een licht en het schijnt altijd...!!! 

 
 
 Het is een uitspraak die verwijst naar wat we in de Bijbel lezen, want in 
het evangelie van Johannes 8:12 lezen we dat Jezus zegt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Het is dus een Licht dat leven geeft en Jezus is dat Licht. Volgens de   
Bijbel  bevindt de wereld zich in de duisternis omdat er vele dingen gebeuren 
die het daglicht niet kunnen verdragen. Liefdeloosheid, bedrog, ongerechtig-
heid, geweld.  
 
 En in die duistere wereld wil Jezus het lichtbaken zijn, zoals een vuurtoren 
dat is voor schepen. 
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2/8  Hij is een Licht dat ons levenspad naar de toekomst verlicht, niet als een 
totaalplaatje, maar stap voor stap want het is een pad dat we moeten volgen in 
geloof en vertrouwen.  
 
 Van zodra wij ook daadwerkelijk die weg gaan volgen, dan zullen we      
gaandeweg merken dat dit gevolgen heeft want in ons hart gaan de vruchten van 
het Licht beginnen te groeien, vruchten die zich uiten, zoals we ook in de Bijbel 
kunnen lezen, die zich uiten in goedheid, gerechtigheid en waarheid (Efeziërs 
5:9). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Het zijn die vruchten die mij hier met vastberaden overtuiging en in    
waarheid laten proclameren dat het geloof de kracht heeft om uw en mijn leven 
voorgoed te veranderen, ten goede.  
 
 Maar misschien voelt u zich wel teleurgesteld in de God van de bijbel, in 
het geloof, in de kerk… Misschien denkt u wel: Als 
God bestaat, dan zal Hij mij, met de fouten die ik in 
mijn leven gemaakt heb, zal Hij mij nooit kunnen 
vergeven. En misschien worstelt u daarom met de 
vraag waarom God om u zou bekommerd zijn of 
waarom God u zou liefhebben?  
 
 Al die misvattingen, want het zijn misvattingen, die zorgen ervoor dat we 
blijven ronddwalen in het doolhof van de duisternis.  
 Wanneer we onze weg proberen te vinden in het geloof lijkt het wel alsof 
in het donkere doolhof de lichtschakelaar zo moeilijk te vinden is. Je wil wel  
geloven, maar je vindt het moeilijk om de hoopgevende boodschap van het  
christelijk geloof in overeenstemming te brengen met je levensomstandigheden,  
in overeenstemming te brengen met de manier waarop jij nu leeft. 
 
 Wel, als u zich in één van deze punten herkent, dan zit u nu op het juiste 
moment te luisteren (te lezen), want ik wil u niet aanspreken over uw leven of 
uw ervaringen tot op vandaag, uw verleden, neen, al mijn aandacht gaat uit naar 
uw leven vanaf vandaag, uw toekomst.  
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3/8  Het enige wat ik u op dit moment wil vragen is of u uw 
vooroordelen over het geloof in God even wil opzijschuiven 
en wil luisteren (lezen) naar wat ik u de volgende 15 minuten 
te vertellen heb. 
 
 Ik kan u niet bewijzen dat God bestaat, er is geen    
wetenschappelijk bewijs voor, ik kan Hem niet laten zien. 
Maar als we Jezus echt willen leren kennen, dan moeten we Hem zelf aan het 
woord laten komen.  
 

 En in Zijn Woord, Gods Woord, de Bijbel, komt  
Jezus uitvoerig aan het woord in de vier evangeliën van 
Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes. Daar vindt u het 
Woord dat altijd schijnt.  
 
 Als ik heel kort zou moeten beschrijven wie Jezus 
is, dan zou ik dat kunnen doen met één zin die Hij zelf 

heeft uitgesproken, en we lezen die zin in Johannes 14:6, en we lezen daar dat 
Jezus zegt:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Jezus is de enige weg die naar Zijn Vader leidt. Hij en Hij alleen is de deur 
naar Gods Koninkrijk. We hebben Jezus écht nodig in ons leven.  
 Als Jezus zegt: Ik ben de Weg, dan bedoelt Hij niet: ik ken de weg, of ik 
toon de weg, nee, Hij zegt heel duidelijk: Ik BEN de weg. Als we Hem volgen 
zitten we altijd goed en doorheen de Bijbel toont Hij ons de juiste richting.  
 
 We hebben daarstraks het lied gezongen "God van Licht, 
wees mijn Gids, leid mij door het donker. Ik vertrouw op U", en 
hierin herkennen we een heel belangrijke functie van het Licht en dat is dat Hij 
onze gids is. Hij verlicht onze weg. 
 De Bijbel is een gids voor ons leven zoals een gps dat is in onze wagen. Hij 
wijst de weg. Net zoals de gps richt ook de Bijbel ons oog voortdurend op onze 
eindbestemming, straks meer daarover. 
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4/8  En als we dan al eens een verkeerde weg inslaan, dan horen we in onze gps 
een vriendelijk vrouwenstemmetje zeggen: ‘Indien mogelijk, 
keer om’.  
 
 De Bijbel houdt de boodschap korter, hij zegt gewoon kort 
en duidelijk: ‘keer om’.  ‘BE-keer u’. Keer om van uw leven zonder 
God.  
 
 Vervolgens zegt Jezus dat Hij "de WAARHEID" is. Ook hier zegt Hij niet, 
ik ken de waarheid, neen, ik BEN de waarheid. Jezus sprak en onderwees niet 
alleen de waarheid, maar Hij is de belichaming van Gods waarheid. Maar dat wil 
ook zeggen dat de waarheid niet zomaar een begrip is, het is een persoon en als 
we de waarheid willen kennen, dan moeten we die persoon ontmoeten. Het is 
geen ontmoeting zoals u en ik elkaar kunnen ontmoeten. Het is ook niet door 
middel van religie of rituelen, maar door een persoonlijke relatie met Jezus aan 

te gaan. In de eerste plaats leren we Jezus kennen door 
wat we over Hem lezen in de Bijbel, en het diepe persoon-
lijke contact met Jezus komt tot stand door middel van 
het gebed, door met Hem te praten. En ik wil u            
aanmoedigen om de waarheid te ontdekken en te           
omarmen. 

 
 Naast de Weg en de Waarheid zegt Jezus tenslotte ook dat Hij "het      
LEVEN" is. Deze uitspraak heeft 2 aspecten. De eerste is dat Jezus ons leven 
hier op aarde zinvol wil maken, niet persé in status, rijkdom, bezittingen of wat 
ook, maar met overheersende liefde, blijdschap en 
vrede in het hart.  
 
 

Hebt u vrede in het hart?  
 
 
 
Als je in de vrede van God wandelt, zal je de        
gemoedsrust vinden die je kan   ondersteunen in   
elke storm van het leven, hoe hard de golven van 
angst ook binnenkomen. Maar dat vereist geloof in.., en vertrouwen op… God. 
 
 Maar Gods vrede gaat nog verder, die goddelijke rust in het hart zorgt er 
ook voor dat wij als christen geen angst hoeven te hebben voor het sterven, 
omdat Jezus ervoor gezorgd heeft dat onze toekomst voor eeuwig verzekerd is. 
 
Deze verzekering werd tot stand gebracht doordat Gods Zoon, Jezus Christus, 
naar deze wereld is gekomen, en uit liefde voor ons, heeft Hij verdragen dat 
Hij werd bespot, bespuwd, gemarteld en heeft Hij heel die lijdensweg         
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5/8 doorstaan tot op de heuvel Golgotha om daar aan het 
kruis genageld te worden en een gruwelijke dood te 
sterven.  
 
 Aan het kruis werden al onze fouten op Zijn 
schouders gelegd, waardoor de weg naar Zijn Vader 
werd vrijgemaakt. Hij heeft de prijs betaald voor 
uw en mijn fouten.  
 
 Het is een goddelijk geschenk wat wij genade      
noemen. En genade wil zeggen: iets krijgen wat we eigenlijk niet verdienen.  
 
 Wij kunnen dus de relatie herstellen, maar, Hij wil wel dat wij daar zelf 
voor kiezen want Hij wil niemand dwingen. Het is een vrije keuze.  

 
 Misschien vraagt u zichzelf af waarom u überhaupt die 
keuze zou moeten maken? Misschien ziet u daar helemaal de 
noodzaak niet van in. U vindt uw leven prima zoals het nu is… 
 
Toch is die keuze wel degelijk nodig, omdat uw keuze, en zo 
komen we bij het tweede aspect van de uitspraak ‘Ik ben het 

leven’, omdat uw keuze in dit leven gaat bepalen hoe u uw leven er gaat uitzien 
nà dit leven, het eeuwige leven.  
Hetgeen trouwens ook in dit leven het einddoel is waarover ik daarstraks       
gesproken heb en waar de Bijbel ons naar doet uitkijken: Het eeuwige leven. 
 
Waarom moeten we kiezen? Ik ga het u recht voor de raap zeggen: omdat het 
een keuze is tussen hemel of hel. Eén seconde na uw dood staat uw keuze       
onherroepelijk vast en kan niet meer veranderd worden. En tussen haakjes     
gezegd: geen keuze is ook een keuze…  
 
 De zekerheid en de realiteit van het eeuwige leven, heeft Jezus           

overduidelijk laten zien doordat we 
Hem niet alleen kennen als een        
lijdende Christus aan het kruis, maar 
ook als een overwinnaar, want op de 
derde dag na zijn sterven is Hij      
opgestaan uit de dood, Hij heeft de 

dood overwonnen.  
 

En Hij leeft, ook vandaag, Hij leeft!  
 
 Dat is geen fabeltje, want meer dan 500 mensen    
waren getuigen van Zijn verrijzenis. Zouden al die mensen op dezelfde dag, op    
hetzelfde tijdstip, allemaal dezelfde hallucinatie gehad hebben, dezelfde    
zinsbegoocheling, door Jezus levend te zien nadat hij dood en begraven was?  
Nee toch..!  
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6/8  Door Jezus’ overwinning op de dood heeft Hij laten zien dat er wel          
degelijk en ontegensprekelijk eeuwig leven is. Eeuwig leven in Gods nabijheid 
waar ieder van ons aanspraak op mag maken,  

ook u…!   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
als… we in Hem geloven... 
 
 En nu zou je kunnen denken, waarom doet God dat allemaal? Waarom wil 
Hij ons het eeuwige leven schenken? Wij, mensen, hebben zelf de relatie met 
God verbroken omdat wij in onze hoogmoed boven God wilde staan. Heel de     
geschiedenis door, en ook vandaag nog, zien we dat mensen dingen doen waar 
God een afkeer aan heeft. We doen elkaar pijn en verdriet, we liegen en         
bedriegen elkaar en ondernemen zinloos geweld, en dan druk ik mij nog heel 
zacht uit. En toch wil God de relatie met ons herstellen.  
Waarom? Waarom doet Hij dat?  

 

Omdat Hij u zo liefheeft!  
 
Hij heeft U het leven gegeven! Hij heeft u en mij         
gemaakt. En daarom kent Zijn liefde voor ons geen      
grenzen. In het Nieuw Testament, in Johannes 3:16      
lezen we: Luister goed: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Wat een belofte! Door 
Zijn kruisdood en vervolgens Zijn overwinning op de dood geeft Hij aan dat Hij 
ons eeuwige geborgenheid wil schenken.  
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7/8  Toen Jezus aan het kruis stierf nam Hij als het ware onze hand vast en 
legde die in de hand van Zijn Vader, dat is wat Hij deed aan dat kruis. Hij 
bracht verzoening.  

Wilt u Zijn uitgestoken hand aannemen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Hij is de sleutel die straks de poort der glorie doet openen. We hebben 
Jezus nodig ! Hij legt de hoop in ons hart op de beloning die ons in de hemel te 
wachten staat. Van zodra wij Hem oprecht en berouwvol vergeving vragen voor 
onze zonden, zijn wij voor eeuwig kind van God.  
 
 En ik hoop dat u daar heel goed over nadenkt want het kan, misschien    
vandaag al, de belangrijkste dag van uw leven worden door Jezus aan te nemen 
als uw Heer en Heiland. 
 Wat er ook in het verleden is gebeurd, het is nooit te laat om van koers te 
veranderen en terug te keren naar God. Twintig jaar geleden heb ik die           
beslissing genomen en geloof me, het was de beste beslissing die ik in heel mijn 
leven al genomen heb. De waarheid heeft mijn hart en het hart van velen     
voorgoed verandert. Het is nooit te laat om uw leven in Gods handen te leggen.  
 
Jezus zegt in Matteüs 11:28 :  
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8/8  En daarom moeten wij ons vertrouwen op Hem stellen, alleen op Hem. Wij 
hebben Hem nodig. Wij hebben Hem zó nodig. 
 Als u kiest voor Jezus gaan dingen in uw leven veranderen. Wees daar vast 
van overtuigd. Je kan geen leven met Jezus opbouwen zonder dat er iets       
verandert in je leven. Bestaat niet !! 
 
Misschien vraagt u zich af: geloven, hoe moet ik daaraan beginnen? Wel, richt u 
gewoon tot Jezus. We mogen tot Hem komen zoals we zijn, spreek Hem aan met 
uw eigen woorden, en u mag dat doen met de zekerheid dat Hij zal luisteren 
naar u.  
 
Of.., u kan ook nu, samen met mij, onze Heer aanspreken. Zullen we...?  
Laten we in oprechtheid en nederigheid onze 
hoofden buigen. 
 
 Hemelse Vader, dank U wel om wat U           
allemaal voor ons hebt gedaan. In alle oprechtheid 
en nederigheid willen wij naderen voor Uw troon 
van genade. Besmeurd en geschonden door het    
leven. Help mij om vandaag de belangrijkste       
beslissing van mijn leven te maken.  
 Vanaf vandaag neem ik in vertrouwen Jezus Christus aan als Mijn Heer en 
Koning, als mijn Redder en Verlosser. Ik heb U zo nodig Heer. Ik wil mijn leven 
overgeven in Uw handen en ik wil ingaan op het bloedoffer van Uw Zoon aan het 
kruis en berouwvol om vergeving vragen voor al wat ik verkeerd heb gedaan. 
Vergeef mij Heer.  
 Laat mij van uw liefde en Genade proeven in mijn hart en in mijn leven.   
Dat vraag ik u in naam van Uw Zoon Jezus Christus.  Amen. 

Hebt u vragen of wil u gewoon in alle  discretie uw hart eens luchten : 
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