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Laten we nog wat meer bestuderen over God is licht. Om ons ge-

heugen op te frissen lezen we het volgende vers:

1 Johannes 1:5 En dit is de verkondiging, die wij van Hem gehoord

hebben en u verkondigen: God is licht en in Hem is in het geheel

geen duisternis.

Zoals ik reeds eerder zei, verwijst dit naar het feit dat God – alles

over God – vervat is in deze uitspraak:

• God is licht.

• God heeft heerlijkheid.

• God heeft licht zoals de zon in haar kracht.

Daarom vereren mensen, in hun dwaasheid, de zon. En mensen, in

hun dwaasheid, trekken analogieën tussen God de Vader en Christus

in vergelijking met een vlam. Dat wordt hier helemaal niet bedoeld!

• Licht betekent ook waarheid.

• Licht betekent ook de weg van God.

Waar dus gesproken wordt over: God is licht en in Hem is in het ge-

heel geen duisternis, wordt bedoeld dat we God niet kunnen

beschuldigen van zonde, van dingen die kwaad zijn. En dat hangt

weer helemaal samen met, zoals we zullen zien, God is liefde.

Laten we nog wat meer bekijken over God is licht. Als u een echte

Bijbelstudie wil doen over licht en duisternis door heel de Bijbel

heen, ga uw gang; dat moedig ik alleen maar aan; die zal – denk ik –

heel opzienbarend zal zijn. Laten we nu lezen in:

Psalm 104:1-2 Loof de HERE, mijn ziel. HERE, mijn God, Gij zijt

zeer groot, Gij hebt U met majesteit en luister bekleed. Hij hult Zich

in het licht als in een mantel, …

                                                          
1
 Gebaseerd op de Bijbelstudie 'First Epistel of John IV' gegeven op 25 juni

1994 door Fred R. Coulter.
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 Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBG-vertaling 1951.



De eerste brief van Johannes, deel 42

Het gaat hier over de manier van bestaan van God. Zijn niveau van

bestaan is leven in eeuwigheid. Zijn niveau van bestaan is dat Zijn

hele geestelijke lichaam, en Zijn hele geestelijke wezen eruit ziet als

de zon in haar kracht. Toen Mozes God vroeg: 'Laat mij uw heer-

lijkheid zien en dat zal voldoende voor me zijn', antwoordde God –

en dit is degene die Jezus Christus werd: 'Niemand kan mijn

aangezicht zien en leven!' Waarom?

• Een menselijk wezen met de 'wet van zonde en dood' in zich kan

niet in de zuivere aanwezigheid van de verheerlijkte God komen

en leven!

• In Gods aanwezigheid kan geen zonde bestaan.

• In Gods aanwezigheid kan geen kwaad bestaan.

• Vlees kan niet bestaan op dat niveau van bestaan.

Daarom zei God: 'Kijk, er is een plek op de rots waar je kunt staan.

Daar zal Ik voorbijgaan en Ik zal je Mijn heerlijkheid laten zien,

maar je kunt Mijn aangezicht niet zien en leven – maar je kunt Mij

van achter zien.' Mozes zag echt, letterlijk, de achterzijde van God.

God is een persoon, God is een wezen, maar Zijn bestaan wordt ver-

geleken met licht en Hij kleedt Zich met licht.

Laten we nu naar Psalm 36 gaan. We zullen zien dat Johannes het

voortdurend over licht en duisternis heeft, maar dit komt door heel

de Bijbel heen aan de orde: licht en duisternis; goed en kwaad.

Psalm 36:9 Want bij U is de bron des levens, in uw licht zien wij

het licht.

De enige manier waarop God ons begrip geeft, is door het licht van

Zijn Heilige Geest die Hij ons geeft. En daarom is alles gepersoni-

fieerd in Christus. 'Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben

het licht der wereld.' De enige manier waarop de mens de waarheid

en het licht van God kan vinden is door het op zijn niveau te brengen

– en dat doet God dan ook.
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Laten we naar Psalm 27 gaan:

Psalm 27:1 De HERE is mijn licht …

Als we het dus erover hebben dat God licht is, dan hebben we het

over:

• Zijn wezen
• Zijn heerlijkheid
• Zijn weg
• Zijn wetten
• Zijn geboden en
• Zijn waarheid.

Laten we nu naar Johannes 8 gaan en we zullen zien hoe Jezus

Christus heel duidelijk zei dat Hij het licht van de wereld was. En als

we de geschriften van Johannes begrijpen zullen we zien dat Johan-

nes heel duidelijk liet zien dat Christus de enige weg is – en toch on-

derwijst bijna iedereen behoud via een andere weg, door een andere

Christus, dat we de Heilige Geest kunnen ontvangen zonder gedoopt

te worden. De Bijbel leert dat echter allemaal niet!

Johannes 8:12 Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben

het licht der wereld; …

De manier waarop wij in het licht van God kunnen komen, is door de

Heilige Geest. En we zullen zien dat wandelen in het licht Zijn waar-

heid is.

Johannes 8:12 …; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wan-

delen, maar hij zal het licht des levens hebben.

Dat is de hele sleutel: Wij moeten Christus volgen! En we zullen

zien dat als Johannes klaar is met zijn sectie over licht en duisternis

in het eerste hoofdstuk van 1 Johannes, hij dan begint over: Hoe

wandelen we dan op die manier? Verder is de nadruk op het houden

van de geboden versus zondigen, en van de waarheid versus de

leugen, zo veelzeggend in 1 Johannes dat het helemaal van toepass-
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ing is op deze tijd. Hoe kunnen mensen in de wereld van vandaag en

het klimaat binnen de Kerken van God hun weg vinden uit alle ver-

warring die er heerst? Daarom werd  1 Johannes geschreven. Bes-

tudeer 1 Johannes en leef ernaar – het is een diepgravende brief.

Laten we nu gaan naar:

Johannes 12:35 Jezus dan zeide tot hen: Nog een korte tijd is het

licht onder u. Wandelt, terwijl gij het licht hebt, opdat de duisternis u

niet overvalle; en wie in de duisternis wandelt, weet niet, waar hij

heengaat.

Dit is in beknopte vorm de hele samenvatting van de levenswijze

van een christen. Laten we dat in verband brengen met datgene waar

we de vorige keer in Johannes 3 doorheen gingen. Want het hele

leven van een christen kan worden samengevat in:

• Wandelen we in het licht?

• Gaan we naar het licht?

• Volgen we het licht?

En het licht is hierin God, Gods Woord, Gods Geest.

Johannes 3:19-20 Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld ge-

komen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het

licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad

bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken

niet aan de dag komen;

En dat is alles wat we verondersteld worden in ons leven te doen,

gemeente. We zullen zien hoe Johannes dit in verband brengt met:

vergeving van zonde, berouw en bekering, wandelen in de waarheid

en gemeenschap met God – al die dingen hangen met elkaar samen.

Johannes 3:21 maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat

van zijn werken blijke dat zij in God verricht zijn.

Laten we nu weer teruggaan naar Johannes 12. Als de duisternis op

ons neerdaalt, weten we niet waar we heengaan. Hebben we dat ooit
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meegemaakt? Hebben we gezien dat dat mensen overkwam die het

licht de rug toekeerden in plaats van naar het licht toe te gaan? Zij

keren zich om en lopen weg van het licht en ze lopen verder en ver-

der en verder en verder van het licht. En al heel gauw is het licht nog

maar een ver verwijderde flikkering op de achtergrond. En zij verk-

eren in duisternis en de duisternis heeft hun ogen bedekt. Het is dan

met hen zoals Jezus zei: 'Hij weet niet waar hij heengaat.' Maar als je

wandelt in het licht dat duisternis is, Satans licht, omdat Satan zich

voordoet als een 'engel des lichts' – als je het ware licht de rug hebt

toegekeerd, denk je dat het duistere licht nu de verlichting en waar-

heid is. Maar dat is niet het geval! Daarom heeft Johannes dit

geschreven, zodat we over deze tegenstellingen kunnen beschikken:

• zodat we het verschil kunnen inzien tussen waarheid en dwaling,

• zodat we het verschil kunnen inzien tussen gerechtigheid en

zonde,

• zodat we het verschil kunnen inzien tussen licht en duisternis.

Het is dus echt een heel eenvoudige brief, maar wel een brief die heel

diep gaat. Het is een brief die ons helpt. Een vrouw die een theolo-

gisch kletsverhaal las, zei: 'Ik heb het weggegooid!' Want zij kon het

onderscheid zien tussen waarheid en dwaling en tussen licht en

duisternis. Daarom zegt Johannes in:

Johannes 12:36 Gelooft in het licht [Christus] zolang gij het licht

hebt, opdat gij kinderen des lichts moogt zijn. …

En gemeente, dat is wat we willen zijn: de kinderen van God, de kin-

deren van het licht. Dat is het hele onderwerp waar Johannes over

schrijft.

We zullen zien hoe dit dan allemaal wordt gepersonifieerd in Chris-

tus. In Openbaring 1 zien we hoe Christus eruit ziet. Laten we ook

begrijpen dat hiermee wordt geopenbaard dat Christus God is, dat

God een persoon is, dat God een gedaante heeft, dat God vorm heeft

en dat geest een gedaante heeft en dat geest vorm heeft. Hij moest dit

laten zien in een visioen omdat hij Hem niet rechtstreeks van

aangezicht tot aangezicht kon zien. Dit is degene die zegt: 'Ik ben het

begin en het einde'.
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Openbaring 1:8 [Statenvertaling] Ik ben de Alfa en de Omega, het

Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is, en Die was, en Die komen

zal, de Almachtige.

Openbaring 1:10-13 [Statenvertaling] En ik was in den geest op den

dag des Heeren; en ik hoorde achter mij een grote stem, als van een

bazuin, Zeggende: Ik ben de Alfa en de Omega, de Eerste en de La-

atste; en hetgeen gij ziet, schrijf dat in een boek, en zend het aan de

zeven Gemeenten, die in Azië zijn, [namelijk] naar Eféze, en naar

Smyrna, en naar Pérgamus, en naar Thyatire, en naar Sardis, en naar

Filadelfia, en naar Laodicéa. En ik keerde mij om, ten einde de stem

te zien, die met mij sprak. En toen ik mij omkeerde, zag ik zeven

gouden kandelaren, en te midden van de kandelaren iemand als eens

mensen zoon, …

Dit zegt ons wat Zijn vorm is. Onthoud dit gemeente, dit is funda-

menteel: De Bijbel leert dat we naar het beeld van God geschapen

zijn. Man en vrouw schiep Hij hen. Een beeld is een weerspiegeling

van de werkelijkheid. De werkelijkheid is God! En wij zijn naar Zijn

beeld gemaakt. Daarom beantwoordde Jezus Filippus' vraag 'Toon

ons de Vader en het is ons genoeg', met 'Wie Mij gezien heeft heeft

de Vader gezien.' Met andere woorden Christus als mens zien, liet

reeds zien hoe de Vader er uitziet. In de volgende verzen lezen we

hoe Christus er in Zijn verheerlijkte vorm uitziet.

Openbaring 1:13 …, bekleed met een tot de voeten reikend gewaad,

…

We lazen de Psalm waar Hij Zich met licht bedekt, Zich met licht

bekleedt. Er zijn dingen die uit geest zijn gemaakt en toch dingen

zijn. Dingen gemaakt van geest zijn gemaakt om door geestelijke

wezens te worden gebruikt. Fysieke dingen, zoals een overhemd of

een jurk of een jas of schoenen zouden in aanwezigheid van

geestelijke wezens verbranden.

Openbaring 1:13-16 …, en aan de borsten omgord met een gouden

gordel; en zijn hoofd en zijn haren waren wit als witte wol, als
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sneeuw, en zijn ogen als een vuurvlam; [zo schitterend, zo krachtig,

zo doordringend] en zijn voeten waren gelijk koperbrons, als in een

oven gloeiend gemaakt, en zijn stem was als een geluid van vele

wateren. En Hij had zeven sterren in zijn rechterhand en uit zijn

mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard [het Woord van God];

…

Waarom wordt het Woord van God een tweesnijdend scherp zwaard

genoemd? Om dat het waarheid is. Het laat duidelijk zien wat dwal-

ing is, wat kwaad is. Daarvoor moeten we het in ons leven ge-

bruiken. Laten we daarover de volgende verzen lezen:

Hebreeën 4:12 Want het woord Gods is levend …

Het Woord van God is levend; het is niet dood. Het betekent onder

alle omstandigheden altijd hetzelfde, door de hele geschiedenis heen,

voor altijd. Het is levend! Waarom? Omdat God het sprak!

Hebreeën 4:12 … en krachtig …

Er is niets krachtiger dan het Woord van God. En gemeente, tenzij

we wandelen in het licht van Gods Woord, zullen we niet gaan

groeien in de kracht van Gods Woord; we moeten wandelen in de

waarheid. Dat geldt voor ons leven, dat geldt voor onze prediking.

Hebreeën 4:12-16 … en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en

het dringt door, zo diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, …

Gemeente, dat is – zoals we zullen zien – de reden dat we als we

zondigen een schuldig geweten krijgen. Gods Geest overtuigt ons

van die zonde, opdat we ons kunnen bekeren, want God wil dat we

ons bekeren. Dat is de situatie met christenen.

Hebreeën 4:12 …, gewrichten en merg, …

Waarom gebruikt hij hier het woord merg? Het merg in de benen is

de plaats waar het bloed, de drager van leven, wordt geproduceerd.

Dit grijpt in op de kern, de essentie van het menselijke bestaan.
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Hebreeën 4:12 …, en het schift overleggingen en gedachten des

harten;

Daarom moet er een laatste oordeel komen. De mens kan dingen

verborgen houden, maar voor God blijft niets verborgen. Iedereen

zal voor Gods gerecht moeten verschijnen om rekenschap af te leg-

gen. God weet alles, Hij kan alles uitlezen uit de menselijke geest,

waar  alles wat de mens heeft gedacht, gezegd of gedaan is vastge-

legd.

Hebreeën 4:13 en geen schepsel is voor Hem verborgen, …

Waarom? Omdat als we tot het licht komen, het licht ons leven en

ons kwaad duidelijk tentoonstelt. Dat is de reden dat zij die in duis-

ternis wandelen niet naar het licht willen komen. Maar ze zullen daar

op Gods tijd toe gedwongen worden.

Hebreeën 4:13-15 …, want alle dingen liggen open en ontbloot voor

de ogen van Hem, voor wie wij rekenschap hebben af te leggen. Daar

wij nu een grote hogepriester hebben, die de hemelen is doorgegaan,

Jezus, de Zoon van God, laten wij aan die belijdenis vasthouden.

Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan medevoelen met

onze zwakheden, maar een, die in alle dingen op gelijke wijze [als

wij] is verzocht geweest, doch zonder te zondigen.

We moeten begrijpen dat iedere keer dat we tot het licht en de waar-

heid komen, er zonde is en er bekering is en er reiniging is, zoals Jo-

hannes dat beschreef. Vandaar dat er hier staat:

Hebreeën 4:16 Laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de

troon der genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade

vinden om hulp te verkrijgen te gelegener tijd.

Laten we dit nu afsluiten met:
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Openbaring 1:16 … en uit zijn mond kwam een tweesnijdend

scherp zwaard; en zijn aanzien was gelijk de zon schijnt in haar

kracht.

Als we naar plaatsen gaan waar het heet genoeg is, zien we dat alles

dat leven heeft niet kan bestaan in de kracht van de zon. Deze woor-

den beschrijven hoe Christus eruit ziet. Nu weten we waarom een

menselijk wezen niet kan leven in de goddelijke aanwezigheid van

God. We kunnen niet eens 15 minuten rechtstreeks in de zon kijken

zonder blind te worden. Met dat soort licht hebben we hier vandoen.

Laten we nog enkele andere dingen doornemen voordat we terug-

gaan naar de eerste brief van Johannes.  Laten we er eens naar kijken

dat de geboden en de wetten ons licht brengen. God is niet alleen

licht, maar alles wat God doet is in het licht. Alles wat God voort-

brengt is licht. De wetten en geboden van God veroorzaken een weg

voor ons die licht is.

Psalm 43:3 Zend uw licht en uw waarheid; mogen die mij geleiden,

mij brengen naar uw heilige bergen naar uw woningen,

Wat zegt dit ons? Als we in Zijn licht wandelen, dan gaan we naar

Zijn heilige berg, naar Zijn heilige woning.

Psalm 43:4 zodat ik kan gaan tot Gods altaar, tot de God mijner ju-

belende vreugde, en U love met de citer, o God, mijn God!

Ze tonen ons dus de weg der waarheid, de weg van het licht:

Psalm 97:11-12 Het licht is voor de rechtvaardige gezaaid, en

vreugde voor de oprechten van hart. Gij rechtvaardigen, verheugt u

in de HERE en looft zijn heilige naam.

Zoals we al vaak hebben doorgenomen, laat Psalm 119 de diep-

gaande, bekeerde houding zien jegens elk van Gods wetten en inzet-

tingen en voorschriften en geboden en leringen en weg en woord.

Dat is een diepgaande studie op zich.
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Psalm 119:105 Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op

mijn pad.

Psalm 119:130 Het openen van uw woorden verspreidt licht, het

geeft de onverstandigen inzicht.

Als we al deze verzen met elkaar in verband brengen, laten ze zien

dat het echte christelijke leven is wandelen in het licht.

Nog één vers dat hiermee samenhangt:

Spreuken 6:23 Want het gebod is een lamp en de onderwijzing

[Statenvertaling: wet] een licht, …

We hoeven ons dus niet te verbazen dat als Johannes klaar is met het

gedeelte over licht en duisternis, hij het heeft over het houden van de

geboden van God. Hij maakt daarbij vergelijkingen die niets te raden

over laten. Laten we daarom teruggaan naar 1 Johannes.

1 Johannes 1:5-6 En dit is de verkondiging, die wij van Hem ge-

hoord hebben en u verkondigen: God is licht en in Hem is in het ge-

heel geen duisternis. Indien wij zeggen, dat wij gemeenschap met

Hem hebben en in de duisternis wandelen, dan liegen wij en doen de

waarheid niet;

Dit laat dus zien dat de enige manier waarop we gemeenschap met

God kunnen hebben is door in het licht te wandelen.

Nog iets anders: In de vertaling dan liegen wij komt iets niet tot uit-

ing dat in het Grieks wel aanwezig is. De vorm van het werkwoord is

die vorm die aangeeft dat je iets tegen jezelf doet. De vertaling zou

dus moeten luiden dan liegen wij tegen onszelf! Dit gaat verder dan

een leugen aan een ander vertellen, want dan weet je dat je liegt en

wat de waarheid is. Maar als je tegen jezelf liegt dan wordt die

leugen uiteindelijk waarheid in je denken! Na verloop van tijd kun

je in dit opzicht niet langer de waarheid van de leugen onderschei-

den. Dat maakt het zo gevaarlijk. Maar let nu op wat vers 7 zegt:
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1 Johannes 1:7 maar indien wij in het licht wandelen, [hoe?] gelijk

Hij in het licht is, …

Laten we nu naar Jacobus 1 gaan. Zoals God in het licht is! Dat is

het einddoel, zo moeten we uiteindelijk wandelen. Waar gaat het in

Jacobus 1 over? Over God en de Vader en gemeenschap, het is wer-

kelijk diepgaand wat hij zegt.

Jacobus 1:17 Iedere gave, die goed, en elk geschenk, dat volmaakt

is, daalt van boven neder, van de Vader der lichten, bij wie [Hij heeft

zoveel licht dat er:] geen verandering is of zweem van ommekeer.

Dat is een geweldig licht. Dat betekent het als er wordt gezegd dat

we in het licht moeten wandelen zoals Hij in het licht is. Als we dat

op ons toepassen, betekent dat:

• Hoe constant moet ons wandelen zijn?

• Hoe constant moet ons geloof zijn?

• Hoe constant moet onze overtuiging zijn?

Verder in vers 18:

Jacobus 1:18 Naar zijn raadsbesluit heeft Hij ons voortgebracht door

het woord der waarheid, om in zekere zin eerstelingen te zijn onder

zijn schepselen.

De schepping van Zijn familie. Laten we nu naar Openbaring 21

gaan. Uiteindelijk zullen die gemeenschap en dat licht heel diep-

gaand tot uiting komen. Laten we het volgende begrijpen: in deze tijd

moeten we het licht der wereld zijn omdat we de Geest van God

hebben. We wandelen op Gods weg. We hebben gemeenschap met

God. En we hebben gemeenschap met God omdat Hij licht is; omdat

wij in het licht wandelen en Hij ons Zijn Geest gegeven heeft.

We hebben het nog steeds over het licht van God, maar in relatie met

ons wandelen met Hem. Het onderwerp door het hele het boek

Openbaring heen is het begin en het einde. Met alles wat God doet is

er een begin en een einde.
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Het begin is dat God ons roept. Hij leidt ons tot bekering. We wor-

den gedoopt. We ontvangen de Heilige Geest van God. En met de

Heilige Geest van God is Christus in ons – de hoop der heerlijkheid.

We hebben gemeenschap met God en met Jezus Christus de Zoon,

omdat de Heilige Geest in ons is. We wandelen in de wetten van

God; deze zijn licht en waarheid. God is licht en waarheid. Wij

moeten erin wandelen zoals Hij erin wandelt; en wat is het uiteinde-

lijke einde van dat licht? Dat breekt aan als we bij God de Vader

zijn!  Dan zijn we niet alleen een deel van het licht, maar dan zijn we

het licht, omdat we verheerlijkt zijn.

Nu lezen we dan in:

Openbaring 21:22-23 En een tempel zag ik in haar niet, want de

Here God, de Almachtige, is haar tempel, en het Lam. En de stad

heeft de zon en de maan niet van node, dat die haar beschijnen, want

de heerlijkheid Gods verlicht haar en haar lamp is het Lam.

Het einddoel van wandelen in het licht is dus om voor altijd als

geestelijke wezens te leven in het nieuwe Jeruzalem! En dat einde,

gemeente, is dan weer een nieuw begin. Wat zullen we dan tot in alle

eeuwigheden doen?

• Nu we helemaal zijn toegerust?

• Nu we deel uitmaken van het Koninkrijk van God?

• Nu we die stralende heerlijkheid hebben?

• Nu we rechtstreeks kunnen wandelen in het licht van het Lam,

omdat we Hem zullen zien zoals Hij is?

Ik denk dat Gods plan werkelijk fantastisch is. Wilt u iets inspir-

erends hebben om over na te denken? We kunnen er geen antwoord

op geven omdat we het tot die tijd niet weten. We weten niet wat

Gods plan is voor alle eeuwigheid. Het moet betrekking hebben op

het universum. Wij moeten erbij betrokken zijn. Is dat iets om over na

te denken? Het is het dus waard om in het licht te wandelen. Dus als

we in het licht gaan wandelen zoals Hij in het licht is, wat zal dat dan

voor ons gaan betekenen? Let op wat er staat in:
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1 Johannes 1:7 maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in

het licht is, hebben wij gemeenschap met elkander; …

En zoals we in vers 3 zagen is onze gemeenschap werkelijk met God

de Vader en Jezus Christus Zijn Zoon.

1 Johannes 1:7 …, en het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons

van alle zonde.

Alle zonde – niet slechts voor zonden begaan in een bepaalde periode

– maar echt alle zonde. Reinigt ons – dat staat in de tegenwoordige

tijd. Ziet u, als we eenmaal die relatie hebben met God, dan:

• is er bekering

• is er vergeving van zonde

• wordt de lei voortdurend schoongeveegd

Wat zal Christus voor de Kerk doen? Laten we naar Efeziërs 5 gaan.

Gemeente, als we eenmaal deze relatie met God hebben, is er een

voortdurende reiniging. En dat maakt allemaal deel uit van de

genade van God. Lees hier wat Christus voor de Kerk doet.

Efeziërs 5:25-26 Mannen, hebt uw vrouw lief, evenals Christus zijn

gemeente heeft liefgehad en Zich voor haar overgegeven heeft, om

haar te heiligen, haar reinigende door het waterbad met het woord,

Daarom is het zo heel belangrijk voor ons dat we weten en begrijpen

dat Christus in ons het Woord van God is. De Heilige Geest in ons

leidt ons in het Woord van God. Dat Woord reinigt ons van alle

zonde. Hoe reinigt het ons van alle zonde? De wereld ligt in duister-

nis en heeft geen besef van zonde. De wereld gaat niet door de din-

gen heen waar wij doorheen gaan.

Ik ga het eerst hebben over zonde in relatie met ons. Daarom is de

eerste boodschap die we horen: Bekeert u!  Gevolgd door laat u do-

pen voor de vergeving der zonde, dan zult u de gave van de Heilige

Geest ontvangen. Voor we verdergaan wil ik onder de aandacht

brengen dat bekering niet alleen maar een zich afwenden van is. Dat



De eerste brief van Johannes, deel 414

is een onderdeel ervan. Bekering is een diepgaande overtuiging van

zonde! Ons afwenden van zonde is een verandering die bekering

wordt genoemd. We worden van binnenuit veranderd – niet van

buiten naar binnen. Was dat niet de zonde der Farizeeën? 'Wee u,

schriftgeleerden en Farizeeën, gij huichelaars, want gij gelijkt op

gewitte graven, die van buiten wel schoon schijnen, maar van binnen

vol zijn van doodsbeenderen en allerlei onreinheid. Christus zei ook:

'Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, gij huichelaars, want gij re-

inigt de buitenzijde van de beker en van de schotel, maar van binnen

zijn zij vol roof en onmatigheid.' Met andere woorden: jullie reini-

gen de binnenkant niet. De Heilige Geest is de kracht die ons over-

tuigt van zonde en de noodzaak van binnen gereinigd te worden!

Elke smet, elke verontreiniging, elke zonde moet gereinigd worden,

omdat we in het licht wandelen zoals Hij in het licht is.

En wat is dan het resultaat voor bekeerde christenen? Dan ontstaat er

een strijd die alle echte, diepgaand bekeerde christenen moeten vo-

eren.

Romeinen 7:7 Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? …

De meeste mensen denken dat de wet zonde is. Wat doen ze dan ook

als teveel mensen de wet overtreden? Dan wijzigen ze de wet, zodat

er geen zonde meer is. Zo zit het vleselijk denken in elkaar. Het vle-

selijk denken is niet geïnteresseerd in het verwijderen van zonden.

Het vleselijk denken is niet overtuigd van zonde zoals wij, omdat zij

de Heilige Geest niet hebben.

Romeinen 7:7 … VOLSTREKT NIET! Ja, ik zou de zonde niet

hebben leren kennen, tenzij door de wet; immers, ook van de be-

geerlijkheid zou ik niet geweten hebben, indien de wet niet zeide: gij

zult niet begeren.

En zelfs dan begrijpen we de waarheid over begeerte nog niet, alleen

maar omdat de Wet het definieert.
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Romeinen 7:8-9 Maar uitgaande van het gebod, wekte de zonde in

mij allerlei begeerlijkheid op; want zonder wet is de zonde dood. Ik

heb eertijds geleefd zonder wet; …

Maar hij was een Farizeeër. Laten we begrijpen waar we het hier

echt over hebben.

Romeinen 7:9 …; toen echter het gebod kwam, …

Dit betekent: Toen het echte begrip van het gebod ontstond. Bedenk

hoe Paulus geroepen werd. Hij was op weg naar Damascus om daar

ook christenen te arresteren. En wat overkwam hem opeens? Een

verblindend wat? Licht! En wat gebeurde er met zijn gezichtsvermo-

gen? Hij werd blind! Dit illustreerde zijn blindheid voor de waarheid

van God. Het herwinnen van zijn gezichtsvermogen illustreerde dat

hij de waarheid van God was gaan begrijpen.

Romeinen 7:9 …, begon de zonde te leven, maar ik begon te ster-

ven,

Paulus stierf niet letterlijk, maar symbolisch in de doop. Hoe diep-

gaand is bekering? Zo diepgaand dat we sterven! Hoe sterven we?

We sterven de dood van de doop. We worden samengevoegd met Zijn

dood (Romeinen 6).

Romeinen 7:10 en het gebod dat ten leven moest leiden, bleek voor

mij juist ten dode te zijn;

Omdat hij nu niet langer aan zijn bewust zijn van zonde kon

ontsnappen als hij zondigde.

Romeinen 7:11-12 want de zonde heeft uitgaande van het gebod,

mij misleid en door middel daarvan gedood. Zo is dan de wet heilig,

en ook het gebod is heilig en rechtvaardig en goed.

Hier hebben we dus een dilemma dat voor het vleselijk denken zelfs

moeilijk te bevatten is. Daarom moet de Kerk verder gaan dan het

houden van de Wet naar de letter, naar het houden van de geboden
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in de geest der Wet, om de dingen te doen die God behagen. En als

we dat doen zal de overtuiging van zonde aanwezig zijn en gaan we

ons afvragen: 'O God, wanneer zal ik ooit de zonde overwinnen?' En

dat is een diepgaande ervaring waar alleen christenen doorheen gaan

– omdat Gods Geest in hen hen van zonde overtuigt. Met welk

doel? Om ons tot bekering te leiden. En tot welke ontdekking komen

we dan? We ontdekken de waarheid van de woorden uit het model-

gebed: 'Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze

schulden [dagelijks!].' Dit leidt ons dan tot de volgende vraag:

Romeinen 7:13-17 Is dan het goede mijn dood geworden? VOL-

STREKT NIET! Maar de zonde heeft, opdat zij zou blijken zonde te

zijn, door het goede mijn dood bewerkt, opdat de zonde bij uitstek

zondig zou worden door het gebod. [En dat gebeurt met de Heilige

Geest.] Wij weten immers, dat de wet geestelijk is; ik echter ben

vlees, verkocht onder de zonde. [De enige manier om daar onderuit

te komen is door Christus.] Want wat ik uitwerk, weet ik niet; want

ik doe niet wat ik wens, maar waar ik een afkeer van heb, dat doe ik.

[Hier hebben we dus de strijd die binnenin ons gaande is.] Indien ik

nu wat ik niet wens, toch doe, stem ik toe, dat de wet goed is. Doch

dan bewerk ik het niet meer, maar de zonde, die in mij woont.

We komen tot het besef en de echte overtuiging in ons denken dat

onze natuur en ons natuurlijke denken zondig zijn, en dat die altijd

aanwezig zijn om ons tot zonde aan te zetten – en dat is een over-

tuiging die alleen een bekeerd denken begrijpt. Een vleselijk denken

begrijpt dat niet. Een vleselijk denken weet niet eens wat zonde is.

Een vleselijk denken heeft geen overtuiging van zonde. We hoeven

alleen maar te kijken naar de afschuwelijke misdaden die worden

begaan. Als een jury ervan kan worden overtuigd dat de dader het

slachtoffer is in plaats van degene die is gedood, gaat de dader vri-

juit, en hij is zich niet eens bewust van zonde. Laten we verdergaan:

Romeinen 7:18 Want ik weet, dat in mij, dat wil zeggen in mijn

vlees, geen goed woont. …

Dit is altijd een nuttig vers om te lezen als we ons hoogstaand en

krachtig gaan voelen en gaan denken dat we de grootste aanwinst
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zijn voor God. Als in de wereld een vleselijk denkend iemand wordt

gezegd dat er niets goeds in hem zit, dan krijgt hij een lage dunk van

zichzelf; dat prikt een gat in zijn trots, waardoor er niets van hem

overblijft. Alleen een bekeerd denken kan daarmee overweg en nog

steeds de hoop en het geloof en de achting hebben die van Christus

komt. Nu weten we waarom Christus tegen de jongeman die Hem

aansprak met 'Goede Meester', zei: 'Er is niemand goed dan God,

noem Mij dus niet goed.' Want Christus had een menselijke natuur in

zich.

Romeinen 7:18-21 Want ik weet, dat in mij, dat wil zeggen in mijn

vlees, geen goed woont. Immers, het wensen is wel bij mij aanwezig,

maar het goede uitwerken, kan ik niet. Want niet wat ik wens, het

goede, doe ik, maar wat ik niet wens, het kwade, dat doe ik. Indien ik

nu datgene doe, wat ik niet wens, dan bewerk ik het niet meer, maar

de zonde, die in mij woont. Zo vind ik dan deze regel: …

• door overtuiging door Gods Geest

• door overtuiging van bekering

• door het licht van Gods Woord

• door het licht van Gods Waarheid

• door het licht van Gods Geest

Romeinen 7:21 …: als ik het goede wens te doen, is het kwade bij

mij aanwezig;

Daarom moeten we gereinigd worden. Daarom hebben we de belofte

dat het bloed van Jezus Christus ons reinigt van alle zonde! Alle

zonde! ALLE ZONDE! En als we dat echt begrijpen, op de manier

die God wil, is dat heel verheffend, heel diepgaand en heel bevri-

jdend, omdat we dan weten in Gods handen te zijn.

Romeinen 7:22-23 want naar de inwendige mens verlustig ik mij in

de wet Gods, maar in mijn leden zie ik een andere wet, die strijd vo-

ert tegen de wet van mijn verstand …
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Dat is de wet van de Geest van leven in Christus, die in ons is. die

strijdt tegen ons, dat wil zeggen de wet der zonde in ons.

Romeinen 7:23-24 … en mij tot krijgsgevangene maakt van de wet

der zonde, die in mijn leden is. Ik, ellendig mens! …

Zonder de Geest van God kunnen we de verderfelijkheid van de

menselijke natuur niet in de hand houden en die begrijpen. Zonder de

Geest van God kunnen we God niet liefhebben en beseffen dat er

niets goeds in ons is en dat we alleen maar door Christus gereinigd

kunnen worden. Misschien helpt dit om iets meer te gaan begrijpen

over overwinnen en de menselijke natuur en de Geest van God en het

licht dat in ons moet zijn.

Romeinen 7:24-25 Ik, ellendig mens! Wie zal mij verlossen uit het

lichaam dezes doods? Gode zij dank door Jezus Christus, onze Here!

…

Door Hem zal de verlossing komen. Als we dus wandelen in het licht

zoals Hij in het licht is, reinigt het bloed van Jezus Christus ons,

voortdurend, van alle zonde.

Romeinen 7:25 … Derhalve ben ik zelf met mijn verstand di-

enstbaar aan de wet Gods, maar met mijn vlees aan de wet der zonde.

Laten we ook nog de eerste verzen uit Romeinen 8 lezen. Dit zal ons

helpen begrijpen als we aankomen bij het houden van de geboden

waar Johannes het over heeft.

Romeinen 8:1 Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen, die in

Christus Jezus zijn. [Statenvertaling voegt toe: die niet naar het vlees

wandelen, maar naar den Geest.]

God gaf ons de 'wet van zonde en dood' in onze leden. Als we wan-

delen op de manier die hier wordt beschreven: wandelen op de

manier van Christus, als we wandelen in het licht, dan reinigt de

Geest van God ons van alle zonde. En als we gereinigd worden van
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alle zonde, is er geen veroordeling meer, omdat we wandelen in

Christus, omdat we wandelen in het licht zoals Hij in het licht is.

Romeinen 8:2 Want de wet van de Geest des levens heeft u in

Christus Jezus vrijgemaakt, van de wet der zonde en des doods.

Niet ervan vrijgemaakt in de zin dat die niet langer deel van ons uit-

maakt, maar we zijn gerechtvaardigd voor God.

Romeinen 8:3-4 Want wat de wet niet vermocht, omdat zij zwak

was door het vlees; God heeft, door zijn eigen Zoon te zenden in een

vlees, aan dat der zonde gelijk, en wel om de zonde, de zonde vero-

ordeeld in het vlees, opdat de eis der wet vervuld zou worden in ons,

die niet naar het vlees wandelen, doch naar de Geest.

Johannes onderwijst hetzelfde punt op eenvoudige wijze in de tegen-

stellingen licht en duisternis, goed en kwaad, waarheid en leugen.

Laten we nu teruggaan naar de eerste brief van Johannes.

1 Johannes 1:7-8 maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij

in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkander; en het bloed

van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Indien wij zeggen,

dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is

in ons niet.

Als de waarheid niet in ons is, dan is Christus niet in ons, want Hij

zei: 'Ik ben de weg, de waarheid en het leven.'

1 Johannes 1:9-10 Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw

en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen

van alle ongerechtigheid. [Dat is een geweldige belofte, God zal elk

van onze zonden vergeven.] Indien wij zeggen, dat wij niet gezon-

digd hebben, maken wij Hem tot een leugenaar [Willen we dat?] en

zijn woord is in ons niet.

Nu verder met 1 Johannes 2. Als we eenmaal begrijpen wat Paulus

schreef, let dan op hoe dezelfde Geest hier dezelfde boodschap in-
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spireert in enigszins andere bewoordingen. Johannes is diepgaand,

maar toch recht op de man af en eenvoudig.

1 Johannes 2:1-2 Mijn kinderkens, dit schrijf ik u, opdat gij niet tot

zonde komt. En als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voor-

spraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige; en Hij is een

verzoening voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar ook

voor die der gehele wereld.

Het woord verzoening duidt op een voortdurend toegepaste barm-

hartigheid, een voortdurende vergeving, een voortdurend één maken

met God – wat rechtstreeks verband houdt met het feit dat Hij ons

van alle zonde reinigt! Wij hebben een Voorspraak bij de Vader.

• Christus pleit voor ons

• Christus is het offer voor ons

• Christus is de verzoening voor onze zonden

Wat is de som van dit alles, gemeente? Laten we beginnen met wat

we het laatst lazen: voor de zonden van de gehele wereld. Het offer

van Christus is nog niet toegepast op de zonden van de gehele

wereld, omdat God hen nog niet geroepen heeft. Daarom geven de

Heilige Dagen ons de sleutel voor wanneer dit zal worden toegepast.

Ons zegt het dat we een voortdurende relatie hebben met God de Va-

der en Jezus Christus. Wij worden van onze zonden gereinigd – van

al onze zonden! Wij hebben een overtuiging van zonde in ons omdat

de Heilige Geest van God ons tot bekering heeft geleid. En ik weet

dat ik vaak als volgt heb gedacht: Als ik had gezondigd, dacht ik, ik

wacht wel met bekering totdat ik in een betere houding ben.

• Hebt u dat ooit gedaan?

• Komen we ooit in een betere houding om ons dan rechtvaardiger

te bekeren?

• Hoe kunnen we ons rechtvaardiger bekeren als we zondaar zijn?

Dat spreekt zichzelf tegen.

Als we in gevecht zijn met zonde, laten we dan begrijpen wat er ge-

beurt. Dat maakt allemaal deel uit van de genade van God. Wist u
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dat? Het maakt deel uit van de genade van God dat we tot bekering

worden geleid. Dat is de manier waarop God ons van alle zonde re-

inigt! Dat is iets geweldigs! Gemeente, God heeft dit gedaan om ons

te inspireren, om Hem nog meer lief te hebben, te groeien in genade

en kennis – en terwijl we dat doen en gereinigd worden van alle

zonde, ontdekken we dat we minder zondigen, maar we begrijpen te-

gelijkertijd dat we worden gereinigd, de diepgaande consequenties

van zonde. Dat maakt allemaal deel uit van Gods genade.

Laten we nu het volgende lezen in:

Romeinen 2:4 Of veracht gij de rijkdom van zijn goedertieren-

heid, verdraagzaamheid en lankmoedigheid, en beseft gij niet, dat de

goedertierenheid Gods u tot boetvaardigheid [Statenvertaling:

bekering] leidt?

Gods goedertierenheid is niets anders dan Zijn genade. Verachten we

Zijn genade? Hij is geduldig en doodt ons niet onmiddellijk na een

zonde. In Zijn genade en geduld leidt Hij ons tot berouw en bekering.

Dat maakt allemaal deel uit van de overtuiging van zonde. Dat maakt

allemaal deel uit van gereinigd worden van alle zonde. Johannes

schrijft dit al aan het begin van zijn brief zodat we kunnen weten en

begrijpen en vertrouwen hebben dat dit in Christus, alleen in Chris-

tus, gedaan kan worden.

Laten we naar Efeziërs 1 gaan om meer te zien over de rijkdom van

de goedertierenheid of genade van God. En daarbij is een ontstel-

lende hoeveelheid liefde van Gods kant betrokken. God wil ons Zijn

Geest geven en als Christus dan daardoor in ons werkt, leidt Hij ons

tot bekering, overtuigt Hij ons van zonde, reinigt Hij ons van alle

zonde. Op die manier kunnen we verzekerd zijn om de geboden van

God te onderhouden. Op die manier kunnen we echte achting, re-

spect – geen zelfrespect – goddelijk respect hebben voor de

grootheid van God.

Nu naar Efeziërs 1:3. Ja, ik weet dat ik dit vaak lees, maar ik zeg u

dat we werkelijk de diepte van Gods liefde voor ons moeten begri-

jpen, zo diepgaand dat Hij dit voor ons doen wil!
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Efeziërs 1:3 Gezegend zij de God en Vader van onze Here Jezus

Christus, die ons met allerlei geestelijke zegen …

Is dat wat we vandaag hebben doorgenomen geen geestelijke zegen?

Efeziërs 1:3 … in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus.

Ja, dat zijn grote zegeningen: reiniging van alle zonde, gewassen

door het water van het Woord.

Efeziërs 1:4 Hij heeft ons immers in Hem uitverkoren voor de gron-

dlegging der wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn

voor zijn aangezicht.

Daarom worden we gereinigd van alle zonde: opdat we heilig kunnen

zijn, dat Hij ons apart kan zetten. Daarom worden we heiligen geno-

emd.

Efeziërs 1:5-7 In liefde …

En dat is om ons tot meer liefde te inspireren. Ons te verheffen. Ons

die grote en diepgaande liefde te geven en ernaar te verlangen de

zoon van God te worden.

Efeziërs 1:5-7 … heeft Hij ons tevoren ertoe bestemd als zonen van

Hem [God de Vader Zelf] te worden aangenomen door Jezus

Christus, naar het welbehagen van zijn wil, tot lof van de heer-

lijkheid zijner genade [de genade die ons tot bekering leidt],

waarmede Hij ons begenadigd heeft in de Geliefde. En in Hem heb-

ben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtred-

ingen, naar de rijkdom zijner genade,

• Dat betekent het van alle zonde gereinigd te worden.

• Dat betekent het dat Jezus Christus aan de rechterhand van God

zit als Helper, als Voorspraak.
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• Dat betekent het om in het licht te wandelen zoals Hij in het licht

is.

• Dat is allemaal om ons te inspireren zodat we, als we bij het vol-

gende gedeelte hier in de eerste brief van Johannes aankomen,

zullen weten dat we de geboden van God moeten onderhouden.

Laten we weer teruggaan naar 1 Johannes 2 en daar verder lezen. We

hebben eerst gezien dat we gereinigd worden van alle zonde. Daarna

zagen we dat we in het licht moeten wandelen. En nu komen we aan

het gedeelte dat ons zegt dat we de geboden van God moeten

houden.

Johannes doet hier een uitspraak vol betekenis:

1 Johannes 2:3 En hieraan onderkennen wij, dat wij Hem kennen:

indien wij zijn geboden bewaren.

Dat is duidelijk, dat is vol betekenis, dat is scherp en dat is krachtig.

Ter verduidelijking, er zijn twee manieren van Hem kennen:

• Er zijn mensen die Hem hebben gezien en gekend toen ze op-

groeiden in Judea. Dit kan verwijzen naar de apostelen. Er waren

mensen die zeiden apostelen te zijn en het niet waren; zij zeiden

dat je de geboden van God niet hoefde te houden. Maar de

ECHTE apostelen kenden Hem en wisten dat dat wel moest!

• Wij kennen Hem omdat Hij ons heeft geroepen en de Geest van

God hebben ontvangen. Wij kennen Christus vanuit het

gezichtspunt zoals geopenbaard in het goddelijke Woord van

God.

Dus hieraan onderkennen wij – een constante, blijvende kennis –

dat wij Hem hebben gekend, indien we Zijn geboden bewaren. Het

werkwoord bewaren staat in de tegenwoordige tijd en duidt dus op

een continu, altijd bewaren. Dit maakt deel uit van één van die tegen-

stellingen die in de brieven van Johannes aan de orde komen: licht en

duisternis, waarheid en dwaling, liefde en haat, geboden houden en

zondigen.
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1 Johannes 2:4 Wie zegt: Ik ken Hem, en zijn geboden niet bewaart,

…

…, die is een aardige, aangename kerel. Is een broeder in Christus. Is

een klein beetje van het pad. NEE! Er staan hier geen psychologische

uitspraken van aanvaarding.

1 Johannes 2:4-5 …, is een leugenaar en in die is de waarheid

niet; maar wie zijn woord bewaart, in die is waarlijk de liefde Gods

volmaakt. Hieraan onderkennen wij, dat wij in Hem zijn.

Zo belangrijk is het houden van de sabbat. Johannes maakt het

duidelijk omdat we in het laatste deel van hoofdstuk 2 zullen zien dat

er antichristen binnenkwamen om hen verkeerde, valse leerstellingen

te onderwijzen. Zij brachten de duisternis van Satan en zeiden daar-

van dat die licht was. Zij brachten het overtreden van de wet en ge-

boden van God binnen en zeiden dat dat waarheid was – en ze zei-

den: 'Wij kennen Jezus. Wij kennen God. Wij hebben een belangri-

jkere openbaring gehad.' Maar Johannes zegt: 'Dat is niet waar.' Als

je de geboden van God niet houdt, als je niet op die manier wandelt,

dan ken je God niet. Dat is de manier waarop dit gezegd moet wor-

den. Let nu op vers 6:

1 Johannes 2:6 Wie zegt, dat hij in Hem blijft, [Wat behoort die te

doen?] behoort ook zelf zo te wandelen, als Hij gewandeld heeft.

• Zondigde Jezus ooit?

• Overtrad Jezus ooit een gebod van God?

• At Jezus ooit onrein voedsel?

• At Hij ooit vlees waarin nog bloed aanwezig was?

• Overtrad Hij ooit het sabbatsgebod?

• Ontheiligde Hij ooit een Heilige Dag?

Op al die vragen is het antwoord: Nee! Hij zondigde nooit. Hij is ons

voorbeeld. Op die manier moeten we wandelen.

Laten we nu naar 1 Petrus 2 gaan. We zien dus dat we de technische

dingen moeten begrijpen, maar God bracht die op eenvoudige wijze
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naar voren. Laten we bijvoorbeeld even kijken naar rein en onrein

voedsel. We zouden daar wetenschappelijke studies over kunnen

maken en daaruit begrijpen dat ze niet geschikt zijn voor menselijke

consumptie. We zouden daarin heel gedetailleerd kunnen zijn en daar

diep op ingaan. Al die kennis komt voort uit een eenvoudige uit-

spraak: "Dit zijn de dieren van de aarde die u zult eten, al wat ges-

pleten hoeven heeft en wat herkauwt onder de dieren." Dat is de een-

voudige introductie tot alles wat rein is.

Kan het kwaad om een complex en technisch begrip te hebben van

sommige van deze dingen? Nee! Net zo als het goed voor ons is om

een gedetailleerd en complex begrip van Gods Woord te hebben als

we daartoe in staat zijn. Maar Johannes zegt: 'Ik zeg het in een-

voudige bewoordingen voor u: bewaar de geboden van God, wandel

in het licht, wandel in de waarheid.' Daarna zegt hij: 'Nu behoort u

net zo te wandelen als Hij dat deed.' En dat is een complexere manier

van zeggen. We hebben dus beide nodig.

Laten we tot slot dan lezen:

1 Petrus 2:20-21 Want mag dat roem heten, als gij slagen moet ver-

duren, omdat gij kwaad doet? Maar als gij goed doet en dan lijden

moet verduren, dat is genade bij God. Want hiertoe zijt gij geroepen,

daar ook Christus voor u geleden heeft en u een voorbeeld heeft na-

gelaten, opdat gij in zijn voetstappen zoudt treden;


