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Licht der wereld

Het begin:

[2] De aarde was woest en doods, duisternis lag over de oervloed, 
en over het water zweefde Gods geest.

[Gen. 1:1] In het begin schiep God de hemel en de aarde



Licht der wereld

Jes.14: 
[12] O morgenster, zoon van de dageraad, hoe diep ben je uit de 

hemel gevallen. Overwinnaar van alle volken, hoe lig je daar ter 
aarde neergeworpen. 
[13] Je zei bij jezelf: Ik stijg op naar de hemel, boven Gods sterren 
plaats ik mijn troon. Ik zetel op de toppen van de Safon,  de berg 
waar de goden bijeenkomen.
[14] Ik stijg op tot boven de wolken, ik evenaar de Allerhoogste.
[15] Nee! Je daalt af in het dodenrijk, in de aller diepste put.



Licht der wereld

Openbaring 12: 
[7] Toen brak er oorlog uit in de hemel: Michaël en zijn engelen 
voerden oorlog tegen de draak, ook de draak en zijn engelen 
voerden oorlog. 
[8] Maar zij waren niet sterk genoeg, en hun plaats werd in de 
hemel niet meer gevonden. 
9] En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, 
die duivel en satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij 
werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem 
neergeworpen.



Licht der wereld

[Gen. 1:1] In het begin schiep God de hemel en de aarde

Openbaring 12: [7] Toen brak er oorlog uit in de hemel: Michaël en 
zijn engelen voerden oorlog tegen de draak, ook de draak en zijn 
engelen voerden oorlog. [8] Maar zij waren niet sterk genoeg, en hun 
plaats werd in de hemel niet meer gevonden. [9] En de grote draak 
werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die duivel en satan 
genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op 
de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen.

[Gen.1:[2] De aarde was woest en doods, duisternis lag over de 
oervloed, en over het water zweefde Gods geest.
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Het eerste wat God deed bij de schepping:
Gen.1:3En God zei: Laat er licht zijn! En er was licht.
4 En God zag het licht dat het goed was; en God maakte scheiding 
tussen het licht en de duisternis.
5 En God noemde het licht dag en de duisternis noemde Hij nacht. 
Toen was het avond geweest en het was morgen geweest:
1:5 Toen … geweest - Letterlijk: En het werd avond en het werd 
morgen; de eerste dag. zie ook de verzen 8, 13, 19, 23 en 31.Duiste
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‘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.’
1 Johannes 1:5 NBG51

[Jacobus 1:17] Elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van 
boven en daalt neer van de Vader der lichten, bij Wie er geen 

verandering is, of schaduw van omkeer.
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Joh.1 [1-6] In het begin was het Woord, het Woord was bij God en
het Woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor
ontstaan, zonder het Woord is niets ontstaan van wat bestaat. In
het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen.
Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in
haar macht gekregen.
Er kwam iemand die door God was gezonden; hij heette Johannes.
Hij kwam als getuige, om van het licht te getuigen, opdat iedereen
door hem zou geloven. Hij was niet zelf het licht, maar hij was er
om te getuigen van het licht: het ware licht, dat ieder mens verlicht
en naar de wereld kwam.
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[Joh.8:12] Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei: 

Ik ben het Licht der wereld; 

wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal 
het licht van het leven hebben.
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Wie van jullie volgt Jezus?

Wat is het verschil tussen in Jezus geloven en Jezus volgen?

Geloven en belijden: Gered (Rom.10:9-10)

Jezus volgen: Doen wat Hij deed (Joh.14:12) 
[12] Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, zal de 

werken die Ik doe, ook doen, en hij zal grotere doen dan deze, 
want Ik ga heen naar Mijn Vader.
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Volg je Jezus:

Je hèbt het Licht des levens!

[Mat.514-16 U bent het licht van de wereld. 
Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen zijn. En ook 
steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op 
de standaard, en hij schijnt voor allen die in het huis zijn. Laat uw 
licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en 
uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.
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Hoe kunnen wij het licht van de wereld zijn?

Door ons niet te verstoppen, maar te schijnen:
• Door goede werken
• Er zijn voor anderen:
• Als gemeente, voor de buurt, Hekelingen. Zet je kerk open voor 

de mensen. Veel eenzaamheid. Koffie en koek, ontmoeting, 
alleen evangeliseren als men er om vraagt,

• Hulp voor ouderen digitale problemen etc.
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Hoe kunnen wij het licht van de wereld zijn?

• Door een getuige zijn in
• Woorden
• Werken
• Wonderen
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Teken een cirkel



Licht der wereldVader God

Here Jezus

Je eigen naam

Heilige Geest
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Waar jij bent is Hij.
• Op je werk
• Op school
• De buren
• Familie
• Pak je positie terug, stop de vergiftiging van onze kinderen door 

tekenfilms, school, boeken, games. Weet wat ze zien, horen, 
traphekje!

• Medezeggenschapsraad etc!
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21 Doeltreffend Bidden Uitdaging
1. Je leest het Boekje
2. Je meldt je aan via het formulier op de website, met de 

datum wanneer je begint
3. Volg de lessen op YouTube
4. Schrijf 5 namen op van mensen, die de Heilige Geest je 

ingeeft en ga 21 dagen 3 x per dag, voor hen Doeltreffend 
Bidden (en eventueel vasten) **)

5. Maak een afspraak na die 21ste dag voor een kop koffie, 
lunch of i.d.

6. Deel je getuigenis (max 3 minuten) en 
7. Leid ze tot Jezus 
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Je gaat bidden voor 5 mensen en je leid ze tot Jezus
Deze mensen ga je discipelen (Operatie SNEEUWBAL) 5
Deze 5 mensen leiden weer 5 mensen tot Jezus                                        25
Deze 25 mensen leiden weer 5 mensen tot Jezus                                   125
Deze 125 mensen leiden weer 5 mensen tot Jezus                                 625
Deze 625 mensen leiden weer 5 mensen tot Jezus                              3125

Maar het begint bij jou!
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Ga je verdwijnen?Of ga je verschijnen!
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Wat heb je nodig?

De vervulling met de Heilige Geest

Voor het eerst of opnieuw

Wie komt er dan in je?

Wat neemt Hij mee?
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Negen gaven van de Heilige Geest (1Kor.12:8-10)

1) Woord van wijsheid
2) Woord van kennis
3) Gave van geloof
4) Gave genezingen
5) Werkingen van krachten
6) Profetie
7) Onderscheiden van geesten 
8) Allerlei talen,  (tongentaal)
9) Uitleg van talen
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Activatie
Woord van kennis – We vragen aan de Heilige Geest of hier iemand 
is die pijn heeft, of ziek is. Als je iets in je gedachten krijgt kom je 
naar voren en noem je dat

Degene die het betreft komt, als iedereen klaar is, ook naar voren 
en gaat naar degene, die dat specifieke voor jou had
Degene die het woord van kennis heeft ontvangen spreekt 
genezing uit (bid dus niet of God het wil of gaan doen, maar neemt 
de autoriteit)
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5 stappen:
1) Interview: wat heb je, waar doet het pijn, hoe erg is de pijn 

(geef een cijfer van 1-10) komt het in de familie voor, en luister
naar de Heilige Geest

2) Vraag de Heilige Geest te komen
3) Bestraf de ziekte en/of de pijn, spreek genezing en herstel uit 

(ogen open!)
4) Interview. Vraag wat men voelt, of er verschil is, vraag dingen te 

doen, die men eerst niet kon etc
5) Geen verandering of nog niet geheel verdwenen? Ga terug naar 

stap 1. Zo ja, geef God de eer! Klap in je handen en geef je 
getuigenis!
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Jij bent het licht van de wereld, 
want wie Jezus volgt heeft het licht 
van de wereld!

[Jes.60:1] Sta op en schitter, je 
licht is gekomen,  over jou schijnt 
de luister van de HEER.


