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‘Dezen zullen oorlog voeren tegen het Lam, en het Lam zal hen
overwinnen
(want Het is een Heere der heren, en een Koning der koningen),
en die met Hem zijn, de geroepenen, de uitverkorenen en gelovigen’
(Openbaring 17:14)
Verderop in het boek worden de afbeeldingen op de voorkant uitgelegd
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I. De geestelijke wereld
1. De werkelijkheid van de geestelijke wereld
Lezen: Hand.17:24-31

1.1 Let op de geestelijke werkelijkheid
Het is uiterst belangrijk om kennis te ontvangen van de geestelijke, onzichtbare
werkelijkheid. De meeste mensen houden hoofdzakelijk zich bezig met de natuurlijke,
zichtbare wereld. Door de eeuwen heen is er wel veel belangstelling geweest voor de
bovennatuurlijke (paranormale) en geestelijke wereld. Deze interesse neemt in het
Westen de laatste tijd zelfs weer toe.
Het is onverstandig als we onze hoop en verwachting stellen op de zichtbare, aardse
dingen. Dat is uiteindelijk uitzichtloos. Niemand kan echt gelukkig zijn als hij nog
eenmaal ongelukkig kan worden. Als je geen kennis van een hoopvolle toekomst
hebt, ben je een ellendig en arm mens. We hebben een hoger doel en een beter
perspectief nodig om getroost te kunnen leven en zalig te kunnen sterven. Dit is de
wetenschap, de troost en het heerlijk vooruitzicht van antwoord 1 van de
Heidelbergse Catechismus. Het is zeker de moeite waard om op verkenning te gaan
naar en gelukkig leven en een goede, eeuwige toekomst. Deze hogere kennis en
troost kunnen wij slechts ontvangen vanuit de geestelijke, onzichtbare werkelijkheid.
Je moet letten op de geestelijke werkelijkheid
De wereldwijd bekende Bijbelleraar Derek Prince (1915-2003) leert ons: ‘De krachten
die de geschiedenis bepalen, vallen in twee categorieën: zichtbare en onzichtbare.
Het is de wisselwerking tussen deze gebieden, die de loop van de geschiedenis
bepaalt.’ Hij geeft aan, dat wij van tijd tot tijd worden geconfronteerd met
gebeurtenissen en situaties, die wij niet volledig kunnen verklaren of beheersen. Veel
mensen willen zich veilig voelen in het materiële zichtbare universum. De grenzen
van hun bewustzijn reiken niet verder. Zij kunnen zich wel veilig wanen in een
vertrouwde omgeving, maar de werkelijkheid van het bestaan kun je niet ontlopen.
Het is van levensbelang dat je de eeuwige gevolgen van je leven op aarde tijdig
onder ogen ziet. In de tijd vallen de beslissingen voor de eeuwigheid. De tijdelijke
gevolgen van oppervlakkige keuzes kunnen ook veel persoonlijke schade opleveren.
Door zondige keuzes kunnen wij ons op aarde al ongelukkig maken. Door
risicogedrag geven wij openingen aan onzichtbare duistere machten om ons leven
binnen te komen en ons te beschadigen. Daarom is het belangrijk dat we de
geestelijke principes onderzoeken en kennen.
Atheïsten en communisten willen alleen maar weten van de dingen die je kunt zien
en met je verstand kunt verklaren. Zij geloven in het wetenschappelijk materialisme.
Ik vernam dat een communistische onderwijzer in een klas eens verklaarde: ‘Alles
wat je ziet bestaat.’ Hij zei tegen de leerlingen: ‘Kijk maar naar buiten. Wat zien
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jullie?’ ‘Kijk daar,’ ging hij verder, ‘ik zie een boom… dus de boom bestaat. En in de
boom zie ik een vogel… dus de vogel bestaat ook.’ Zo dacht hij het bewijs te hebben
gegeven. Maar een leerling was hem te slim af. Hij reageerde naar de klas toe: ‘Wat
zien jullie voorin de klas?’ Ze antwoordden hem: ‘We zien de leraar.’ ‘Mooi,’ ging de
leerling verder, ‘dus de leraar bestaat. Ik zie dat de leraar een bril op heeft; dus de
bril bestaat ook. Maar ik zie geen verstand… dus de leraar heeft geen verstand!’

1.2 Ons leven heeft een hoger doel
God openbaart juist de verborgen geestelijke zaken in Zijn Woord. In Hand.17:24-29
lezen we dat Hij alles gemaakt en bepaald heeft. Uit Hem komen wij voort, door Hem
en in Hem leven wij. Wij zijn geen doel op zichzelf. Ons leven heeft een hoger doel
en een werkelijke bestemming. Wij zullen eenmaal rechtvaardig geoordeeld worden
door Jezus Christus (vers 31). Onze eeuwige bestemming heeft te maken met wat
we in het aardse leven doen, verlangen en zoeken. God komt gelukkig nog tot
mensen met Zijn Woord en Zijn reddend Evangelie. Waarom? We lezen hierover in
Hand.17:27: ‘Opdat zij de Heere zouden zoeken, of zij Hem immers tasten en vinden
mochten; hoewel Hij niet ver is van een ieder van ons.’ Hij komt in Zijn genade tot
ons in Jezus Christus. Hij geeft ons licht, leven en onvergankelijk geluk.
Zonder Gods openbaring blijven de mensen onwetend van het werkelijke leven in de
onzichtbare wereld. Het dodelijk gif van de zonde en de bedwelmende poeder van de
onwetendheid zorgen ervoor dat velen voor eeuwig verloren gaan. We zijn zeer
bevoorrecht als we het Woord van God hebben. Zoek daarom het ware geluk in deze
openbaring van God. God heeft hierin het goede met ons voor. We lezen hierover in
Hand.17:30: ‘God dan, de tijden der onwetendheid overzien hebbende, verkondigt nu
alle mensen alom, dat zij zich bekeren.’
Als we op verkenning gaan in het Woord van God, kunnen we de geheimen van de
geestelijke wereld leren kennen. Hierin ontdekken we dat Jezus de Deur is tot het
eeuwige geluk. Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven. Als we door het geloof op
Jezus leren zien, komt het geluk ons tegemoet. Dan hebben we pas echt perspectief
en een hoopvolle toekomst. Dan vinden we bij Hem troost in de moeilijke
omstandigheden van het leven. Paulus zegt in 2 Kor.4:16 dat hij daarom in de
verdrukkingen de moed niet verliest. In vers 18 verklaart hij ons de sleutel van dit
geheim: ‘Wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar
op de dingen die men niet ziet; want de dingen die men ziet, zijn tijdelijk, maar de
dingen die men niet ziet, zijn eeuwig.’
Derek Prince leert ons dat de Bijbel een deur opent naar een onzichtbaar gebied, dat
niet materieel, maar geestelijk is. Hij vervolgt: ‘De krachten die in dit gebied
werkzaam zijn, oefenen een voortdurende en beslissende invloed uit op
gebeurtenissen in het zichtbare gebied’ (2 Kor.4:17-18). Hij verklaart ons verder: ‘De
dingen die tot het zichtbare behoren, zijn tijdelijk en voorbijgaand. Alleen in het
gebied van het onzichtbare kunnen we waarachtige en blijvende werkelijkheid
vinden. Het is ook in dit gebied dat wij de krachten ontdekken, die uiteindelijk onze
bestemming bepalen, zelfs in het zichtbare gebied.’
Derek Prince geeft in zijn boek aan dat zegeningen en vloeken instrumenten van
bovennatuurlijke, geestelijke machten zijn.
Een vloek is ook de afwezigheid van Gods zegen en bescherming (die wij niet
kunnen missen in ons leven). Door zonde en onwetendheid kun je komen op
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gevaarlijke demonische terreinen, waar Gods zegen en bescherming niet aanwezig
is. Je kunt dan komen onder een vloek. Door geloof en bekering ben je door Gods
genade onder Zijn zegen. De boze machten hebben dan geen vat op je. Zorg er
daarom voor dat je veilig leeft en dat je weet wat er omgaat in de onzichtbare wereld,
die jou wil beïnvloeden.

1.3 Beproef de geesten
Vanuit de geestelijke wereld worden we geïnspireerd, geïndoctrineerd, gestimuleerd
en gemotiveerd. Dit kan gebeuren door de Heilige Geest of door satan en zijn
demonen. Satan en zijn boze geesten werken occult (= verborgen), met leugens en
bedrog. Zij maken de geestelijke zaken duister, mystiek, geheimzinnig en mistig. Zij
willen ons misleiden en ten onder brengen. Deze machten van de duisternis willen de
mensen in duisternis en geestelijke onkunde houden.
In dit pastorale handboek wordt ‘de gave der onderscheidingen van de geesten’ (1
Kor.12:10) aan de orde gesteld. Hierdoor kun je de goede geesten van de duivelse
geesten onderscheiden. De gave van de onderscheidingen of beoordelingen van
geesten is ook een gave waardoor men de werking van de boze geesten ontmaskert
(zoals bij occulte belastingen). Het is een gave die je per geval en per situatie van
God kunt ontvangen als het nodig is; het meervoud ‘onderscheidingen’ ziet hier
namelijk op.
Volgens 1 Joh.4:1 moeten we de geesten beproeven of toetsen, of zij uit God zijn, en
niet iedere geest zomaar geloven. We worden vermaand: ‘Geliefden, gelooft niet
iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn, want vele valse profeten
zijn uitgegaan in de wereld.’ In de Studiebijbel wordt bij deze tekst aangegeven, dat
de menselijke geest ‘op tweeërlei manieren geïnspireerd kan zijn: door een
demonische geest of door de Heilige Geest’.
In 1 Joh.5:2-3 lezen we: ‘Hieraan onderkent u de Geest van God: elke geest, die
belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God. En alle geest, die
niet belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God niet; maar dit is
de geest van de antichrist, van welke geest u gehoord hebt, dat hij komen zal, en hij
is nu reeds in de wereld.’
We hebben te maken met de antichristelijke geesten, die ook nu in de wereld zijn.
Het is opvallend dat er in vers 2 het Griekse woord ‘pneuma’ staat voor zowel ‘geest’
(gezindheid) en als ‘persoon’. De Studiebijbel verklaart: ‘Inspiratie door een bepaalde
bron (God of de tegenstander) houdt in dit geval tevens identificatie in.’
Dit is een belangrijk gegeven. Achter toonaangevende machthebbers, geestelijke
denkers en inspirerende personen kunnen zich demonische machten verschuilen. Dit
wordt verderop in het boek aangetoond. In de Studiebijbel wordt bij vers 3
aangegeven, dat de antichrist als een toekomstige figuur wordt gezien, maar vele
‘voorlopers’ kent en dat zijn ‘geest’ nu reeds in de wereld aanwezig is. De gezindheid
en het karakter van de antichrist dient te worden ontmaskerd door de gelovigen. We
moeten de identiteit en de activiteiten van satan en zijn demonen leren herkennen.
Anders worden we op een occulte wijze verleid en ingepakt door ‘de god van deze
eeuw’ (2 Kor.4:4).
De god van deze eeuw verblindt de gedachten van de ongelovigen, zodat de
verlichting van het Evangelie hen niet zou bestralen. Het Griekse woord voor eeuw
(‘aion’) ziet niet alleen op een tijdperk, maar ook op ‘een gedachte’. Verder in dit
boek komt dit aan de orde. De gedachten van satan waren Paulus niet onbekend.
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We lezen in 2 Kor.2:11 in de Willibrord Vertaling: ‘Wij moeten de satan geen kans
geven ons de baas te worden; wij kennen zijn streken maar al te goed.’ In het Grieks
staat er: ‘Opdat niet wij uitgebuit/benadeeld worden door de satan.’ Het werkwoord
‘pleonekteō’ betekent daarbij ook ‘oplichten’.
Laat je niet oplichten, benadelen of uitbuiten door de boze verleider, maar onderken
zijn snode, occulte plannen en gedachten.
We worden verder onderwezen in 1 Joh.4:4-6 (uit de Herz. St.vert): ‘Lieve kinderen,
u bent uit God en u hebt hen overwonnen, want Hij Die in u is, is groter dan hij die in
de wereld is. Zij zijn uit de wereld; daarom spreken zij uit de wereld, en de wereld
luistert naar hen. Wij zijn uit God. Wie God kent, luistert naar ons. ; wie niet uit God
is, luistert niet naar ons. Hieraan herkennen wij de Geest van de waarheid en de
geest van de dwaling.’
Johannes spreekt tot jongelingen, die de door de duivel geïnspireerde mensen
hebben overwonnen. De antichristelijke dwaalleraars zijn echter populair bij de
wereldse mensen. Het blijkt zeker ook uit de laatste decennia dat ze succes hebben
in de afvallige wereld.

Lezen: Hebr.11

1.4. Het geloof maakt het zichtbaar
Volgens Hebr.11 komt het zichtbare voort uit wat wij niet zien. Het geloof
verwezenlijkt en bewijst de dingen die we niet zien. We lezen hierover in Hebr.11:1:
‘Het geloof nu is een vaste grond van de dingen, die men hoopt, en een bewijs van
de zaken, die men niet ziet.’ In een Engelse vertaling lezen we over het geloof:
’Faith gives substance to our hopes, and makes us certain of realities we do not see.’
Als we geloven wordt de onzichtbare, geestelijke wereld dus realiteit voor ons. Het
geloof overtuigt ons van de werkelijkheid van de onzichtbare dingen.
Het geeft ook een vaste grond voor onze hoop. Het anker van onze hoop ligt dan
vast in de werkelijkheid en de waarheid van de geestelijke wereld, zoals die ons is
geopenbaard in het Woord van God. Het geloof hecht zich hieraan vast. Het geloof
levert een overtuigend bewijs. Het Griekse woord ‘elegchos’ ziet op een
demonstratie.

1.5 Het geloof activeert
De geloofsgetuigen in Hebr.11 hebben het mogen zien en ook laten zien. Zij zagen
meer op de onzichtbare werkelijkheid dan op de aardse zaken en omstandigheden.
Dit geloof is hen ook tot gerechtigheid gerekend. Dit kun je duidelijk zien de het leven
en de keuzes van Abraham en Mozes. Zij hielden gelovig vast aan Gods Woord, aan
Zijn opdrachten en beloften. Zie verder in Rom.4:16-22 hoe dit geloof Abraham tot
rechtvaardigheid is gerekend.
We leren verder in Hebr.11:6: ‘Maar zonder geloof is het onmogelijk God te behagen.
Want die tot God komt, moet geloven, dat Hij is, en een Beloner is van hen, die Hem
zoeken.’ In de eerste plaats moet je dus geloven dat God bestaat. Dat God bestaat
hoort tot de onzichtbare werkelijkheid (zie: Rom.1:20 en 1 Tim.1:17). Door het geloof
zag Mozes de Onzienlijke (Hebr.11:27). Daardoor werd hij geactiveerd en moedig om
Egypte te verlaten.
Door het geloof wordt iemand actief. In de geestelijke strijd zijn de boze geesten er
juist op uit om ongeloof en twijfel in de hand te werken. Door ongeloof en twijfel
worden mensen veelal passief. Je bent dan meer vatbaar voor moedeloosheid, boze
ingevingen en verleidingen. Als jij het niet meer weet en niet meer ziet zitten, kunnen
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leugenachtige geesten vat op je krijgen. Als je gaat twijfelen aan de werkelijkheid en
waarheid van de geestelijke dingen, kom je geestelijk in de duisternis.
Je moet volgens Hebr.11:6 ook geloven dat God ‘een Beloner is van wie Hem ernstig
zoeken’. Ons geloof rust op de waarheid van Gods Woord, dat God zal doen wat Hij
belooft. Klamp je daarom voortdurend vast aan Gods betrouwbare beloften!

1.6 Jezus Christus brengt het aan het licht
De verwezenlijking, de demonstratie en het bewijs van Gods waarheid vinden we in
Jezus Christus. Hij leert ons in Joh.14:6: ‘Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het
Leven. Niemand komt tot de Vader, dan door Mij.’
Jezus heeft de onzichtbare, geestelijke werkelijkheid aan het licht gebracht. Hij leert
ons de waarheid over God en de weg naar God. Door het geloof in Hem ontvangen
wij het werkelijke, gelukzalige leven. Dit wordt ons duidelijk verklaard in Johannes1.
Jezus Christus is een machtige manifestatie van Gods wezen. Door Hem kunnen wij
de werkelijkheid onder ogen zien en worden wij door de waarheid van God bevrijd.
We lezen ervan in Joh.1:14: ‘En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons
gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de
Eniggeborene van de Vader), vol van genade en waarheid.’

1.7 Door het geloof in Jezus verstaan wij de waarheid
Wij kunnen door het geloof in Jezus Christus de waarheid verstaan en deze de
waarheid zal ons vrijmaken (Joh.8:31-32).
In Joh.1:5 lezen we: ‘En het Licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het
niet begrepen.’ Als iemand de werkelijkheid en de waarheid van de geestelijke
wereld niet onder ogen wil zien, zal hij in de duisternis blijven.
Als we door het geloof Jezus mogen zien, worden onze ogen ook geopend voor de
hemelse Vader. Jezus verklaart in Joh.12:45: ‘En die Mij ziet, die ziet Hem, Die Mij
gezonden heeft. In vers 46 gaat Hij verder: ‘Ik ben een Licht, in de wereld gekomen,
opdat een ieder, die in Mij gelooft, niet in de duisternis blijft.
In de Studiebijbel wordt bij Joh.12:35 verklaard, dat de duisternis een vijandige
macht tegenover God is, die mensen overvalt. ‘Hier wordt de duisternis gezien als
een vijandig machtsgebied, waarin mensen voortdurend ronddwalen. Zij kunnen eruit
bevrijd worden door het licht te volgen.’ Als we door het geloof in het licht wandelen,
laten we ons leven door Jezus Christus bepalen.

II. Geestelijke confrontatie
2. Het Licht schijnt in de duisternis
Principe 2:
Het Licht is sterker dan de duisternis

Lezen: Joh. 1:1-18
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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
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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?
10

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.
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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.’
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