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                             Het recht snijden van het licht 

                                            Door: Justin Johnson 

                 Opmerking: Alle teksten komen uit de Statenvertaling 

De Bijbel verwijst naar Gods woord als een licht en een lamp. Wanneer het op 

de juiste manier, door geloof, wordt gebruikt, verlicht het ons begrip en leidt 

het ons naar gerechtigheid. 

“Psalm 119:130: De opening Uwer woorden geeft licht, de slechten verstandig 

makende”. (Statenvertaling). 

 “Psalm 119:130:Het openen van uw woorden verspreidt licht, het geeft de 

onverstandigen inzicht”. (NBG vertaling). 

Toch blijft de Bijbel een duister boek voor velen die het moeilijk vinden om het 

te begrijpen. Het is niet ongewoon om een passage te vinden die opdracht 

geeft tot iets, terwijl een andere passage opdracht geeft tot het 

tegenovergestelde. Met zoveel verschillende "lichten" kan de Bijbel zeer 

verwarrend zijn. 

Het antwoord op het identificeren van het juiste licht is te weten dat Gods 

woord voortschrijdend wordt geopenbaard, en dus op de juiste manier recht 

gesneden moet worden. 

Het is Satan’s strategie om alle lichten tegelijk te laten schijnen door het licht 

van profetie te verwarren met het licht van de verborgenheid van Christus, zie:  

“2 Kor. 11:13-15: 13  Want zulke valse apostelen zijn bedriegelijke arbeiders, 

zich veranderende in apostelen van Christus. 14 En het is geen wonder; want de 

satan zelf verandert zich in een engel des lichts. 15 Zo is het dan niets groots, 

indien ook zijn dienaars zich veranderen, als waren zij dienaars der 

gerechtigheid; van welke het einde zal zijn naar hun werken. 

 

 



 

2 
 

Licht gegeven aan Israël 

Toen God Israël opwekte als zijn uitverkoren volk, gaf hij hun Zijn wet als licht 

van de Heer. 

David schreef: 

“Psalm 119:105: Uw woord (de Wet) is een lamp voor mijn voet, en een licht 

voor mijn pad. 

Het was Israëls  verantwoordelijkheid en verbond om een licht te zijn voor de 

andere volken die naar Sion zouden gaan om Gods wet te leren, zie Rom. 2:19: 

“En gij betrouwt uzelven te zijn een leidsman der blinden, een licht dergenen, 

die in duisternis zijn; 

“Jesaja 60:3: En de heidenen zullen tot uw licht gaan, en koningen tot den glans, 

die u is opgegaan. 

“Jesaja 2:3: En vele volken zullen heengaan en zeggen: Komt, laat ons opgaan 

tot den berg des HEEREN, tot het huis van den God Jakobs, opdat Hij ons lere 

van Zijn wegen, en dat wij wandelen in Zijn paden; want uit Sion zal de wet 

uitgaan, en des HEEREN woord uit Jeruzalem. 

Jezus bevestigde de positie van Israël als een licht voor de naties in Mattheüs: 

“Matth. 5:14: Gij zijt het licht der wereld; een stad boven op een berg liggende, 

kan niet verborgen zijn. 

 

Wandelen in het licht van Israël 

Wandelen in het licht van Israël betekende gehoorzaamheid aan Gods wet en 

geboden. 

“Spreuken 6:23: Want het gebod is een lamp, en de wet is een licht,…”. 

De manier om in dit licht van de wet en de profeten te wandelen was het doen 

van goede werken. 

“Johannes 3:21: Maar die de waarheid doet, komt tot het licht, opdat zijn 

werken openbaar worden, dat zij in God gedaan zijn. 
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Als iemand de wet overtrad, waren ze niet in het licht, maar eerder in de 

duisternis. 

“1Joh.2:9-10: 9 Die zegt, dat hij in het licht is, en zijn broeder haat, die is in de 

duisternis tot nog toe. 10 Die zijn broeder liefheeft, blijft in het licht, en geen 

ergernis is in hem. 

 

Het glorieuze  licht van het evangelie 

Gods geopenbaarde licht eindigt echter niet met Israël en profetie. Er was nog 

steeds een verborgenheid dat God geheim had gehouden tot het werd onthuld 

aan en door de apostel Paulus: 

“1 Kor.2:7-10: 7 Maar wij spreken de wijsheid Gods, bestaande in 

verborgenheid, die bedekt was, welke God te voren verordineerd heeft tot 

heerlijkheid van ons, eer de wereld was; 8 Welke niemand van de oversten 

dezer wereld gekend heeft; want indien zij ze gekend hadden, zo zouden zij den 

Heere der heerlijkheid niet gekruist hebben. 9 Maar gelijk geschreven is: 

Hetgeen het oog niet heeft gezien, en het oor niet heeft gehoord, en in het hart 

des mensen niet is opgeklommen, hetgeen God bereid heeft dien, die Hem 

liefhebben. 10 Doch God heeft het ons geopenbaard door Zijn Geest; want de 

Geest onderzoekt alle dingen, ook de diepten Gods. 

Paulus zijn evangelie der verborgenheid over de heerlijkheid van het kruis 

wordt ook licht van God genoemd: 

“2 Kor.4:6: Want God, Die gezegd heeft, dat het licht uit de duisternis zou 

schijnen, is Degene, Die in onze harten geschenen heeft, om te geven verlichting 

der kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus. 

Het was een verdere openbaring van Gods wil, zie Ef 1:9-10, dat alle mensen 

gered konden worden door geloof in het volbrachte werk van Christus aan het 

kruis. 

“Ef.1:9-10: 9 Ons bekend gemaakt hebbende de verborgenheid van Zijn wil, 

naar Zijn welbehagen, hetwelk Hij voorgenomen had in Zichzelven. 10 Om in de 

bedeling van de volheid der tijden, wederom alles tot een te vergaderen in 

Christus, beide dat in den hemel is, en dat op de aarde is; 
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Het was aan de kerk dat God deze veelvoudige wijsheid toevertrouwde om alle 

mensen te verlichten om de gemeenschap van deze verborgenheid te zien, Ef. 

1:18: 

“Ef. 1:18: Namelijk verlichte ogen uws verstands, opdat gij moogt weten, welke 

zij de hoop van Zijn roeping, en welke de rijkdom zij der heerlijkheid van Zijn 

erfenis in de heiligen; 

“Ef. 3:9: En allen te verlichten, dat zij mogen verstaan, welke de gemeenschap 

der verborgenheid zij, die van alle eeuwen verborgen is geweest in God, Welke 

alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus; 

 

Wandelen in het licht van genade 

Omdat God zijn licht heeft geopenbaard in het evangelie der verborgenheid 

van Christus is gehoorzaamheid aan de wet niet langer wandelen in het licht. 

“Rom. 6:11-14: 11 Alzo ook gijlieden, houdt het daarvoor dat gij wel der zonde 

dood zijt, maar Gode levende zijt in Christus Jezus, onzen Heere. 12 Dat dan de 

zonde niet heerse in uw sterfelijk lichaam, om haar te gehoorzamen in de 

begeerlijkheden deszelven lichaams. 13 En stelt uwe leden niet der zonde tot 

wapenen der ongerechtigheid; maar stelt uzelven Gode, als uit de doden 

levende geworden zijnde, en stelt uw leden Gode tot wapenen der 

gerechtigheid. 14 Want de zonde zal over u niet heersen; want gij zijt niet 

onder de wet, maar onder de genade. 

Van de vertaler: 

Vaak wordt gedacht: Als we niet onder de wet zijn maar onder de genade dan 

mogen we dus wel zondigen. Onze apostel Paulus, geïnspireerd door de Heilige 

Geest, wist dat die vraag gesteld zou worden vanwege ons arglistig hart 

(Jeremia 17:9) en haast zich om in vers 15 te zeggen: 

“Rom. 6:15: Wat dan? Zullen wij zondigen, omdat wij niet zijn onder de wet, 

maar onder de genade? Dat zij verre. 

Het is goed om ook de verzen 16 tot en met 23 te lezen. (einde citaat). 

                                           --------------------------------------- 
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Wanneer we, betreffende de verborgenheid, leven volgens het geloof in 

Christus, leven we zonder de wet in Gods licht, Rom. 3:21 en  Rom. 8:3-4. 

“Rom.3:21: Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden 

zonder de wet, hebbende getuigenis van de wet en de profeten: 

“Rom.8:3-4: 3 Want hetgeen der wet onmogelijk was, dewijl zij door het vlees 

krachteloos was, heeft God, Zijn Zoon zendende in gelijkheid des zondigen 

vleses, en dat voor de zonde, de zonde veroordeeld in het vlees. 4 Opdat het 

recht der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar 

naar den Geest. 

Het verschil is dat we leven in het licht van het glorieuze evangelie van Christus 

volgens de verborgenheid, niet in het licht van profetie dat aan Israël is 

gegeven, 2 Kor 4:4 en  Rom. 16:25. 

“2 Kor.4:4: In dewelke de god dezer eeuw de zinnen verblind heeft, namelijk der 

ongelovigen, opdat hen niet bestrale de verlichting van het Evangelie der 

heerlijkheid van Christus, Die het Beeld Gods is. 

“Rom. 16:25: Hem nu, Die machtig is u te bevestigen, naar mijn Evangelie en de 

prediking van Jezus Christus, naar de openbaring der verborgenheid, die van de 

tijden der eeuwen verzwegen is geweest; 

Er zijn veel lichten in de Bijbel. Als iemand het verkeerde licht volgt kan dat 

iemand wegleiden van het evangelie van Christus (1Kor.15:1-4) waardoor men 

vandaag de dag gered kan worden. Denk niet dat Satan hieromtrent onwetend 

is. 

Het is de strategie van Satan om Gods Woord, recht gesneden (2Tim.2:15), te 

verwarren door zoveel mogelijk tegengestelde/verwarrende lichten te 

presenteren, 2 Kor. 11:13-15. 

“2 Kor. 11:13-15: 13  Want zulke valse apostelen zijn bedriegelijke arbeiders, 

zich veranderende in apostelen van Christus. 14 En het is geen wonder; want de 

satan zelf verandert zich in een engel des lichts. 15 Zo is het dan niets groots, 

indien ook zijn dienaars zich veranderen, als waren zij dienaars der 

gerechtigheid; van welke het einde zal zijn naar hun werken. 
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Wanneer we het licht van profetie “recht snijden” van het licht van de 

verborgenheid zijn we in staat Gods wil en woord, voor ons vandaag, te 

onderscheiden. 

 

E-mail van de vertaler   :   l.h.meyer@ziggo.nl 

Website van de vertaler:   www.bedelingdergenade.nl 
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