
Het Koninkrijk 
der Hemelen

Les 7 – Zonen van het Licht

Schutse kerk



Jezus begon weer les te geven. Hij zei: "IK BEN het 
licht voor de mensen. Iemand die Mij volgt, hoeft 
nooit meer in het donker te leven. Hij zal wandelen in 
het licht dat leven geeft."

Johannes 8:12 BB



Jullie zijn het licht voor de wereld. Een stad die op een berg 
ligt, kan niet verborgen blijven. En als je een olielamp 
aansteekt, zet je er daarna geen emmer overheen. Nee, je 
zet hem hoog neer, zodat iedereen in huis licht heeft. Laat 
op dezelfde manier jullie licht schijnen voor de mensen. 
Laat hun de goede dingen zien die jullie doen. Dan zullen ze 
jullie hemelse Vader ervoor prijzen.“’

Matteüs 5:14-16 BB



Het woord “licht” komt 272 
keer voor in de Bijbel (KJV)



1. In het begin schiep God de hemel en de aarde.

3. En God zei: Laat er licht zijn! En er was licht.

6. En God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis.

9. En God zei: Laat het water dat onder de hemel is, in één plaats 
samenvloeien. Het droge noemde Hij aarde en het samengevloeide 
water noemde Hij zeeën.

12.En de aarde bracht groen voort, zaaddragend gewas naar zijn soort 
en bomen die vrucht dragen waarin hun zaad is, naar hun soort.
…

Genesis 1 (HSV)



…bomen die vrucht dragen waarin hun zaad is…



1e dag licht en 4e dag licht



Alle dingen zijn door het Woord 
gemaakt, en zonder dit Woord is geen 
ding gemaakt dat gemaakt is. In het 
begin was het Woord en het Woord 
was bij God en het Woord was God. In 
het Woord was het leven en het leven 
was het licht van de mensen. Dit was 
in het begin bij God. En het licht 
schijnt in de duisternis, en de 
duisternis heeft het niet begrepen.

Johannes 1:1-5 HSV

In het 1e dag licht is Gods liefde, leven, glorie 

en heerlijkheid geopenbaard



• Afstand van de 
aarde naar de 
maan is 
384.400 km

• Er draait één maan 
rond de aarde



Atoom
0,000000001 mm

Meerdere elektronen draaien met een enorme 
omwentelingssnelheid om de kern

99,9% Vacuüm

Bouwsteen van het universum

Elektron

Kern



Het menselijk 
lichaam

• Mensen zijn complexe organismen die 
bestaan uit biljoenen cellen, elk met hun 
eigen structuur en functie. Wetenschappers 
hebben een lange weg afgelegd bij het 
schatten van het aantal cellen in het 
gemiddelde menselijke lichaam. Volgens de 
meest recente schattingen ligt het aantal 
cellen op ongeveer 30.000.000.000.000!

• Elke dag sterven maar liefst 1011 cellen bij 
elke volwassene en worden ze vervangen 
door andere cellen. Elk jaar verliezen we 
bijna ons hele lichaamsgewicht aan cellen.

Bron: www.healthline.com›number-of-cells-in-body



Quantum physics

Straling

Materie



En Hij is vóór alle dingen, en alle dingen bestaan tezamen door Hem.

He is before all things, and in him all things hold together.
Kolossenzen 1:15-17 HSV

Want in Hem leven wij, bewegen wij ons en bestaan wij; zoals ook enkelen 

van uw dichters gezegd hebben: Want wij zijn ook van Zijn geslacht.
Handelingen 17:24-28 HSV

Verheerlijking op de berg

Resurrected Christ



Want U heeft mijn leven gered.

Dankzij U ben ik niet gevallen.

Zo kan ik dicht bij U zijn en leven.

Psalm 56:13

For you have delivered me from death and my feet from 
stumbling, that I may walk before God in the light of life. (KJV)







En allen in de synagoge werden met woede vervuld 
toen zij dit hoorden, en zij stonden op, dreven Hem 
de stad uit en brachten Hem op de top van de berg 
waarop hun stad gebouwd was, om Hem van de 
steilte af te werpen. Maar Hij liep midden tussen hen 
door en ging weg.

Lucas 4:30



Ons lichaam wordt wel steeds ouder en zwakker, 
maar onze geest wordt elke dag gesterkt. De 
moeilijkheden van dit moment zijn niet erg en duren 
maar kort, als je ze vergelijkt met de heerlijke, 
eeuwige dingen die we daardoor nog zullen krijgen. 
Dat maakt alles goed. Maar dan moeten we niet 
letten op de zichtbare dingen, maar op de 
onzichtbare dingen. Want de zichtbare dingen zijn 
tijdelijk, maar de onzichtbare dingen zijn eeuwig.

Korinthe 4:16-18



Zolang u het licht hebt, geloof in het licht, opdat u kinderen van het 
licht mag zijn.

Johannes 12:36


