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12 Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben 
het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in 

de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben.Joh.8 

 

Wij leven vandaag ontegensprekelijk in een duistere wereld. Duisternis is in het 
Woord van God, onwetendheid en een tekort aan Gods wetenschap. Onze wereld 
lijkt het toppunt te hebben bereikt in haar menselijke wijsheid. Vele uitvindingen 
werden geïnspireerd door demonische machten. Doch de wereld kreunt onder de 
gevolgen van het zondeprobleem, ten gevolge van de zondeval. Toch belangrijk de 
verloren boekjes van Adam en Eva te lezen! Zo is onze wereld terechtgekomen in 
een status van oordeelsrijpheid door ongeloof en ongerechtigheid. Doch er is hoop 
voor allen die het Licht der wereld hebben aangenomen, en ziende zijn geworden! Zij 
komen niet in de apocalyptische oordelen! Zij zijn een kleine minderheid, en 
behoorden nooit tot het Babelse christendom, maar geven Bijbels licht door. 

LEVEN ZONDER HET LICHT DER WERELD KAN PIJNLIJK ZIJN,  

DODELIJK ZIJN! 

8  De discipelen zeiden tot Hem: Rabbi, onlangs trachtten de Joden U te stenigen en gaat Gij weder 
daarheen? 9  Jezus antwoordde: Gaan er geen twaalf uren in een dag? Als iemand overdag 

loopt, stoot hij zich niet, omdat hij het licht van deze wereld kan zien; 10  maar wanneer iemand 
bij nacht loopt, stoot hij zich, omdat het licht niet in hem is.Joh.11 

De leerlingen van Jezus begrepen Hem niet, Hij nam risico’s welke zijn onverstandig 
vond. Hij kon opnieuw gestenigd worden. Jezus volgde de wil van zijn Vader. Wie 

Gods wil volgt merkt de gevaren van het aardse leven op. De 
kandelaar stond te branden in de tempel te Jeruzalem 
gedurende de nacht. Het leek een “waakvlam”, een christen 
is een tempel van Gods Geest, en bezit licht. Zolang wij dit 
licht volgen hebben wij veel minder risico gevangen te 
worden door allerlei kwaad.  

Wanneer wij Gods wil niet verder willen volgen, kunnen wij 
plots in een duisternis terechtkomen zoals Jona, drie dagen 
duisternis! Het kwaad in deze wereld wordt niet altijd door 
christenen opgemerkt, de verleidingen door valse prediking, 
andere levenswijzen, en allerlei demonische acties kunnen 
gevaarlijk zijn. De oplossing: 

Ps.119:105  Nun. Uw woord is een lamp voor mijn voet, en een licht voor mijn pad 
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1 De HERE sprak tot Mozes: 2 Gebied de Israëlieten, dat zij tot u brengen zuivere olie, uit gestoten 
olijven, voor de kandelaar, om voortdurend een lamp te laten branden. 3  Buiten het voorhangsel 
der getuigenis in de tent der samenkomst zal Aaron die voortdurend verzorgen, van de avond tot de 
morgen, voor het aangezicht des HEREN. Het is een altoosdurende inzetting voor uw geslachten. 4  
Op de kandelaar van louter goud zal hij voortdurend de lampen verzorgen voor het aangezicht des 
HEREN. 

Ieder mens werd geboren in duisternis, als een onwetend kind, zonder perfect DNA, en is 
sterfelijk. Een verandering is noodzakelijk, daarin heeft God voorzien door Zijn zoon. Er komt 
een nieuwe schepping en nieuwe mensen. (2 Kor.5:17). 

Wij letten even hoe die kandelaar werd gemaakt, in gelijkenis van een amandelboom, zes 
lichtdragers, het midden een beeld van Jezus. Die boom bloeit altijd het eerst van alle 
bomen. Jezus was de eersteling. De Bijbel neemt bomen als symbool voor mensen. Die 
amandelboom werd ook “waakboom” genoemd. Waarom? 

11 En het woord des HEREN kwam tot mij: Wat ziet gij, Jeremia? Toen zeide ik: Ik zie een 
amandeltwijg. 12  Daarop zeide de HERE tot mij: Gij hebt goed gezien, want Ik waak over 
mijn woord om dat te doen. Jer.1 

God zal er over waken dat Zijn woorden in vervulling gaan. Wie Jezus volgt dient 
waakzaam te zijn. De komende antichrist wil zijn merkteken, een chip, op iedere 
menselijk wezen. Wie niet waakzaam is, wordt een verloren ziel. De antichrist zal 
zich voordoen als een engel des lichts!  

OLIE IS EEN NOODZAAK 

Men kan vandaag de beste verlichting kopen die er bestaat, doch zonder 
energie of elektriciteit blijft men in de duisternis! Olie is er dus nodig, maar 
ook aangevuld. Olie een beeld van de H.G. Zonder vervulling of aanvulling 
dooft het licht. De dwaze maagden vielen zonder olie en zagen de bruidegom 
niet! Welke olie? Zuivere olie! Onzuivere olie brengt slecht licht en stinkt! 
(Ex.27:20) 

Aaron diende iedere morgen olie bij te vullen. Dit duurde slechts een korte tijd. Veel 
christenen of zij die zich christen noemen hebben vandaag een tekort aan olie. Sommige 
evangelisten waarschuwen vandaag al voor wat nog komen moet! Grondige Bijbelstudie en 
de tijd hiervoor is nodig. De “zondagsplicht” uit traditie voortgekomen is onvoldoende, er is 
vandaag teveel dwaling! De olie moet zuiver zijn, Bijbelgetrouw! 

Het olielampje werd verzorgd in het M.O. Vroeg in de morgen stond de vrouw op om 
dat lampje bij te vullen. En ze bleef op en begon te malen. 

41 twee vrouwen zullen aan het malen zijn met de molen, een zal aangenomen 
worden, en een achtergelaten worden. 42  Waakt dan, want gij weet niet, op 
welke dag uw Here komt.Matth.24 

 

Het tijdstip (Chronous) van de opname, weet niemand. De rijptijd (Kairous) zien wij 
vandaag! Zo zien wij de eindtijd, een tijd voor het aanbreken van het licht. Wij moeten 
erover waken dat wij vervuld blijven met Gods Geest, dat wij vervuld blijven met de 
vreugde die wij hebben, in de Here. 

 

WEES WAAKZAAM! 
Biblespace Vlaanderen  https://biblespace.wordpress.com/. 
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