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II. Geestelijke confrontatie 
 
 

2. Het Licht schijnt in de duisternis 
 

Principe 2: 

Het Licht is sterker dan de duisternis 

  

Lezen: Joh. 1:1-18 
 
In Joh.1:1-18 lezen we dat het Woord vlees is geworden en dat het Licht in de 
duisternis schijnt. Als je de teksten over het licht en de duisternis in Gen.1, Joh.1 en 
1 Joh.1 naast elkaar legt, zie je opmerkelijke overeenkomsten. In 1 Joh.1:5 wordt ons 
verklaard ‘dat God een Licht is, en gans geen duisternis in Hem is’.  
Jezus Christus is het Licht der wereld. Hij is ook het Leven, dat in het Woord is. Het 
Leven in het Woord is het licht voor de mensen geworden. Het licht is in de Bijbel een 
beeld voor geluk, voorspoed, vreugde, heil en redding.  
 

2.1 Een confronterend Licht 
Dit boek gaat over de geestelijke strijd tussen het Licht en de duisternis. Deze strijd 
speelt zich af boven ons, om ons heen en in ons hart. Gevallen zondaren verkiezen 
helaas het de duisternis boven het Licht. Het ware Licht is echter sterker dan de 
duisternis! Licht en duisternis kunnen niet samengaan. Jezus Christus, het Licht van 
de wereld, is op een confronterende wijze in de zondige, duistere wereld gekomen. 
 



Ik wil nu duidelijk maken en illustreren wat het Goddelijk licht bewerkt in het leven 
van een gelovige. Het wordt tot stand gebracht door het Woord van God en door het 
bevrijdende werk van Jezus Christus. 
Op de tekening zie je uitgebeeld wat we lezen in Johannes 1.  
 

 
 
 
 
 
 

2.2 Een genadig, liefdevol handelen van God 
Alles begint bij God en komt door openbaring of bekendmaking tot ons. Christus 
kwam in de wereld als het levende Woord van God. Het Evangelie kwam dus vanuit 
de hemel naar de aarde. Dit is een genadig handelen van God.  
We lezen over de weergaloze liefde van God voor de wereld in Joh.3:16: ‘Want alzo  
lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
een ieder die in Hem gelooft, niet zal verderven, maar het eeuwige leven zal 
hebben.’ Het Griekse woord voor wereld is hier ‘kosmon’. Dit komt van het begrip 
‘kosmos’ en er wordt mee bedoeld ‘de zondige, van God vervreemde mensenwereld’. 
Volgens de bekende Engelse prediker J.C. Ryle (1816-1900) is ‘de liefde waarvan 
hier gesproken wordt niet de speciale liefde waarmee de Vader Zijn eigen 
uitverkorenen aanziet, maar een geweldig medelijden en het begaan zijn met het 
hele menselijk geslacht’. Ryle verklaart ons verder: ‘God had de wereld zo lief, dat Hij 
Zijn Zoon gaf om een Zaligmaker te zijn voor allen die geloven. Zijn liefde wordt aan 
iedereen vrijelijk, volledig, eerlijk en zonder voorbehoud aangeboden. Maar die liefde 



is alleen te verkrijgen via het enige kanaal van Christus’ verlossing. Degene die 
Christus verwerpt, snijdt zichzelf af van Gods liefde en zal eeuwig omkomen.’  
 

2.3 Ontvang het Licht! 
In Joh. 1:5 lezen we dat de duisternis het Licht niet heeft ‘begrepen’. De Griekse 
woorden ‘ou kat-elaben’ moeten in verband worden gebracht met ‘heeft Hem niet 
gekend’ (vs. 10b), ‘hebben Hem niet aangenomen’ (vs. 11b), en moeten we vertalen 
met ‘heeft het niet opgenomen’, heeft het niet gegrepen’. Met deze werkelijkheid 
(realiteit) hebben we te maken als het Evangelie tot ons en andere ‘kerkmensen’ 
komt. 
Als het Woord van God tot ons komt, komen we onder de afgebeelde lichtbundel (zie 
vers 9). Hij is gekomen tot het Zijne, en de Zijnen (vers 11). Toch hebben de meeste 
Joden en ook (naam)christenen Hem niet aangenomen. Door genade dienen we het 
Licht te erkennen en te aanvaarden. Daartoe worden we in Gods Woord duidelijk 
opgeroepen. Vanuit de Griekse grondtekst betekent ‘aannemen’ in de verzen 11 en 
12  ‘Hem als gast ontvangen en opnemen, om tot een blijvende gemeenschap te 
komen’. We dienen de Heere Jezus als Zaligmaker en Koning te erkennen en te 
aanvaarden in ons leven! 

 

2.4 Gods licht en liefde schijnen 
Wellicht ken je ook het volgende wereldwijd bekende lied: 
 
   Heer’, Uw licht en Uw liefde schijnen, 
   Waar U bent zal de nacht verdwijnen. 
   Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons, 
   Levend Woord, ja, Uw waarheid bevrijd’ ons. 
   Schijn in mij, schijn door mij…  
  
Zoals je ziet op de afbeelding heeft de lichtbundel van Gods Woord twee kanten van 
uitwerking. Het gaat daarin ook over ‘wet en Evangelie’, ontdekking van schuld en 
gebrek, met pijltjes naar ‘vergeving en genezing’. Het ziet op een proces, dat de 
Heere werkt in het hart en leven van een gelovige.  
Herken je het ook in je eigen leven?  
 

2.5 Hoe worden zonden vergeven? 
Hoe kunnen zonden worden vergeven en ‘overwonnen’? 
Vergeven betekent eigenlijk ‘ver-wèg-geven’. In de afbeelding zie je hoe de schuld 
wordt verplaatst van het ontdekkende licht naar de liefdevolle vergeving in de Heere 
Jezus Christus. Als we onze zonden belijden (aan het licht brengen) zullen ze door 
Gods genade worden vergeven. Zij worden dan onder het reinigend bloed van 
Christus gebracht. 
 
De christenen onder de lichtbundel zijn niet allemaal gelovigen. Alleen zij die het 
innerlijk proces van verplaatsing hebben meegemaakt en herkennen, zijn 
vrijgemaakte gelovigen. De anderen zijn wel onder dezelfde verkondiging van het 
Evangelie, maar kennen (nog) niet de innerlijke beleving. Er zijn er die het in geringe 
mate hebben ervaren en nog veel te worstelen hebben met geloofstwijfel. We hopen 
dat ze meer helderheid krijgen en ook de warmte en liefde van het verlossende 
Evangelie meer en meer zullen gaan beleven. 



 

2.6 Hoe komt er genezing en herstel? 
Onder de lichtbundel vindt ook het proces van gebrek naar genezing plaats. 
Jezus Christus is als de hemelse Geneesheer tot ons gekomen om te genezen en te 
helen. Dit gaat over beschadigde emoties, negatieve gevoelens, psychische 
problemen, ziekten, zwakheden en andere zaken in ons liefde die herstel nodig 
hebben.  
Zoals je ziet in de getekende lichtbundel, heeft het bekerings- en genezingsproces 
duidelijk te maken met ‘verplaatsing’. Door de werking van de Heilige Geest en het  
geloof worden de negatieve zaken verplaatst naar het medische gedeelte van liefde, 
genade, vergeving en heling.  
  

   2.7. Laat de lichtbundel verder schijnen! 
  De lichtbundel is gelukkig ook uit te breiden. Dit bepaalt ons bij onze hoge roeping! 

 Buiten de lichtbundel heerst de duisternis. Het werk van verkondiging, zending en 
evangelisatie wordt tot uiting gebracht in de afbeelding. 

 Je ziet hierop ook het verschil tussen ‘aanlokken’ en ‘opleggen’. Wat zal de 
uitwerking zijn van ‘het aan de haak slaan van zondaren’? Dit gebeurt min of meer 
‘met de wet in de hand’. Dit zal ook met de liefde en bewogenheid van Jezus moeten 
gebeuren. Paulus wist van de vrees van of voor de Heere, in de betekenis van 
‘ontzag’, ‘eerbied’ en ‘respect’ in de tegenwoordigheid van een streng, maar 
rechtvaardig Rechter. Daarom bewoog hij de mensen tot geloof. Hij probeerde de 
mensen te overtuigen. (Zie 2 Kor.5:11.)  

  We mogen de mensen in de duisternis gelukkig ook op een positieve wijze liefelijk 
nodigen in woord en daad. Persoonlijk denk ik dat dit effectiever is. Zondaren worden 
veelal door de liefde getrokken en op geestelijke wijze verbroken van hart. Hier zijn 
genoeg (bijbelse) voorbeelden van bekend. In beide gevallen gaat het erom dat ze 
het voorgestelde proces binnen de lichtbundel zullen gaan beleven.  

 

 2.8 Een goede uitwerking door Jezus Christus! 
 Het licht en de liefde van God zal door de werking van de Heilige Geest een goede 

uitwerking hebben in het hart van de gelovige!  
 Hier is voor alles nodig dat we de Heere Jezus Christus de mensen helder en 

duidelijk voorstellen. Hij is het Licht der wereld. Hij verlicht ons en door Hem wordt 
het goede uitgewerkt in ons leven. Zijn licht geeft ons inzicht en uitzicht.   

 Zijn liefde geeft een innerlijke warmte en een heerlijke vreugde.  
 Hij zegt het ook tot ons in Joh.8:12: ‘Ik ben het Licht der wereld; die Mij volgt, zal in 

de duisternis niet wandelen, maar zal het licht van het leven hebben.’ 
 
 
 

3. De waarheid en de leugen 
       

Principe 3: De Waarheid verdrijft de leugen 

 
Lezen: Joh. 3:16-21, 31-36 en 1 Joh.1 
Licht verdrijft de duisternis. Zo is het ook bij de waarheid: de geopenbaarde waarheid 
verdrijft de leugen. Daarbij verdrijft het geloof de twijfel. We lezen in Joh.3:21: ‘Maar 



die de waarheid doet, komt tot het licht, opdat zijn werken openbaar worden, dat zij in 
God gedaan zijn.’ 
Het licht van Gods Woord brengt ons tot de waarheid. Jezus Christus, het Licht van 
de wereld, is de Weg, de Waarheid en het Leven (Joh.14:6). Als wij de waarheid van 
Jezus zullen kennen en verstaan, zal deze ons vrijmaken (Joh.8:32). 
 
 

3.1 De duisternis en de leugen 
We lezen in Joh.3:19-20: ‘En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, 
en de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht; want hun werken 
waren boos. Want een ieder, die kwaad doet, haat het licht, en komt tot het licht niet, 
opdat zijn werken niet bestraft worden.’  
Vanuit de Griekse grondtekst lezen we dat de mensen de duisternis meer liefhadden 
dan het licht. Het woordje ‘mallon’ (‘meer’) duidt in het Grieks een absolute keus aan. 
 
De duisternis brengt ons de leugen van satan en zijn demonen. Jezus sprak tot de 
ongelovigen Joden, dat zij uit de vader de duivel waren en de begeerten van deze 
vader van de leugen wilden doen (Joh.8:44).  
Het gaat in het geestelijk leven van een mens ten diepste over het geloven van de 
waarheid of de leugen. Satan is de mensenmoordenaar van den beginne, de vorst 
van de duisternis en de aartsleugenaar (lees Joh.8:44). 
Door niet te geloven, onze zonden niet in te zien en deze niet eerlijk aan het licht te 
brengen (te belijden), maken we God tot een leugenaar, en Zijn Woord is dan niet in 
ons (zie 1 Joh.1:10). 
De waarheid van het Evangelie overwint de leugen! We zien dit duidelijk gebeuren in 
de zendingsgeschiedenis.  
 

3.2 Watchman Nee en het overwinnend Evangelie 
 

Leerzame geschiedenis 
 
In de levensbeschrijving van de bekende Chinese prediker Watchman Nee komen 
we een wonderlijke geschiedenis tegen. Hierin zien we duidelijk de overwinning van 
het Evangelie van Jezus Christus op een occulte macht. Het gebeurde in januari 
1925. De wereldwijd bekende schrijver Watchman Nee was toen samen met zes 
andere jonge evangelisten in het dorpje Mei-wa, aan een met eilanden bezaaide 
riviermonding. Het was daar een oord van heidense duisternis, waar het Evangelie 
nog niet was doorgedrongen. Ze vonden tijdelijk onderdak op de zolder van het huis 
van een vriendelijke drogist. Er waren lawaaierige feestelijkheden ter ere van de 
afgod Ta-Wang (Grote Koning) en ter gelegenheid van zijn jaarlijkse grote feestdag. 
In de aanloop naar deze grote feestdag waren er allerlei activiteiten, waaronder 
ceremoniële bezoeken, voorouderverering, dobbelen en offeranden aan de 
verschillende huisgoden. De mensen wilden daarom ook niet luisteren naar de 
boodschap van de jonge evangelisten. Een jonge evangelist, Li Kwo-tsjing, vroeg 
ongeduldig op de negende dag van de feestelijkheden aan de mensen: ‘Wat is er 
met jullie aan de hand? Waarom geloven jullie niet?’ Er werd gezegd, dat hun eigen 
god, Ta-Wang, volkomen betrouwbaar was. Zijn grote feestdag zou dit jaar op de 
elfde plaatsvinden. Deze datum was vastgesteld door waarzeggerij. In de afgelopen 
286 jaar had hun god altijd voor mooi weer gezorgd op deze dag, die hij zelf uitkoos.  



Li riep toen uit in zijn jeugdige vurigheid: ‘Dan beloof ik jullie, dat onze God, Die de 
enige ware God is, het zal laten regenen op de elfde.’  
De toehoorders namen deze uitdaging aan, door te zeggen: ‘Afgesproken, als het op 
de elfde regent, dan is jouw Jezus inderdaad God, dan zullen we naar Hem 
luisteren.’ 
Watchman was er niet bij en schrok toen hij het achteraf hoorde. Hij vond dat de eer 
van de Heere is de waagschaal was gesteld, omdat ze Hem tot iets verplicht hadden. 
 
Op de zolder, waar ze verbleven, zochten ze de Heere in grote nederigheid in gebed. 
Daarbij kwam het woord tot Watchman: ‘Waar is de God van Elia?’ 
Dit was voor hen de verzekering dat God het zou doen regenen op de elfde. We 
lezen in Jak. 5:17-18: ‘Elias was een mens van gelijke bewegingen als wij; en hij bad 
een gebed, dat het niet zou regenen; en het regende niet op de aarde in drie jaren en 
zes maanden. En hij wederom, en de hemel gaf regen, en de aarde bracht haar 
vrucht voort.’ 
Het was zo’n duidelijke bevestiging van de Heere, dat ze het alom bekend gingen 
maken, dat het op de elfde zou regenen. 
Aan de voorspelling van mooi weer op de grote feestdag van Ta Wang zat iets 
voorspelbaars. De helft van de bevolking bestond uit vissers, die veel op zee waren. 
Zij konden op gemak het weer enkele dagen van te voren voorspellen. 
Op de elfde sliepen ze uit. Watchman werd gewekt door de zonnestralen die door het 
dakvenster naar binnenschenen. Het was al zeven uur geweest. ‘Het regent niet,’ 
riep hij uit. Hij knielde daarna neer en bad: ‘Heer, geef ons alstublieft regen.’ Weer 
hoorde hij duidelijk de woorden: ‘Waar is de God van Elia?’ 
Toen ze na een tijdje aan de ontbijttafel zaten, was er nog geen wolkje aan de lucht. 
Toen hij om een zegen voor het eten vroeg, bad Watchman; ‘Het is nu tijd, het moet 
nu gaan regenen. We mogen de Heer er nu aan herinneren.’  
Voordat ze amen gezegd hadden, hoorden ze de eerste druppels op het dak vallen. 
Tijdens het eten van hun rijst, regende het flink. Bij de tweede kom rijst, stelde 
Watchman Nee voor om de Heer opnieuw te danken en te vragen om een zwaardere 
regenval. Terwijl ze hun tweede kom leeg aten, plensde het van de regen. Tegen de 
tijd dat ze klaar waren met eten, stonden de straten al blank. Het water was toen al 
gestegen tot voorbij de drie treden van het trappetje naar de deur van de drogisterij. 
 
Bij het begin van de regen hadden al enkele jongere dorpsbewoners openlijk gezegd: 
‘Dat is God. Ta-Wang is geen god meer. De regen heeft hem binnen gehouden.’ De 
echte aanhangers probeerden de feesttocht toch nog op gang te zetten. Ze plaatsten 
de afgod op zijn draagstoel en kwamen met hem naar buiten. Toen begon het echter 
te gieten. Na enkele meters struikelden verschillende dragers en viel Ta-Wang op de 
grond; daarbij brak hij zijn kaak en zijn linkerarm. Zo goed en zo kwaad als het ging 
repareerden ze hem en gingen ze toch door met de processie. Al glijdend en 
struikelend werd hij nog enkele straten versleept, maar toen maakte de vloed er een 
einde aan. Sommige van de dorpsoudsten, van zestig tot tachtig jaar oud, waren 
uitgegleden en bevonden zich in grote moeilijkheden. 
Daarna volgde de afkondiging: ‘Vandaag is het de verkeerde dag. Het feest moet op 
de veertiende, om zes uur ’s avonds plaatsvinden.’ 
De evangelisten vroegen de Heere om regen op de veertiende, terwijl het de dagen 
daarvoor mooi weer zou zijn. In de drie volgende dagen gaf God hen meer dan 30 
bekeerlingen in Mei-wa en omgeving. 



Op de veertiende hebben ze tegen de avond nog tot de Heere gebeden, om Zijn 
belofte te vervullen. We lezen verder in het verslag: ‘Zijn antwoord kwam geen 
minuut te laat, in de vorm van plensbuien, die gepaard gingen met overstromingen, 
juist zoals de vorige keer. Satans macht, gemanifesteerd in deze afgod, was 
gebroken. Ta-Wang zou nooit meer de plaats innemen, die hij tot nu toe bekleed 
had.’ 
‘De zending, die verantwoordelijk was voor het gebied, nam de zorg voor de nieuwe 
gelovigen op zich.’      

 

3.3 Herken en bestrijd boze misleiders 
Het zal duidelijk zijn dat de duivel ook aan onze deur bezig is. Hij staat als de 
nabootser, als een engel van het licht, ook aan de deur van ons denken. Zodra je 
deze deur maar op een kier zet, komen zijn verderfelijke invloeden al binnen. Er zijn 
veel ervaren en gespecialiseerde demonen, die je kunnen beïnvloeden op je zwakke 
punten. Op het moment dat je gehoor geeft aan deze influisteringen, geef je er al 
meer ruimte voor. Op den duur gaat het steeds meer je denken bezetten. Je wil 
stemt ermee in… en de zonde is bewust in je leven gekomen. De besmetting kan 
zich nu gaan uitbreiden. Het wordt dan steeds moeilijker om de deur naar deze 
demonische invloeden toe te sluiten. 
 
Hannah Whitehall Smith verklaart ons: ‘Er bestaan stemmen van boze en 
misleidende geesten; ze liggen op de loer om elke reiziger in de val te lokken, die de 
hogere regionen van het geestelijk leven binnenkomt. Dezelfde brief die ons vertelt 
dat we in Christus gezeten zijn in de hemelse gewesten (zie Ef.1:20-21), vertelt ons 
ook dat we tegen geestelijke vijanden moeten vechten (zie Ef.6:10-20). Deze 
geestelijke vijanden, wie of wat ze ook mogen zijn, communiceren noodgedwongen 
met ons via onze geestelijke vermogens. Net als Gods stem is hun stem een 
innerlijke indruk, die ze op onze geest maken. Dus, net als de Heilige Geest ons een 
indruk geeft van Gods wil met ons, zo geven deze geesten ons een indruk van hun 
wil, ook al hechten ze daaraan natuurlijk niet hun naam.’ 
 
Hal Lindsey heeft het in zijn boek ‘satan leeft onder ons’ over ‘manipulators van de 
geest’. Hij heeft er een hoofdstuk aan gewijd. Hij schrijft over satan: ‘Hij is de 
indringer (…), die zijn ontvanger diep in elk mensenhart heeft geplant. Die ontvanger 
heet ‘vlees’ of de zondige natuur. 
Via het enorme tot in de finesses georganiseerde wereldsysteem, dat onder zijn 
beheer staat, flitst hij zijn boodschappen onze geest binnen. Daarom zegt God tegen 
ons: ‘Want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleselijk, maar krachtig voor God, 
tot het slechten van bolwerken. Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en 
vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van 
deze duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten ( 2 Kor. 10:4, 
Ef.6:12).’ 
Het is niet met extreme gewelddadigheid alleen dat satan werkt, zijn controle over de 
gedachtesfeer in het wereldsysteem is dodelijker dan het koude staal van een 
vuurwapen in de rug.’  
Lindsey  heeft ontdekt dat satan veel succes heeft geboekt, door voortdurend 
christenen van het godvruchtig levensinzicht af te lokken in zijn web van leugens. Hij 
verklaart ons verder: ‘Wij worden van alle kanten gebombardeerd, ondermijnd door 
filosofie, onderwijs, vormen van beeldende kunst, muziek, massamedia, stijl- en 



modesoorten, waarmee het wereldsysteem ons in zijn poel zal werpen, tenzij wij 
begrijpen hoe er aan ons wordt getrokken en waar wij kunnen struikelen.’ 
 
Volgens de invloedrijke Amerikaanse psycholoog B.F. Skinner is ‘de vrije wil van de 
mens’ een waanbeeld. Hij onthult dat de mens ‘alreeds wordt gecontroleerd door 
invloeden van buitenaf’.  
Bijbelgetrouwe christenen weten dat de mens van nature een vrije wil tot het kwade 
heeft. God heeft bij de wedergeboorte de wil van de gelovige vernieuwd.  
 

Het verstand moet worden verlicht 

 
In de Dordtse Leerregels, H. 3 en 4, art. 11, lezen we dat de Heilige Geest het 
verstand van de gelovigen ‘krachtig verlicht’, waardoor zij de dingen die van de Geest 
van God zijn zouden verstaan en onderscheiden. De geestelijk dode en boze wil 
wordt levend en goed gemaakt. De gelovige wil nu gehoorzamen en kan door Gods 
versterking ‘als een goede boom vruchten van goede werken voortbrengen’. In deze 
positie is een gelovige door God geplaatst! Het betekent ook dat een gelovige in een 
positie is om juist niet door demonen te worden beïnvloed en belast.  
 
We zijn geroepen om in Gods kracht te strijden tegen de geestelijke boosheden in de 
lucht, die onze positie als kind van God willen ondermijnen. Jaag ernaar om vast te 
mogen staan in Christus, de plaats waar je door genade recht op mag hebben. Als je 
het recht van een geadopteerd kind hebt verkregen, gedraag je dan niet als een slaaf 
van de zonde!  
Je mag gratis eten van de maaltijd die God je geeft, waarom zou je dan eten van het 
besmette voedsel van satan? Laat je niet verblinden en verleiden door satans 
aantrekkelijke aanbiedingen, want die zijn allang ‘over de datum’. Het eten van de 
zonde maakt je uiteindelijk doodziek. 
 

3.4 Luister en spreek naar het Woord 
Hoe kunnen we het verschil opmerken tussen Gods stem in ons hart (door de Heilige 
Geest) en de influisteringen van demonen? Let op de uitwerking! Brengen deze 
influisteringen ons tot twijfel, onzekerheid en valse schuldgevoelen, of brengen ze 
onze meer in de nabijheid van God? Geven ze ons meer vertrouwen op God, liefde 
tot Christus en een gevoel van rust en vrede, dan zijn het goede ingevingen geweest.  
Laten we ook voorzichtig zijn om ‘in geestelijke opwellingen’ allerlei profetieën uit te 
spreken, zonder dat wij het zelf (of anderen het) hebben getoetst aan Gods Woord.  
Let op de waarschuwing in Jes. 8:19-20, waar door de duivel geïnspireerde mensen 
worden ontmaskerd. We moeten spreken naar het geïnspireerde woord van de 
HEERE, anders zal het geen dageraad hebben.  
 

3.5 Groeien in geestelijke kennis  
Je denken heeft te maken met het verwerken van kennis. Door het verwerven van 
geestelijke ervaringskennis vanuit Gods Woord, kun vaster in je positie als kind van 
God komen te staan. 
Let op de aansporing in 2 Petr.1:10-11: ‘Daarom, broeders, benaarstigt u te meer, 
om uw roeping en verkiezing vast te maken; want dat doende zult u nimmermeer 
struikelen. Want alzo zal u rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het eeuwig 
Koninkrijk van onze Heere Jezus Christus.’ 



Petrus eindigt zijn tweede zendbrief (in 2 Petr.3:17-18) daarom ook met de volgende 
vermaningen: ‘Gij dan, geliefden, zulks te voren wetende, wacht u, dat gij niet door 
de verleiding van de gruwelijke mensen mede afgerukt wordt, en uitvalt van uw 
vastigheid; maar wast op in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker 
Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, beide nu en in de dag der eeuwigheid. 
Amen.’ 
 

3.6 Het Licht en de Waarheid 
Jezus Christus is het Licht en de Waarheid. De waarheid moet aan het licht komen in 
ons leven! Kom vanuit de duisternis in je leven tot het Licht! Verlaat de leugens in je 
leven en kom tot de Waarheid! Als je het kwade blijft doen, haat je het licht, maar als 
je tot het Licht komt, doe je de waarheid (zie Joh.3:20-21).  
Je kunt bang zijn dat je veroordeelt zult worden als je tot het licht van de waarheid 
komt, als je gelovig tot Jezus om vergeving gaat. We lezen echter in Joh.318: ‘Die in 
Hem gelooft, wordt niet veroordeeld.’  
Zonden belijden betekent: zonden aan het licht brengen. Je wordt dan eerlijk voor 
God. Dan is er ook een goede hoop voor vergeving. Geloof daarom wat Gods Woord 
ons leert in 1 Joh.1:8-9: ‘Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij 
onszelf en is de waarheid niet in ons. Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en 
rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle 
ongerechtigheid.’ 
Je moet leren om in geloofsgehoorzaamheid tot Jezus te komen, anders ben je nog 
verloren. Joh.3:36 leert ons duidelijk ‘Wie in de Zoon gelooft, heeft het eeuwige 
leven; maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van 
God blijft op hem.’ 
 

3.7 Het meningsverschil moet worden opgelost 
Over het algemeen kunnen we zeggen dat onbekeerde christenen met God van 
mening verschillen. Counselor dr. Neil T. Anderson verklaart ons: ‘Als wij op een 
verwrongen, onjuiste of negatieve manier over God, onszelf en de wereld denken, 
dan verschillen wij met God van mening over wat Hij zegt over Zichzelf, ons en onze 
wereld. Dit ‘verschil van mening’ is het doel missen; het is zonde.’ 
Het hoeft nog niet zo erg te zijn als je een meningsverschil met een ander hebt. Het 
meningsverschil met God heeft echter ernstige consequenties! God spreekt door 
Jezus, de Waarheid, tot ons. Als wij het niet eens zijn met de waarheid van God, 
geloven wij in de leugen. Dit meningsverschil is ongeloof. Door ongeloof kun je niet 
ingaan in het Gods Koninkrijk.  
De waarheid blijft de waarheid. De werkelijkheid kun je niet veranderen door er 
anders over te denken. Als je het licht van de waarheid niet aanvaardt, leef je in de 
geestelijke duisternis. Je houdt jezelf dan voor de gek. Je draait jezelf een rad voor 
ogen. Je doet dan aan struisvogelpolitiek. Met deze vreemde vogel steek je ‘de kop 
in het zand’ bij dreigend gevaar. Veel jongeren doen aan escapisme (vluchtgedrag). 
Zij willen hiermee de werkelijkheid ontvluchten. De werkelijkheid zal ons echter 
vroeger of later inhalen.  
Je kunt beter de werkelijkheid en de waarheid onder ogen zien en je berouwvol tot 
God wenden. Je kunt beter bidden: ‘HEERE, maak mij Uw wegen bekend, leer mij 
Uw paden. Leid mij in Uw waarheid en leer mij… (Ps.25:4-5). Je moet het eens 
worden met God, met wat Hij van Zichzelf zegt in Zijn Woord. Je moet Hem ook gelijk 
geven in wat Hij van ons zegt en van de wereld. Dat is bekering. Bekering betekent 
vanuit het Griekse grondwoord: verandering van denken en doen.  



 

3.8 De verloren zonen  
Als je nog onbekeerd bent, moet je dus eerst anders gaan denken over God en 
jezelf, net als de verloren zoon in de gelijkenis (in Luk.15). Deze jongste zoon 
geloofde eerst in de leugens die in zijn gedachten opkwamen. In het denkproces dat 
volgde maakte hij een zondige beslissing. Bij de varkens ging hij nadenken, kwam hij 
tot zichzelf (Luk.15:17), tot inkeer en inzicht. Hij ging zijn vader anders zien, zoals hij 
werkelijk was, namelijk goed (zelfs voor zijn huurlingen). Op die vuile en verre plaats 
ging hij weer in zijn vader geloven. De terugkeer en liefdevolle ontvangst was het 
gevolg. 
De oudste zoon geloofde nog steeds in leugens: hij geloofde in zichzelf en niet in zijn 
vader. Hij zag zichzelf als goed en zijn vader als iemand die het verkeerd deed. Zijn 
vader dacht medisch en kwam met liefde, genade en vergeving de teruggekeerde 
zoon tegemoet. Hij bood zijn oudste, ontevreden zoon ook het goede aan 
(Luk.15:31-32). De oudste zoon was rechthebbend en juridisch bezig en wilde 
vergelding. (Ik ga verderop in het boek uitgebreid in op het juridische en medische 
veld in het hart van een mens.) 
Je ziet in de gelijkenis dat de oudste zoon op het erf van zijn vader rondliep met 
gevoelens van afgunst, afwijzing en boosheid. Dit was niet nodig, want zijn vader 
accepteerde ook hem, want hij zei tot hem: ‘Kind, u bent altijd bij mij, en al het mijne 
is het uwe.’ De vader sprak hiermee de waarheid. De mopperende zoon geloofde in 
de leugen, want hij voegde zijn vader toe: ‘Zie, ik dien u nu zoveel jaren, en heb nooit 
uw gebod overtreden, en u hebt mij nooit een bokje gegeven, opdat ik met mijn 
vrienden mocht vrolijk zijn’ (vers 28). Veel onbekeerde christenen lijken eigenlijk op 
de oudste zoon. Zij kunnen zich maar niet overgeven aan de liefde van de hemelse 
Vader, ze wantrouwen Hem en vertrouwen Zijn waarheid niet.  
De oudste zoon had blijkbaar meer op met zichzelf en zijn vrienden dan met zijn 
vader. Dit had te maken met zijn boze hart, waarin het denken, het gevoel en de wil 
negatief waren ten opzichte van zijn vader. 
Het hart van de jongste zoon werd vervuld met liefde tot zijn vader en wilde zichzelf 
vernederen naar een lagere plaats. Dit had te maken met zijn vernieuwde hart, 
waarin het denken, het gevoel en de wil positief waren geworden naar zijn vader toe. 
Hij geloofde niet meer in de leugen en in zichzelf, maar in de waarheid en in zijn 
vader. 
Er zijn dus twee zaken mogelijk: je gelooft in de leugen of in de waarheid. 
 
 
 


