
Zondag 29 december 2013 - Het Licht van de wereld

Kerstmis zonder Jezus is niets. Hij moet het centrum zijn van Kerstmis.


Jesaja 8: 21-22•
een beschrijving van de vreselijke toestand in de wereld. De wereld is gevuld ◦
met duisternis. Er is honger en woede. Men vervloekt koning en God… 

Jesaja 9: 1-6•
Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot Licht zien...  Want een Kind ◦
is ons geboren… De Heerschappij rust op Zijn schouders

Johannes 8: 12•
Jezus zei: "Ik ben het Licht van de wereld."◦


Om niet meer in de duisternis maar in het Licht te wandelen, hebben we Jezus 
Christus nodig. God heeft ons geen godsdienst gegeven, maar heeft ons het Licht 
der wereld gegeven, namelijk Jezus Christus!

Zonder God kan je wel leven, maar welk leven is dat dan? Jezus heeft beloofd om 
leven en leven in overvloed te geven. Een leven met innerlijke vreugde en vrede, 
vol van Gods liefde… Het betekent niet dat je geen problemen meer zal hebben, 
maar de problemen worden samen met God aangepakt!


Jesaja 9: 5•
Hij is een Eeuwige Vader. God was er al voordat Hij als mens op aarde ◦
kwam… 


Johannes 1: 4, 1, 14•

Jezus Christus is het vleesgeworden Woord van God. Hij was er al bij van bij ◦
het begin van de schepping. Jezus Christus was er dus al voordat Hij als 
mensenkind op de wereld kwam.


Genesis 1: 1-4•

In het begin was er duisternis op aarde. God sprak licht in de wereld en er ◦
was licht.
Je kan de parallel trekken met de mens. Voordat je tot God kwam door de ◦
wedergeboorte, was er ook een leegte /duisternis in je hart. En Jezus 
Christus vulde die leegte met Zijn licht!






2 Korinthiërs 4: 4•
De god (met kleine letter) van deze eeuw (= lucifer, de duivel) heeft de ◦
gedachten van ongelovigen verblind voor het evangelie van de heerlijkheid 
van Christus. Jezus Christus heeft de duivel echter al verslaan. Hij ligt onder 
Zijn voeten. Het Licht van Jezus Christus overwint de duisternis.


1 Petrus 2: 9•

Dit is wat God over je denkt: "U bent een uitverkoren geslacht, een ◦
koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn 
eigendom maakte…"


Je identiteit moet in Jezus Christus zijn. Je bent / wordt zoals je denkt.


