
Licht 

De zomervakantie is voor veel mensen weer (bijna) voorbij. Hopelijk heeft u en heb jij een mooie tijd van rust en 

ontspanning achter de rug! 

Bij het uitwisselen van vakantie verhalen wordt naast de beleefde avonturen meestal ook vaak genoemd hoe ‘het 

weer’ was. Het bezoek aan de stad, de zandvlakte, de boswandeling, etc., is extra geslaagd bij mooi weer. Ook al 

zien we bij elk weertype dezelfde gebouwen, zandkorrels en bomen, het licht van de zon geeft het uitstapje extra 

glans.  

Als je kenmerken en effecten van licht bekijkt, is het niet zo verwonderlijk dat het ons positief beïnvloedt. Licht 

verwarmt. Licht maakt een stofje aan dat ons blij maakt. Licht zorgt voor groei. Licht zorgt voor beter zicht. 

Het licht wordt ook meerdere malen als beeld in de Bijbel gebruikt. Enkele voorbeelden: 

1. Bij U is de bron van het leven. In Uw licht, zien wij het licht (Psalm 36) 

2. In Jesaja wordt aangekondigd dat ‘het volk dat in duisternis wandelt een groot licht zal zien’ (Jesaja 9).  

3. Jezus noemt zichzelf het licht der wereld (Johannes 12 vers 46). Ik ben een licht, in de wereld gekomen 

opdat ieder die in Mij gelooft, niet in de duisternis blijft. 

4. God is licht (1 Johannes 1). En dit is de boodschap die wij van Hem gehoord hebben en aan u 

verkondigen dat God licht is en dat in Hem in het geheel geen duisternis is. 

De Bijbel gebruikt het beeld van licht niet alleen voor God en Jezus maar ook voor ons. Jezus zegt in Mattheus 5 

tegen de mensenmassa op de berg: Jullie zijn het licht in de wereld. En Hij vervolgt. Een stad die boven op een 

berg ligt, kan niet verborgen blijven (..). Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede 

daden zien. 

Stel dat u, jij en ik hetzelfde effect heeft op onze omgeving als het effect dat de zon heeft op onze vakantie en/of 

uitstapjes. Dan ‘verwarmen’ we mensen met onze goede daden en maken ze ‘blij’. We helpen hen om te 

‘groeien’ en dingen anders/beter te gaan ‘zien’. En als ze doorhebben dat onze daden van licht uit de bron van 

Licht, God, komen dan schrijft Mattheus dat onze omgeving zelfs ‘eer bewijst aan onze Vader in de hemel’. Op 

naar een zonnige nazomer! 
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