
Wat als…? 
 
De verleidingen zijn vaak groot. De twijfel kan er soms ook zijn. En is het dan dat het twijfel is 
omdat: 

- Gods wonderen boven ons denken uitstijgen, of 
- omdat we zelf teleurgesteld zijn in God, of 
- omdat we bang zijn dat we niet goed genoeg zijn, of 
- omdat we het willens en wetens een onmogelijk verhaal vinden, of 
- …….. misschien is er nog wel een hele andere reden…..  

 
Jezus zit in de laatste week voor Zijn sterven. Jezus spreekt nog een keer een menigte 
toe…” Geloof in het licht zolang u het licht bij u hebt, dan bent u kinderen van het licht.”  
Met deze slotzin verlaat Jezus de groep en hield hij zich schuil.  
 
Dan vervolgt de Bijbellezing uit Johannes 12 met: 
 

37 Ondanks de wondertekenen die hij voor hun ogen gedaan had, geloofden ze niet in 
hem38Zo gingen de woorden van de profeet Jesaja in vervulling, die zei: 
‘Heer, wie heeft onze boodschap geloofd? Aan wie is de macht van de Heer geopenbaard?’ 
39Ze konden niet tot geloof komen, want Jesaja heeft ook gezegd:40‘Hij heeft hun ogen 
verblind en hun hart gesloten, anders zouden zij met hun ogen zien en met 
hun hart begrijpen, zij zouden zich omkeren en ik zou hen genezen.’ 
 

41Jesaja doelde op Jezus toen hij dit zei, omdat hij zijn majesteit zag. 42Toch waren er ook 
veel leiders die wel in hem geloofden, maar vanwege de farizeeën kwamen ze daar niet 
openlijk voor uit, omdat ze niet uit de synagoge gezet wilden worden. 43Ze stelden meer prijs 
op de eer van mensen dan op de eer van God. 
 
Ongeloof… Maar ook niet helemaal. Ze wilden het wel geloven, maar durfden niet meer. Ook 
dit zal herkenbaar zijn. Mensen die wel graag naar de kerk willen, maar niet meer durven om 
101 redenen…..  Mensen die niet openlijk durven te zeggen dat ze christen zijn.  
 
 
44Jezus had luid en duidelijk gezegd: ‘Wie in mij gelooft, gelooft niet in mij, maar in hem die 
mij gezonden heeft, 45en wie mij ziet, ziet hem die mij gezonden heeft. 46Ik ben het licht dat 
naar de wereld is gekomen, opdat iedereen die in mij gelooft niet meer in de duisternis 
is. 47Als iemand mijn woorden hoort maar ze niet bewaart, zal ik niet over hem oordelen. Ik 
ben immers niet gekomen om over de wereld te oordelen, maar om de wereld te 
redden. 48Wie mij afwijst en mijn woorden niet aanneemt heeft al een rechter: alles wat ik 
gezegd heb zal op de laatste dag over hem oordelen. 49Ik heb niet namens mezelf 
gesproken, maar de Vader die mij gezonden heeft, heeft me opgedragen wat ik moest 
zeggen en hoe ik moest spreken. 50Ik weet dat zijn opdracht eeuwig leven betekent. Alles 
wat ik zeg, zeg ik zoals de Vader het mij verteld heeft.’ 
 

Het Licht wat uitkomst geeft in duisternis. Want juist daar wil God ons nabij zijn. Zoals Jezus 

ons zelf heeft laten zien.  

Jezus die zelf het Licht van de wereld is! Licht wat het duister overwint! Maar God in zijn 

drie-eenheid kan alleen het licht zijn als we zelf ons hart openstellen.  

 

Hoe zit dat bij u? Luist ook naar het mooie lied van Sela  

 

Een toekomst vol van hoop – Sela: https://www.youtube.com/watch?v=0czjb1Wze20 

 


