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Jesaja 9

2 Het volk dat in donkerheid wandelt, 
ziet een groot licht; 
over hen die wonen 

in een land van doodsschaduw, 
straalt een licht.

Israël onder het oude verbond



Jesaja 9

2 Het volk dat in donkerheid wandelt,
ziet een groot licht; 
over hen die wonen 

in een land van doodsschaduw, 
straalt een licht.

de komst van de Messias
de opstanding: het licht van het leven



Johannes 8

12 Wederom dan sprak Jezus zeggende: 
ik ben het licht van de wereld, 

degene die mij volgt 
zal niet in de duisternis wandelen, 

maar hij zal het licht van het leven hebben.

want Hij brengt het (opstandings)leven



Johannes 8

12 Wederom dan sprak Jezus zeggende: 
ik ben het licht van de wereld, 

degene die mij volgt
zal niet in de duisternis wandelen, 

maar hij zal het licht van het leven hebben.

d.w.z. gehoor gaf aan zijn woord, 
zou Hem als de opgestane begroeten!



Johannes 12

35 Jezus dan zei tot hen: 
nog een kleine tijd

is het licht te midden van jullie. 
Wandel terwijl jullie het licht hebben, 

opdat het donker jullie niet zou grijpen. 
En wie in het donker wandelt 
weet niet waar Hij heengaat.

een paar dagen vóór Jezus sterven
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opdat het donker jullie niet zou grijpen. 
En wie in het donker wandelt 
weet niet waar Hij heengaat.

= luister naar Mij



Johannes 12

35 Jezus dan zei tot hen: 
nog een kleine tijd 

is het licht te midden van jullie. 
Wandel terwijl jullie het licht hebben, 

opdat het donker jullie niet zou grijpen. 
En wie in het donker wandelt
weet niet waar Hij heengaat.

> en na mijn sterven Mij niet meer zien...



Romeinen 1

21 Immers hoewel zij God kennen, 
verheerlijken of danken 
zij Hem niet als God, 

maar in hun redeneringen 
werden zij verijdeld 

en hun onintelligent hart 
wordt verduisterd. 

intelligent mens herkent
intelligentie in iedere creatie... (:20) 



Romeinen 1

21 Immers hoewel zij God kennen,
verheerlijken of danken 
zij Hem niet als God, 

maar in hun redeneringen 
werden zij verijdeld 

en hun onintelligent hart 
wordt verduisterd. 

= men geeft Hem niet de credits 
voor al wat Hij doet en schenkt
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zij Hem niet als God,
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en hun onintelligent hart 
wordt verduisterd. 



Efeze 4

17 Dit zeg ik dan en betuig in de Heer, 
niet langer te wandelen 

zoals ook de natiën wandelen, 
in zinloosheid van hun denken,



Efeze 4

17 Dit zeg ik dan en betuig in de Heer, 
niet langer te wandelen 

zoals ook de natiën wandelen,
in zinloosheid van hun denken,

zonder GOD is alles ijdel



Efeze 4

18 verduisterd in het denkvermogen, 
vervreemd van het leven van God 

vanwege de onwetendheid die in hen is, 
vanwege de verharding van hun hart.
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18 verduisterd in het denkvermogen, 
vervreemd van het leven van God

vanwege de onwetendheid die in hen is, 
vanwege de verharding van hun hart.



Efeze 5

8 Want jullie waren eens duisternis, 
maar nu licht in de Heer. 

Wandelt als kinderen van licht!

zonder zicht,
inzicht 

en uitzicht



Efeze 5

9 (want de vrucht van het licht is 
in alle goedheid 

en rechtvaardigheid 
en waarheid),

10 terwijl je toetst, 
wat de Heer welgevallig is.

eerst licht, dán vrucht
licht = de opgewekte Christus! (:14)



Efeze 5

9 (want de vrucht van het licht is 
in alle goedheid 

en rechtvaardigheid 
en waarheid),

10 terwijl je toetst, 
wat de Heer welgevallig is.

= beproeven, ondervinden


