


DE BERGREDE
Twaalf lessen van Jezus over 

discipelschap in de praktijk



JULLIE ZIJN HET LICHT
Wat Jezus ons leert over

onze positie in deze wereld (2)



▪ Zout: onopvallend, maar met een grote invloed

▪ Licht: opvallend en met ook met grote invloed



Matteüs 5:13 U bent het zout van de aarde; 
maar als het zout zijn smaak verloren heeft, 
waarmee zal het gezouten worden? 



Het deugt nergens meer voor dan om wegge-
worpen en door de mensen vertrapt te worden.



14 U bent het licht van de wereld. Een stad die 
boven op een berg ligt, kan niet verborgen zijn. 



15 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.



16 Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat 
zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de 
hemelen is, verheerlijken.



▪ De positie van Israël (Jesaja 60:1-3)

▪ Een omschrijving van de zon (Johannes 11:9)

▪ Belangrijke tora-geleerden



▪ Jullie zijn het licht

▪ Jullie zijn het licht

▪ Jullie zijn het licht

▪ Jullie zijn het licht





Jezus zegt, dat Hij hier van ons verwacht    
Dat wij zijn als kaarsjes brandend in de nacht                                                                  
En Hij wenst, dat ieder tot zijn ere schijnt     
Gij in uw klein hoekje en ik in 't mijn.



Johannes 8:12 Ik ben het Licht der wereld; wie 
Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, 
maar zal het licht van het leven hebben. 



Johannes 9:5 Zolang Ik in de wereld ben, ben Ik 
het Licht der wereld. 



Efeziërs 5:8 Want u was voorheen duisternis, 
maar nu bent u licht in de Heere; wandel als 
kinderen van het licht. 



Filippenzen 2:14 Doe alle dingen zonder morren 
en meningsverschillen,15 opdat u onberispelijk 
en oprecht zult zijn, 



kinderen van God, smetteloos te midden van 
een verkeerd en ontaard geslacht, waaronder u 
schijnt als lichten in de wereld,16 door vast te 
houden aan het Woord van het leven…



Johannes 8:12 Ik ben het Licht der wereld; wie 
Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, 
maar zal het licht van het leven hebben. 



Psalm 36:10 Want bij U is de bron van het leven; 
in Uw licht zien wij het licht. 



Johannes 1:4 In het Woord was het leven en het 
leven was het licht van de mensen. 



Genesis 1:2 De aarde nu was woest en leeg, en 
duisternis lag over de watervloed; en de Geest 
van God zweefde boven het water.



3 En 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.



Genesis 1:14 En God zei: Laten er lichten zijn 
aan het hemelgewelf om scheiding te maken 
tussen de dag en de nacht; 



en laten zij zijn tot aanduiding van vaste tijden en 
van dagen en jaren! En laten zij tot lichten zijn 
aan het hemelgewelf om licht te geven op de 
aarde!



Openbaring 21:23 En de stad heeft de zon en de 
maan niet nodig om haar te beschijnen, want de 
heerlijkheid van God verlicht haar, en het Lam is 
haar lamp.



Hoe verdrijf je de duisternis?                        
Door het licht aan te doen!



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 stan-
daard, en hij schijnt voor allen die in het huis zijn.



▪ Zijn we een zichtbare of een verborgen stad?

▪ Onder de korenmaat of op de standaard?







Hoe en waarin laat jij licht schijnen?

Wat ervaar jij van de duisternis?

Wat zou het licht kunnen verbergen?



Matteüs 5:16 Laat uw licht zo schijnen voor de 
mensen, dat zij uw goede werken zien en uw 
Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken. 



Efeziërs 2:8 Want uit genade bent u zalig 
geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het 
is de gave van God; 9 niet uit werken, opdat 
niemand zou roemen.



10 Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in 
Christus Jezus om goede werken te doen, die 
God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin 
zouden wandelen.



1 Timoteüs 2:9 Evenzo wil ik dat de vrouwen 
zich tooien met eerbare kleding, ingetogen en 
bezonnen, niet met het vlechten van het haar of 
met goud of parels of kostbare kleren,



10 maar met goede werken, wat bij vrouwen 
past die belijden godvrezend te zijn.



Titus 2:6 Spoor evenzo de jongere mannen aan 
bezonnen te zijn. 7 Betoon uzelf in alles een 
voorbeeld van goede werken.



1 Timoteüs 6:17 Beveel de rijken in deze 
tegenwoordige wereld dat zij niet hoogmoedig 
zijn, en hun hoop niet gevestigd houden op de 
onzekerheid van de rijkdom, 



maar op de levende God, Die ons alle dingen in 
rijke mate verschaft om ervan te genieten; 18 
ook om goed te doen, rijk te zijn in goede 
werken, vrijgevig te zijn en bereid om samen te 
delen.



Titus 2:14 Hij heeft Zichzelf voor ons gegeven, 
opdat Hij ons zou vrijkopen van alle wetteloos-
heid en voor Zichzelf een eigen volk zou 
reinigen, ijverig in goede werken. 



En uw Vader 
die in de hemel is 

verheerlijken!







2 Korintiërs 4:6 Want God, Die gezegd heeft dat 
het licht uit de duisternis zou schijnen, is ook 
Degene Die in onze harten geschenen heeft tot 
verlichting met de kennis van de heerlijkheid 



van God in het aangezicht van Jezus Christus.    
7 Maar wij hebben deze schat in aarden kruiken, 
opdat de allesovertreffende kracht van God zou 
zijn en niet uit ons.



2 Korintiërs 12:9 Maar Hij heeft tegen mij 
gezegd: Mijn genade is voor u genoeg, want 
Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht.



Jesaja 60:1 Sta op, word verlicht, want uw 
licht komt en de heerlijkheid van de HEERE 
gaat over u op.
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