
Zondag 23 december 2012 - Geluk onafhankelijk van 
omstandigheden.

Ons lichaam zit heel mooi in elkaar. Ongelooflijk mooi gemaakt door een 
geweldige God.


Jes 9: 1-6 → Jesaja voorspelt de geboorte van Jezus, Gods zoon waarop Gods •

heerschappij rust. Een groot licht in de duisternis. 
Wat is duisternis? vb. angst, zorgen maken, verslaving, twijfel,…◦
Als je Jezus toe laat in je leven zal Hij het licht zijn in je leven.◦
vers 2: Gods licht brengt vreugde (onafhankelijk van de omstandigheden)◦


getuigenis Hoo: Mijn vreugde was vroeger afhankelijk van de omstandigheden. •
Als het werk niet goed gaat, de financiën niet meer komen, er ruzie is in het 
huwelijk,… dan was ik ongelukkig. Stress verhoogd en het geluk is plots weg.

Dankzij de 'interventie' van God Jezus Christus is dit allemaal omgedraaid ◦
naar de goeie richting.
cfr. planten hebben ook licht nodig. Dan pas groeien en bloeien ze.◦


Zowel gelovigen als ongelovigen kunnen gelukkig of ongelukkig zijn.•

als gelovige is je geluk niet afhankelijk van omstandigheden als Christus echt ◦
het centrum is van je leven.
als ongelovige is het geluk tijdelijk zolang de omstandigheden goed zijn. ◦


Jes 59: 2-4 → de scheiding tussen God en de mens zijn de ongerechtigheden •

van de mens.

Schema: 

1) Ongezond en ongelovig mens: leven volgens het gevoel. Het gevoel is zeer •
wisselvallig en je bent dus gemakkelijker ongelukkig.
2) Gezond en ongelovig mens: leven volgens de wil. Je kan kiezen om je op een •
bepaalde manier te voelen of niet.


3) Ongezond maar gelovig mens: je bent wel een christen, maar leeft ook nog •
volgens je gevoelens.
4) Gezond en gelovig mens: Je bent christen en onderwerpt je gewillig aan •
Gods wil.






Het grote verschil tussen persoon 2 en 4 is dat persoon 4 leeft zonder 
gescheiden te zijn van God.

cfr. Waar een wil is, is een weg. Als je iets genoeg wilt, en je hebt de mogelijkheid 
om het te bereiken, dan ben je gelukkig. Maar als dit niet lukt, dan ben je zeer 
ongelukkig.
Als christen is je bron van geluk God zelf, onveranderlijk stabiel. 
"Als je Mij hebt, heb je alles."

Gods wil is altijd goed, welgevallig en volmaakt. Het is dus geen moeite om je 
eraan te onderwerpen.


Rom 10: 17 → geloof komt door het horen van Gods Woord. Hier is de wil •

om te horen en te ontvangen van belang.

Billy Graham, een groot evangelist die duizenden mensen tot bekering leidde, 
werd ooit gevraagd door een journalist gevraagd: "Denkt u dat alle mensen die in 
uw samenkomsten tot bekering kwam, ook echt bekeerd zijn?"
Daarop antwoordde hij: "Hopelijk 10 procent. Want in de emotie van het 
moment kunnen ze naar voor komen om zich te bekeren. Maar als ze naar huis 
gaan en de atmosfeer slaat om, zijn ze plots alles vergeten."


Gen 1: 1-… , 26  → scheiding tussen licht en duisternis, dag en nacht, lucht-•

land-zee. Op de 4e dag: planten en bomen. De 5e dag: dieren in de lucht en in 
de zee. De 6e dag: landdieren en de mens (geschapen naar Gods beeld).

Kerstmis is meer dan cadeau'tjes, meer dan eten en drinken,… Kerst heeft een 
diepere betekenis: het Licht van God is gekomen in de wereld.

Naar analogie met het scheppingsverhaal is ons leven ook duister voordat God er 
in komt. 


