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 8Uw Leven is een 
Licht 
 
 
 

De Bijbel leert ons dat zonde, dwaling en onwetendheid 
over God als duisternis is. Iedereen die zonder Christus 
leeft, tast rond in deze duisternis - verloren, bedrogen door 
satan en niet in staat om de weg naar de hemel te vinden.  

Maar God houdt van iedereen die in de duisternis is. Hij 
stuurde Zijn Zoon, Jezus Christus, om het licht van de 
wereld te zijn. Nu u Jezus in uw leven hebt geaccepteerd, 
is uw leven vol van het licht. Zijn aanwezigheid in u is als 
een vlam van een kaars of de kracht die een lamp laat 
branden. Omdat Hij inuis, ben jij Gods kaars, Gods lamp. 
God wil dat de goedheid en de waarheid van Jezus 
duidelijk door uw leven schijnen.  

Velen kijken naaruom te zien dat wat u zegt over de 
kracht van God waar is. Uw leven wijst ze hoe het 
evangelie mensen kan veranderen. Wat u doet is uw 
getuigenis over Jezus, dan wat u zegt.  

In deze les zullen we kijken naar enkele lichtstralen die 
door uw leven schijnen, omdat Jezus inuleeft. Deze 
lichtstralen overtuigen anderen dat het evangelie waarheid 
is.  
 



 
 

Les Overzicht 
 
A. Uw Leven Als Een Licht 

B. Acht Manieren om te Schijnen 

Les Doelen 
 
1. Demonstreer Gods licht door uw leven. 

2. Identificeer acht manieren om goede resultaten op te leveren 

in uw leven. 

A. UW LEVEN ALS EEN LICHT 
Doel 1. Demonstreer Gods licht door uw leven. 
 

U hebt geleerd dat God Zijn zoon Jezus Christus heeft 
gezonden om het Licht van de wereld te zijn. Hij deed dit, omdat 
Hij van alle mensen houdt en wil niet dat iemand verward en 
angstig is. Dit zei Jezus: “Ik ben het licht voor de wereld. Wie 
mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat 
leven geeft.” (Johannes 8:12). 

Nu u een Christen bent is de aanwezigheid van Jezus 
Christus, het Licht van de wereld, in jou. Als het lijkt alsof u in 
een duisternis leeft, wees niet ontmoedigd. God heeft u daar 
geplaatst waar u als een lamp bent. Door uw leven kan u anderen 
om u heen leiden naar de Verlosser en de hemel. 

Jezus onderwees: “Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad 
die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Zo moet 
jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden 
zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.” (Mattheus 
5:14,16). 

Opdracht 
1 Lees Johannes 8:12 en maak deze zin af: De persoon die het 

levenslicht heeft is iemand die 
................................................................................................. 

  



 

2 Uw leven kan een licht zijn, omdat u 
a) getalenteerd bent met briljante ideeën. 
b) de aanwezigheid van Jezus inuhebt. 
c) de diensten in de kerk bezoekt. 

 
3 Hieronder zijn enkele vragen. Vul uw antwoord in op de 

open plekken. 
a) Ken jij iemand  wiens leven ervoor gezorgd heeft dat u Jezus 

wilde volgen?  ........................................................ 
b) Wil u een lamp zijn voor de Heer?  ................................. 
c) Ben u bereid om, als lamp van de Heer, te gaan waar de Heer 

u meeneemt waar de duisternis het meest is, zodat u licht 
daar kan schijnen? ................................................... 

d) Zal u elke bidden dat de Heer uw leven gebruikt om anderen 
de weg te wijzen naar de hemel? ........................... 

 
 

Het is nodig dat mensen preken horen over Jezus. Maar ze 
moeten ook christenen in actie zien. Uw leven kan een sterke 
levende preek zijn die anderen overtuigd over de waarheid van 
het evangelie. Laten we acht lichtstralen bestuderen die 
dooruiedere dag kunnen schijnen. 

 
B. ACHT MANIEREN OM TE SCHIJNEN 
Doel 2. Identificeer acht manieren om goede resultaten op te 
leveren in uw leven. 

Wees Eerlijk 
 

Het tijdig betalen van de rekeningen is een goede 
getuigenis. Christenen moeten eerlijk en oprecht zijn in al hun 
zakelijke aangelegenheden. Ze moeten direct terugbetalen of 
wat ze lenen in goede staat teruggeven. Zij moeten geen 
financiële verbintenissen aangaan die ze niet kunnen nakomen. 
Ze moeten zich aan hun beloften houden.  
 

“Vergeld geen kwaad met kwaad, maar 
probeer voor alle mensen het goede te doen.” 
(Romeinen 12:17) 

 
 



 
 

 “Geef iedereen wat hem toekomt: belasting aan 
wie u belasting verschuldigd bent, accijns aan wie u 
accijns verschuldigd bent, ontzag aan wie ontzag 
toekomt, eerbied aan wie eerbied toekomt. Wees 
elkaar niets schuldig, behalve liefde, want wie de 
ander liefheeft, heeft de gehele wet vervuld.” 
(Romeinen 13:7- 8). 

 
Opdracht 
4 Heb u nog schulden die u moet betalen? Beschrijf wat u gaat 
doen om alles recht te trekken. 
............................................................................................................ 

Spreek als een kind van God 
Wat zullen de mensen van Gods reddende kracht denken als u 

vloekt, uitscheld en schuine verhaaltus vertelt? Zal uw licht 
schijnen als u ruzie maakt, roddelt, anderen bekritiseert, over u 
zelf opschept, leugens vertelt en ruwe grove taal gebruikt? 
 

Aan de andere kant zijn veel mensen overtuigd van de kracht 
van het Evangelie door de veranderde manier van praten van 
degene die Christen geworden is. Een van de moeilijkste dingen 
voor iedereen is om zijn of haar tong in toom te houden. Niet 
alleen wat u zegt, maar de manier waarop u het zegt kan mensen 
tot Christus brengen of ze van het christendom doen afkeren. 
Jacobus 1:26 waarschuwt: “Wie meent dat hij God dient, terwijl 
hij zijn tong niet kan beteugelen, zit op een dwaalspoor, en heel 
zijn godsdienst is vergeefse moeite.” 
 
Opdracht 
5 Vraag u zelf af: “Voelen de mensen de liefde van God in de 
manier waarop ik spreek? Of kwets ik mensen? Welke 
veranderingen moet ik aanbrengen om dingen anders te zeggen?” 

  



 

6 Vraag Jezus iedere dag om u te helpen om te praten zoals een 
kind van God behoort te praten. Hier is een vers uit de Bijbel die u 
kunt gebruiken als gebed.  
 

“Laten de woorden van mijn mond u behagen, de 
overpeinzingen van mijn hart u bekoren, HEER, 
mijn rots, mijn verlosser” (Psalm 19:15). 

Help Anderen 
Als wij werkelijk onze naasten liefhebben zoals onszelf, dan 

zullen we het op een praktische manier laten zien door degenen 
die onze hulp nodig hebben te helpen. Vraag God om u te leren 
hoe u een echte vriend kan zijn voor degenen die problemen en 
moeilijkheden hebben. “Voor God, de Vader, is alleen dit reine, 
zuivere godsdienst: weduwen en wezen bijstaan in hun nood, en 
u in acht nemen voor de wereld en onberispelijk blijven.” 
(Jacobus 1:27). 
 
Opdracht 
7 Hieronder staan enkele manieren hoe u anderen kan helpen. 
Schrijf de namen van de mensen die u kunt helpen op of beschrijf 
iets anders wat u zou kunnen doen voor iemand die jij kent. 
 
Een ziek persoon bezoeken. 
Iemand in de gevangenis bezoeken. 
Voedingsmiddelen aan een werkloze persoon doneren. 
Iemand helpen om een werk te vinden. 
Iemand helpen om naar de kerk te gaan. 
Een gehandicapte persoon helpen om boodschappen te halen 
of schoon te maken. 
Huishoudelijke klusus doen voor iemand. 
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
.................................................................................................. 

 
 
 



 
 

Handel Verstandig 

“Vermijd elk kwaad, in welke vorm het zich ook voordoet” 
(1Thessalonicenzen 5:22). Dwaze handelingen kunnen 
iemands invloed ten gunste van God verwaarlozen. 
Bijvoorbeeld, liefde tonen aan onze christelijke broeders en 
zusters is geweldig, maar we moeten niet zodanig handelen 
waardoor er een verkeerd beeld ontstaat. Hoe interpreteren 
andere mensen wat u doet? Handel verstandig. Wees een goed 
voorbeeld in alles wat u doet en u licht zal helder schijnen. 
 

“Breng het goede dat God u schenkt geen schade 
toe” (Romeinen 14:16). 
 
“Sta niemand toe dat hij vanwege u uugdige leeftijd 
op u neerkijkt, maar wees voor de gelovigen een 
orbeeld in wat u zegt, in u levenswijze, in liefde, 
geloof en uiverheid.” (1 Timotheüs 4:12) 

 
Opdracht 
8 Stel dat u een jonge persoon ontmoet die meer wilt weten over 
het christendom. De ouders van deze persoon zijn geen Christenen. 
De jonge persoon vraagt u om elkaar laat ’s avonds te ontmoeten 
om over de Bijbel te praten. Wat zou u doen om verstandig te 
kunnen handelen? Schrijf het antwoord op in uw schrift. 

 
Blijf Gezond 
 

Een Christen moet proberen de regels van hygiëne na te 
leven, door zijn of haar huis, kleding en lichaam zo netus en 
schoon mogelijk te houden als voorbeeld. Maar netheid gaat 
verder dan deze dingen. Uw lichaam is een tempel van de 
Heilige Geest; daarom moet u deze tempel van binnen en buiten 
schoonhouden. Uw lichaam moet niet bevlekt, verzwakt of ziek 
gemaakt worden door zondige of slechte handelingen. Houd uw 
lichaam sterk en gezond, zodat u voor de Heer kunt werken. 
 

Het is een bekend feit dat het roken van sigaretten één van de 
oorzaken van longkanker is, waaraan veel mensen sterven. Ook 



 

het misbruik van alcohol en van drugs eist ieder jaar duizenden 
slachtoffers. Wij moeten geen plotselinge of geleidelijke 
zelfmoord plegen, omdat dit “Gods tempel” zal vernietigen. 
 

“Weet u niet dat u een tempel van God bent en dat de 
Geest van God in uw midden woont? Indien iemand 
Gods tempel vernietigt, zal God hem vernietigen, want 
Gods tempel is heilig – en die tempel bent u zelf.”  
(1 Corinthiërs 3:16-17) 

 
De Bijbel verbiedt dronkenschap. Lees wat die voorlegt: 

“Bedrink u niet, want dat leidt tot uitspattingen, maar laat de 
Geest u vervullen” (Efeziërs 5:18) U kunt God eer tonen door 
respect te hebben voor uw lichaam dat u hebt gekregen van God. 
Maak gewoontes die goed zijn voor u gezondheid en vermijd 
gewoontes die slecht voor u zijn. U zult beloond worden op twee 
manieren. U zult een gezond lichaam hebben die komt door 
goede behandeling van uw lichaam en geestelijke vreugde die 
komt door gehoorzaamheid aan God. 
 
Opdracht 
9 Hieronder zijn enkele gewoontes die effect op uw lichaam 
hebben. Onderstreep de woorden die goed zijn voor uw 
gezondheid. 
 
netheid   juiste bewegingen 
drugsverslaving     goede rust 
dronkenschap   gezonde voeding 
te veel eten                    tabak gebruiken                  
 

Jezus is gekomen om vrijheid en welzijn te brengen op elk 
gebied van uw leven. Als u een probleem hebt met een 
gewoonte, praat er met uw voorganger over. Vraag hem of haar 
en de kerk om voor u bidden, zodat u een volledige overwinning 
in uw leven krijgt. Uw veranderde leven zal een getuigenis zijn 
voor anderen die u wenst verlost te zullen worden van de 
gevangenschap van zonden. 
 

 



 
 

Opdracht 

10 Indien het voor een Christen te moeilijk is om een slechte 
gewoonte af te leren, moet hij of zij  
a)  niet meer naar de kerk gaan. 
b)  in het geheim doorgaan met die gewoontes. 
c)  speciaal vragen voor gebed. 

 
Wees Bescheiden 

Wij moeten bescheiden zijn in ons spreken, handelen en 
aanwezigheid. Bescheidenheid is het tegenovergestelde van trots 
en ijdelheid. Indien we handelen alsof we beter zijn dan anderen 
en neerkijken op mensen die dingen doen die wij niet zouden 
doen, zullen wij hun eerder van het christendom doen afkeren 
dan ze voor de Here te winnen. 
 

Wij hebben absoluut geen recht om trots te zijn op wie we 
zijn, wat we doen of wat we hebben. Wij verdienen niets van wat 
God voor ons gedaan of ons gegeven heeft. Zonder Zijn genade 
en werk in ons leven zouden wij de slechtste, kwaad 
angstaanjagende zondaars zijn die de wereld ooit gekend heeft. 
 

Ijdele, trotse personen willen dat iedereen hen ziet. Zij zullen 
de aandacht op zichzelf vestigen door mode, dure kleding en 
sieraden, of door het tonen van hun superieure kennis en 
bekwaamheden. Zij zullen waarschijnlijk proberen op te vallen 
door in te gaan tegen alle gewoonten, zowel in kleding en 
gedrag. Een trots persoon zal zich zelfs beroemen op zijn of haar 
geestelijke ervaring en toewijding aan de Heer. Bescheiden 
personen zijn niet zo. Zij proberen niet om de aandacht op 
zichzelf te doen vestigen. Een bescheiden Christen vermijdt 
extreme, onbehoorlijke manieren of wat slechte smaak getuigt 
voor kinderen van de Heer. 
 

Verscheidene gedeelten in de Bijbel dringen er aan om 
bescheiden te zijn en waarschuwen tegen ijdelheid. Wij willen 
er natuurlijk goed uitzien en we kunnen in verleiding komen 
door meer aandacht te hebben voor ons uiterlijk. God is niet 



 

tegen schoonheid. Maar God wil dat onze schoonheid uit ons 
binnenste komt vanuit een goed karakter dat straalt door een 
aangenaam en blij gezicht. Petrus vertelt ons dat schoonheid is:  

 
“Maar in wat verborgen ligt in uw hart, in een zacht 
en stil gemoed. Dat is een onvergankelijk sieraad dat 
God kostbaar acht.” (1Petrus 3:4). 

 
Opdracht 
11 Bescheiden gedrag is waardevol, omdat het 
a)  onze innerlijke schoonheid laat stralen. 
b)  anderen toont dat we een laag zelfbeeld hebben. 
c)  ons heiliger maakt in Gods oog. 

 
Accepteer Verantwoordelijkheid 

Wij moeten in ons levensonderhoud kunnen voorzien door 
eerlijk werk te doen en niet door geldzucht gedreven worden om 
dingen te doen zoals gokken, meedoen aan een loterij of een 
kansspel te bedrijven. We produceren of verkopen ook geen 
dingen die anderen schade zouden kunnen berokkenen.  

 
“Want de wortel van alle kwaad is geldzucht. Door zich 
daaraan over te geven, zijn sommigen van het geloof 
afgedwaald en hebben ze zichzelf veel leed berokkend” 
(1Timotheüs 6:10).  

 
God wil dat we ijverige werkers en geen luie mensen zijn. 

Eerlijk werk levert veel voordeel op. Degenen die 
verantwoordelijkheid voor zichzelf en hun familie accepteert, 
ontvangt zelfrespect. Zij ontvangen ook respect van hun 
werkgevers. Christenen, die hun werk goed en zonder klagen 
gedaan hebben, hebben meer dan een manager, overtuigd dat het 
Evangelie waar is. 

 
Toen de eerste kerk begon, aten christenen heel vaak met 

elkaar, maar er kwamen mensen eten die niet wilden werken. De 
leiders hadden deze regel: 

 
 



 
 

“…wie niet wil werken, niet zal eten”  
(2 Thessalonicenzen 3:10) 

“En er een eer in te stellen in alle rust uw eigen 
zaken te behartigen en uw eigen brood te verdienen. 
Dat hebben wij u opgedragen, opdat u een eerzaam 
leven zult leiden in de ogen van hen die niet tot de 
gemeente behoren, en u van niemand afhankelijk 
bent.” (1Thessalonicenzen 4:11-12)  

Indien u geen werk kan vinden, vraag uw pastor en 
medebroeders en zusters voor gebed en sta open voor welk 
eerlijk werk dan ook. God kent uw nood en Hij gaat u 
helpen. 
 

  Opdracht 

12 Omcirkel de letter aan het begin van elke zin die beschrijft 
hoe Christenen kijken naar werk. 
a)  Werk is nodig, omdat God zal voorzien. 
b)  Elke manier van geld verdienen is prima. 
c)  Eerlijk, goed werk is een opdracht en een getuigenis. 
d)  Als iemand anders voor u zorgt hoef jij niet te werken. 
 
Behandel U Gezin Goed 

Hoe behandel u uw gezin? Uw gezinsleven is een getuigenis 
naar anderen - goed of slecht. Vele mensen hebben hun interesse 
in het evangelie verloren door de ruzies in de gezinnen van 
degenen die zich christenen noemen. Aan de andere kant, velen 
die geen interesse hadden in preken zijn toch gewonnen voor 
Christus door het zien van geduld, liefde en vreugde van de Heer 
in christelijke gezinnen. Over dit onderwerp leer u in de 
volgende les meer. 
 
Opdracht 

13 Hieronder zijn de acht praktische manieren hoe het licht in 
uw omgeving kan zijn. Omcirkel de letters van de handelingen 
die u vooral direct moet doen. Vraag God u te helpen met elk 
van ze. 



 

a) Wees eerlijk 
b) Praat als een kind van God 
c) Help anderen 
d) Handel verstandig 
e) Blijf gezond 
f) Gedraag bescheiden 
g) Accepteer uw verantwoordelijkheid 
h) Behandel uw gezin goed 
 

 
 

  



 
 

Antwoorden op de Studievragen 
10  c) speciaal vragen voor gebed. 

1    Jezus volgt 

11  a) onze innerlijke schoonheid laat stralen. 

2    b) de aanwezigheid van Jezus inuhebt. 

12  c) Eerlijk, goed werk is een opdracht en een getuigenis. 

9    Diegenen die zorgen voor goede gezondheid zijn: netheid, 
juiste beweging, goede rust en gezonde voeding. Heb u 
opgemerkt dat de meeste slechte gewoonten duur zijn? 
Wanneer een persoon vrij is van ze, blijft extra geld over als 
beloning. 
 
 


