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HET LICHT DER WERELD
HJM Sales
Geliefde broeders en zusters, vandaag wil ik enige woorden spreken over “het Licht der
wereld”. Ik wil graag beginnen met het stellen van twee inleidende vragen.
De meeste lezers van deze website zullen beslist wel weten, dat Jezus het Licht der wereld
is (Joh. 8:12; 9:5; 12:46), maar weet iedereen wel, dat Jezus óók heeft gezegd dat Zijn
volgelingen (eveneens) het licht der wereld zijn en dat licht moeten laten schijnen (Matt.
5:14)? En wist u dat de bijbel, het Woord van God, een schitterende Kandelaar is, welke
eveneens het Licht der wereld verspreidt? Ps. 119:105 – “Nun. Uw woord is een lamp voor
mijn voet, en een licht voor mijn pad.”
Broeders en zusters, Jezus claimde dat Hij het Licht der wereld is. En dit wekte woede op bij
de schriftgeleerden en de farizeeërs. Want zij leerden het volk, dat de gouden Kandelaar in
de Tempel, de zogenaamde “menorah”, het licht der wereld was. Wel, zij hadden tot op
zekere hoogte gelijk, maar zij hadden niet in de gaten, dat die Kandelaar in de Tempel een
schaduwbeeld was van de Messias, Die nu pal voor hen stond. Ziende waren zij blind.
Jezus is óók het vleesgeworden Woord van God, met dáárin Leven en Licht. Leest u maar
Joh. 1:1,4 en 14. Daarom is het Woord van God, de bijbel met zijn 66 versierende boeken,
ook een schijnende Kandelaar voor de mensen die in de duisternis van zonden leven. En in
schaduwbeeld zien we dit in de gouden Kandelaar, die met z’n 66 onderdelen van versiering
zijn licht in de Tempel verspreidde.
Ik wil graag beginnen om met u samen Jes. 9:1 te lezen: “Het volk, dat in duisternis wandelt,
zal een groot licht zien; degenen, die wonen in het land van de schaduw des doods, over
dezelve zal een licht schijnen.”
We lezen hier over Jezus, het grote Licht der wereld. Toen Hij op aarde was gekomen,
scheen Zijn onbeschrijfelijk heerlijke en alles openbarende, gouden Licht recht in de harten
van diep in de zonden verloren mensen. Van mensen die in inktzwarte duisternis leefden en
voor altijd waren verloren. Mensen in Israël in de eerste plaats, maar ook in Nederland en in
alle landen ter wereld.
Door Gods grote liefde en onmetelijke genade mochten wij dat Licht zien, ons bekeren en
Jezus aannemen en gered worden. Prijst God. We werden gered door Jezus, het smetteloze
en onschuldige Offerlam van God en het Licht der wereld.
Maar nu zullen we in Jes. 60 lezen, dat ook wij het licht der wereld zijn. In direkte zin slaat dit
schriftgedeelte op Israël dat tijdens het 1000-jarige Vrederijk van Koning Jezus zal schijnen
en het Woord verkondigen, maar de Heilige Geest leert ons dat het óók op de volgelingen
van Jezus, dus op ons, betrekking heeft.
Jes. 60:1-5 – “Maak u op, word verlicht, want uw Licht komt, en de heerlijkheid des HEEREN
gaat over u op. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken, en donkerheid de volken;
doch over u zal de HEERE opgaan, en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. En de
heidenen zullen tot uw licht gaan, en koningen tot den glans, die u is opgegaan. Hef uw ogen
rondom op, en zie, die allen zijn vergaderd, zij komen tot u; uw zonen zullen van verre
komen, en uw dochters zullen aan uw zijde gevoedsterd worden. Dan zult gij het zien en
samenvloeien, en uw hart zal vervaard zijn en verwijd worden; want de menigte der zee zal
tot u gekeerd worden, het heir der heidenen zal tot u komen.”
Jezus wil, dat wij Zijn Licht, het licht van Zijn Koninkrijk, verspreiden. Hij wil dat Zijn licht
binnen in ons de ongelovigen wereldlingen zal aantrekken, zoals motten aangetrokken
worden door een brandende gloeilamp. Als wij écht schijnen, dan zúllen de mensen komen!
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Voor God is het uitermate belangrijk, dat wij Zijn Licht verspreiden. Dat we de ongelovige
mensen vertellen, dat Jezus ook hen wil redden van het verderf en wil vrijmaken. Dat we de
boodschap van het Evangelie verspreiden en zielen binnenbrengen in Zijn Koninkrijk.
Maar er is voor God nóg een reden, waarom Hij wil dat we het Licht van Jezus verspreiden.
Omdat wij, wanneer we onder de goede condities het Licht verspreiden, hiermee bevestigen
dat onze door de zonden verbroken relatie met God is hersteld.
Dit is vrij eenvoudig te begrijpen! Want als we Ps. 104:2a lezen, ontdekken we dat God in
Licht is gekleed: “Hij bedekt Zich met het licht, als met een kleed; ……………….” God wordt
omhuld met een mantel van Licht. En toen Hij de mens schiep naar Zijn beeld en gelijkenis
(Gen. 1:26-27), werd ook de mens omhuld met zo’n mantel van Licht. De mens droeg geen
kledij van katoen, wol, linnen of nylon en zelfs geen dierenvellen. Neen, de mens droeg een
mantel van Licht en schaamde zich niet (Gen. 2:25). Maar zodra Adam en Eva in zonde
vielen, ontdekten zij dat zij naakt waren. Door de zondeval waren zij geestelijk gestorven
(Gen. 2:17) en was de omhullende mantel van Gods Licht verdwenen. Gen. 3:7 – “Toen
werden hun beider ogen geopend, en zij werden gewaar, dat zij naakt waren; en zij hechtten
vijgeboombladeren samen, en maakten zich schorten.” Maar God begon onmiddellijk met
Zijn herstelplan. Meteen bekleedde de liefhebbende Vader hen met de vellen van geslachte
dieren als een heenwijzing naar het Kruisoffer, dat eens Zijn Zoon Jezus, het Offerlam, zou
brengen om de verbroken relatie van de mens met God de Vader te herstellen (Gen. 3:21).
En iedereen die Jezus aanneemt en wordt wedergeboren, ontvangt weer een levende geest
én de mantel van goddelijk Licht, namelijk het kleed der gerechtigheid van Jezus Christus.
Als wij het Licht van Jezus in de wereld verspreiden, dan ziet God om ons heen die mantel
van Licht. En, broeders en zusters, het Licht van Jezus verspreiden is niet alleen maar blij en
vrolijk zijn en vertellen over Hem. Licht verspreiden omvat zoveel meer. En wat dát is, mogen
we ontdekken als we een nadere blik slaan op de gouden Kandelaar in de Tempel.
We zullen daartoe lezen in Ex. 25:31-39 – “Gij zult ook een kandelaar van louter goud
maken. Van dicht werk zal deze kandelaar gemaakt worden, zijn schacht, en zijn rietjes; zijn
schaaltjes, zijn knopen, en zijn bloemen zullen uit hem zijn. En zes rieten zullen uit zijn zijden
uitgaan; drie rieten des kandelaars uit zijn ene zijde, en drie rieten des kandelaars uit zijn
andere zijde. In het ene riet zullen drie schaaltjes zijn, gelijk amandelnoten, een knoop en
een bloem; en drie schaaltjes, gelijk amandelnoten in een ander riet, een knoop en een
bloem; alzo zullen die zes rieten zijn, die uit den kandelaar gaan. Maar aan den kandelaar
zelven zullen vier schaaltjes zijn, gelijk amandelnoten, met zijn knopen, en met zijn bloemen.
En daar zal een knoop zijn onder twee rieten, uit denzelven uitgaande; ook een knoop onder
twee rieten, uit denzelven uitgaande; nog een knoop onder twee rieten, uit denzelven
uitgaande; alzo zal het zijn met de zes rieten, die uit den kandelaar uitgaan. Hun knopen en
hun rieten zullen uit hem zijn; het zal altemaal een enig dicht werk van louter goud zijn. Gij
zult hem ook zeven lampen maken, en men zal zijn lampen aansteken, en doen lichten aan
zijn zijden. Zijn snuiters en zijn blusvaten zullen louter goud zijn. Uit één talent louter goud
zal men dat maken, met al dit gereedschap.”
Broeders en zusters, er zijn enige elementen in deze beschrijving die aandacht trekken.
De Kandelaar was een geweldig mooi versierd kunstwerk, bestaande uit een schacht,
waaruit zes armen (aan elke zijde drie) voortkwamen. De Statenvertaling noemt deze armen
“rieten”. Op elke arm was een lamp geplaatst. Inclusief de schacht waren er zeven lampen.
De Kandelaar was van één talent puur goud gemaakt, terwijl het een zogenaamd “dicht”
werk was. Dus het was een door de goudsmid “geslagen, gehamerde” Kandelaar.
Willen wij werkelijk schijnen voor Jezus en Zijn Licht verspreiden, dan moeten wij tot méér
bereid zijn dan het produceren van een blij gezicht, een lieve glimlach of een opbeurend
woord. De boodschap van de Kandelaar is allereerst, dat we bereid moeten zijn om het
louterende vuur van verdrukkingen te ondergaan en geslagen te worden door de hamer van
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de hemelse Goudsmid, opdat ons leven het goud van de Heilige Geest zal gaan vertonen.
De hamerslagen verwijzen naar de correcties in onze harten door het Woord van God.
De Kandelaar was gemaakt van één talent goud. Uit die ene brok goud werd de Kandelaar te
voorschijn gehamerd. Voordat de goudsmid begon te hameren, moest het gouderts eerst
gezuiverd worden in de smeltkroes. Het vuur werd eronder geplaatst en dan werd ál het vuil,
élke verontreiniging eruit geschept. Dit proces werd net zolang herhaald totdat de goudsmid
zijn spiegelbeeld in het goud kon zien. Dit is ook het proces dat de hemelse Goudsmid aan
ons leven wil verrichten. Hij wil elke zonde en onreinheid uit onze harten weghalen.
En als dan al het vuil was verwijderd en het vloeibare goud was gestold, dan begon de
goudsmid met zijn hamer uit dat ene stuk puur goud een geweldig mooie Kandelaar te
maken. Jezus werd gegeseld en geslagen en Hij was die lichtende Kandelaar, maar ook wij
mogen een schijnende kandelaar worden. Als we bereid zijn om ook gereinigd, geslagen en
gevormd te worden.
Maar het proces van loutering en van pijn en moeilijkheden is daarmee nog niet voorbij.
Want in de lampen moest olijfolie worden gedaan. Brandstof voor de lampen! Olie is het
beeld van de Heilige Geest.
De olijven werden eerst in een stenen mortier (vijzel) gedaan en dan gekneusd en vervolgens in een korf gedaan. De dan uitlekkende olie, vrij van bijmengsels als verontreinigingen
en vruchtvlees, was de reine, gestoten olie voor de Kandelaar. Zó moeten onze levens
gevuld zijn met de olie van de Heilige Geest. Hij is de Brandstof waardoor wij kunnen
schijnen. Maar dat kan pas als we bereid zijn om eerst te worden geperst en gekneusd. Net
zoals ook Jezus werd geperst en gekneusd. Hij werd in de Hof van Getsemané in Zijn
gebedsstrijd zodanig geperst dat Zijn zweet als bloed uit de poriën te voorschijn kwam.
En nóg was het proces van loutering van de Kandelaar niet voorbij. Om te kunnen schijnen
moest de pit nog aangestoken worden. En uiteraard deed men dat met vuur. En dat vuur van
de Kandelaar moest voortdurend blijven branden.
Indien wij het Licht van Jezus willen verspreiden, dan moeten wij bereid zijn om voortdurend
het vuur aan onze levens te verdragen. En weet u wat er dan gebeurd? De pit wordt zwart en
gaat zich krommen. Maar dan wordt het licht helderder en blijft schijnen.
Als ook wij voor God en voor elkaar willen buigen en ons durven te vernederen, net zoals
Jezus Zich diep boog voor Gods wil, dan zal iedereen in onze omgeving worden aangetrokken door het heldere Licht van Jezus. Sommige mensen zullen zich eraan storen en zich
ergeren. Misschien worden we bespot. Maar dan gaat dat Licht nog feller schijnen, want de
pit van onze levens kromt zich dan. Anderen zullen het Licht ook zien en zich bekeren.
En weet u wat het uiteindelijke resultaat zal zijn? Dat wij onafgebroken vruchten voor Jezus
zullen voortbrengen. Want elk van de zeven armen van de Kandelaar was versierd met
amandelknoppen, amandelbloemen en amandelnoten. De Kandelaar beeldde álle stadia van
de ontwikkeling van de vrucht uit. Van nature brengen wij mensen slechts zure en bittere
vruchten voort. Van nature zijn wij dor en dood, niet tot het voortbrengen van zoete en verse
vruchten in staat. Van nature zijn wij als die kurkdroge, dorre wandelstaf van Aäron, de
hogepriester. Maar God maakte Aäron’s wandelstaf vruchtbaar en alle bloeistadia van de
amandel waren er. Num. 17:8 – “Het geschiedde nu des anderen daags, dat Mozes in de
tent der getuigenis inging; en ziet, Aärons staf, voor het huis van Levi, bloeide; want hij
bracht bloeisel voort, en bloesemde bloesem, en droeg amandelen.”
Dit betekent, dat als wij Gods kinderen zijn geworden en zijn verzoend door Jezus’ Bloed en
voor Hem gaan schijnen, wij óók de vruchten zullen gaan voortbrengen. En die vruchten
zullen overvloedig en eindeloos zijn.
Ik wil deze prediking besluiten met Mark. 15:39 – “En de hoofdman over honderd, die daarbij
tegenover Hem stond, ziende, dat Hij alzo roepende den geest gegeven had, zeide, Waarlijk,
deze Mens was Gods Zoon!”

4
De hoofdman was een van degenen die Jezus aan het kruis hadden genageld. Maar toen hij
ondanks het verschrikkelijke lijden en ondanks alle spot en hoon de koninklijke houding van
Jezus zag, bereid tot vergeving, toen kwam hij tot de ontdekking dat Jezus in waarheid de
Zoon van God was. Hij ontdekte de ware Kandelaar, het Licht dat Jezus ondanks Zijn lijden
verspreidde.
Daarom, broeders en zusters, als wij in elke omstandigheid Zijn Licht uitdragen, dan zullen
vele mensen hun leven aan Jezus geven. God zegene u. Amen.

