
Johannes 8:2 Ik ben het licht van de wereld

Licht uit.

Jezus zei: Ik ben het LICHT van de wereld (bij licht, licht weer aan).

Het is niet moeilijk te raden waar deze preek over gaat. In de vorige preek over Jezus hebben we 
gezien dat Hij Zichzelf het brood van het leven noemt. Alleen bij Hem kunnen we vinden wat nodig 
is om onze geestelijke honger echt te stillen. Bij niets of niemand anders. Jezus zegt nu van Zichzelf 
dat Hij het licht van de wereld is. Zonder Hem is er duisternis. Dit zijn twee heel radicale 
uitspraken. Als ik straks iemand op straat tegenkomt die dat over zichzelf zegt, dan zou ik denken 
dat die persoon gek is of iets dergelijks. En toch zegt Jezus dit over Zichzelf.
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Deze preek bestaat uit twee delen. Het eerste deel gaat over wat Jezus bedoelt als Hij zegt dat Hij 
het licht van de wereld is. In het tweede deel zal ik ingaan op wat dit voor ons betekent.

1. Wat bedoelt Jezus?
In dit eerste deel gaan we twee punten zien:
- Jezus is God
- Jezus staat in contrast met de duisternis, de zonde

Jezus is God
Lezen Johannes 8:12
Om dit vers beter te begrijpen, moeten we even kijken naar waar en wanneer Jezus dit zei. Het is 
duidelijk waar Jezus dit zei – vers 20, bij de schatkamer in de tempel. Die schatkamer lag aan de 
voorhof van de vrouwen. 

PP2
Op de foto zien jullie een maquette van de tempel in Jezus' tijd. De voorhof van de vrouwen is het 
voorste stuk van het ommuurde deel. De schatkamer lag aan de rechterkant daarvan. Daar staat 
Jezus als Hij deze verzen zegt. 
Wanneer zegt Hij dit? Sommigen denken tijdens het loofhuttenfeest, anderen denken – en dat is 
meer waarschijnlijk – vlak na het loofhuttenfeest. Nu kom ik op een belangrijk punt. Op de eerste 
avond van het loofhuttenfeest stak men grote kandelaars aan... op de voorhof van de vrouwen. Die 
kandelaars waren het beeld van de vuurzuil, het licht, dat vóór de Israëlieten uitging tijdens hun 
tocht door de woestijn. Die vuurzuil was God zelf! Ik geloof dat Jezus niet toevallig op de plaats 
waar de kandelaars aangestoken werden, zegt dat Hij het licht van de wereld is; alsof Hij wil 
zeggen: 'Zoals God in de woestijn het licht was voor de Israëlieten, zo ben Ik het licht voor 
iedereen'. 

De verbinding tussen God en licht vinden we nog een aantal keer in de Bijbel. We lezen een paar 
verzen: Psalm 36:10; Jesaja 60:19; Openbaring 22:5
Er gaat licht uit van God. God is licht. Ooit zal er geen zon meer nodig zijn, want God zelf zal ons 
verlichten. Als Jezus zegt: 'Ik ben het licht van de wereld', dan stelt Hij zich gelijk met God. Dit is 
dus niet zomaar een leuke uitspraak van Jezus. Jezus maakt ons duidelijk wie Hij eigenlijk is. 

Jezus staat in contrast met de duisternis, de zonde
Nu ik duidelijk gemaakt heb dat Jezus' uitspraak niet zomaar een uitspraak is, moeten we eens gaan 
kijken wat Jezus bedoelt als Hij zegt dat Hij het licht van de wereld is?
Lezen: Johannes 12:35-36; 1 Johannes 1:5-8



Als we spreken over 'licht', moeten we ook spreken over 'duisternis'. Daarom is deze preek ook 
begonnen met het uitdoen van het licht.
De duisternis is de zonde, het leven zonder God. Het licht is Jezus, de waarheid, leven met God. 

'Wie in de duisternis wandelt, weet niet waar hij heengaat', zegt Jezus. 
Probeer maar eens ergens naartoe te gaan, als het onderweg compleet donker is; geen 
maan, geen zaklamp, niks.. Het zal je niet lukken. In het begin ga je misschien nog 
rechtdoor. Tot je tegen een boom knalt en versuft probeert verder te gaan. Daarna struikel je  
over een dikke tak; je staat weer recht en probeert voort te gaan. Enzovoort. Na heel korte 
tijd weet je niet meer in welke richting je gaat. Als je je niet kan oriënteren, kom je nergens. 

Eigenlijk zegt Jezus tegen de mensen en tegen ons: 
Als jullie mij niet kennen, als jullie niet geloven in het licht, dan is je leven een tocht door de 
duisternis. Je komt nergens. Je mist zoveel van het leven, omdat je niets ziet. 

Daarom zegt Johannes in zijn eerste brief dat het niet mogelijk is om te zeggen dat je met God 
wandelt, gemeenschap hebt met God en tegelijk in de duisternis wandelt. Het is of licht, God, of 
duisternis, zonde. 

Vergeet niet dat Johannes hier schrijft aan christenen. Beste mensen, of je christen bent of niet, je 
moet jezelf deze vraag stellen. Waar wandel ik? In het duister of in het licht. In de zonde of in de 
waarheid. Jezus brengt een radicale boodschap. Hij is het licht en in Hem is geen duisternis. Met 
Hem wandelen, betekent dat je in het licht moet wandelen.

Ik las in een boekje over een prediker die tegen iemand zei dat zij twee dingen moest bidden:
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- Here, laat mij mezelf zien.
- Here, leer mij U kennen.
In het eerste gebed vraag je aan God om met Zijn licht in je leven te schijnen. Daardoor ontdek je 
welke zonde er in je leven is. Als het donker is, zie je niet dat je vuil bent, maar wel als je in licht 
staat. Willen wij onszelf zien zoals we zijn?
In het tweede gebed vraag je om te mogen ontdekken dat God licht is en jou ook licht wil maken, 
proper wil maken. 'Het bloed van Jezus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonde', hebben we gelezen. 

Hoe heerlijk is het dat we Jezus mogen kennen en mogen weten dat Hij het licht van de wereld is. 
Hij verdrijft de duisternis uit de wereld en uit ons hart. 

2. Wat betekent dit voor ons?
Zo komen we bij het tweede deel van de preek.

Licht uit

Jezus zei: Jullie zijn het LICHT van de wereld (bij licht, licht weer aan).
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In dit tweede deel wil ik het hebben over wat het licht voor ons betekent. We lezen eerst een vers 
dat we net ook al gelezen hebben.
Johannes 12:36
'Opdat gij kinderen van het licht moogt zijn'. De uitdrukking 'zonen van' betekent behoren tot. 
Mensen die geloven in Jezus, behoren m.a.w. tot het licht. Dit komt misschien heel mystiek of 
zweverig over, maar dat is het niet. Het is een manier om te zeggen dat je in het leven twee kanten 
hebt. De kant van het licht en de kant van het donker. Als je behoort tot de kant van het licht, moet 
je er ook naar leven. Nog een paar verzen.



Matteüs 5:13-16
Jezus zegt hier dat wij het licht van de wereld zijn. Ik wil er een paar dingen over zeggen. 

Eerst en vooral wil ik terugkomen op wat Frank een paar weken geleden gedaan heeft. Hij heeft hier 
toen een hoop kaarsjes aangestoken. Dat was een beeld van samen licht zijn. Beste mensen, dit is 
een heel sterk en bruikbaar beeld van wat een gemeente zou moeten zijn. Een hoop lichtjes die 
samen licht verspreiden. Jezus zegt hier dat wij licht zijn – dit is geen vrijblijvende opmerking. Wij 
zijn licht. Wij zijn kinderen van het licht. De vraag is wat we ermee doen... en daarmee kom ik op 
het tweede punt.

Het tweede dat ik hierover wil zeggen is dat licht zijn iets kost. Het licht dat je uitstraalt is niet 
bedoeld voor jezelf, maar voor de ander. Jezus zegt dat een lamp op een standaard gezet wordt, 
zodat iedereen die in huis is het ziet. Als Jezus tegen ons zegt dat wij het licht van de wereld zijn, 
dan is het de bedoeling dat dat zichtbaar is voor andere mensen. Frank heeft het daar een aantal 
weken ook over gehad: zoiets vraagt offers. Het vraagt onze tijd, onze energie, ons geld. We moeten 
onze eigen verlangens ervoor opzij zetten. Het doel ervan? Er zelf beter van worden? Nee! Opdat 
andere mensen onze Vader, die in de hemelen is, verheerlijken. Toen ik het een paar maanden 
geleden had over de gaven van de Geest, heb ik datzelfde gezegd. Het doel van de gaven? Anderen 
dienen. Het doel van licht zijn? Anderen dienen. En dat kost iets. Zo simpel is het.

Ik wil nu graag gelegenheid geven voor een paar reacties of aanvullingen op de preek.  
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Dat kan gaan over vragen als: Zijn wij licht? Hoe kunnen wij duidelijker licht zijn? Wat is dan het  
gevolg voor de gemeente? Wat is dan het gevolg voor ieder persoonlijk? 
Ik weet dat dit ongewoon en misschien onwennig is, maar wil dit toch graag proberen. Kom gerust 
naar voor. Probeer kort te zijn! Het is niet de bedoeling dat er nu nog een nieuwe preek komt.


