
Huisgeloof2017#4 – EK IS ! WEEK 3 <> Johannes 8:12-20 
12 Op ’n ander keer het Jesus vir die mense gesê: “Ek is die lig vir die wêreld. Wie My volg, sal nooit in die 
duisternis lewe nie, maar sal die lig hê wat lewe gee.” 13 Die Fariseërs sê toe vir Hom: “Jy getuig oor jouself; 
jou getuienis is dus nie geldig nie.” 14 Daarop sê Jesus vir hulle: “Al getuig Ek ook oor Myself, is my getuienis 
geldig, omdat Ek weet waar Ek vandaan gekom het en waarheen Ek teruggaan. Maar julle weet nie waar Ek 
vandaan kom of waarheen Ek gaan nie. 15 Julle oordeel oor iemand volgens sy uiterlike; Ek oordeel oor 
niemand nie. 16 En as Ek oor iemand oordeel, is my oordeel reg, omdat dit nie Ek alleen is nie, maar Ek en 
die Vader wat My gestuur het. 17 In julle wet staan daar geskrywe dat die getuienis van twee persone geldig 
is. 18 Nou ja, oor My getuig Ek self én die Vader wat My gestuur het.” 19 Toe vra hulle vir Hom: “En waar is 
die vader van jou?” Jesus het geantwoord: “Julle ken My nie en ook nie my Vader nie. As julle My geken het, 
sou julle my Vader ook geken het.” 20 Hierdie dinge het Hy gesê in die vertrek waar die offergawekiste 
gestaan het. Hy was toe besig om die mense in die tempel te leer. En tog het niemand Hom gevange geneem 
nie, omdat sy tyd nog nie gekom het nie. 

 
#LIG <> Die Agtergrond van Jesus se EK IS uitspraak is die loofhuttefees [die oesfees] - op hierdie 
fees, op die aand van die eerste dag, het die verligting van die tempel plaasgevind in die hof van die 
vrouens.  Dan is daar vier kandelare aan die brand gesteek wat die tempel helder verlig het – dit het 
ook by die dak van die tempel uitgeskyn en van oral in Jerusalem sou mense die lig kon sien.  Die 
mense het gedans tot die môrelig. Te midde van hierdie toneel sê Jesus: “Ek is die lig vir die wêreld - 
die persoon wat My volg sal nie net vir één opwindende aand lig hê nie, maar vir elke tree van 
sy/haar lewenspad.” 
#neem die lig <> Daar was ŉ toneelstuk wat gereeld in die 1920’s opgevoer is: ŉ Man het verwoed 
by ŉ gaslamp na iets gesoek. Toe sy vriende daar aankom, vra hulle hom: “Wat soek jy?” Die man 
antwoord: “Ek soek na my beursie!” Die vriende het dadelik help soek. Na ŉ tyd vra een van sy 
vriende terloops: “Is jy seker jy het dit hier verloor?” Die man antwoord: “Nee, ek het dit daar verloor.” 
Terwyl sy vinger na die  donkerte wys.  Die vriende praat soos een man: “In hemelsnaam, waarom 
soek jy dit dan hier?!” Die man kyk op asof die antwoord eintlik voor die handliggend  is: “Hallo, is 
julle blind!? Want daar is mos geen lig nie!” Waarop die een vriend antwoord: “Jou dwaas, dit is ’n 
draagbare gaslamp!” Dis ons probleem – ons soek op verkeerde plekke.  Die lig van Jesus is eintlik 
orals beskikbaar – dis ook ŉ draagbare lig. 
Bang vir LIG? >  “We can easily forgive a child who is afraid of the dark: the real tragedy of life 
is when men are afraid of the light.” Vandaar Jesus se stelling:” Ek is die lig vir die wêreld.” 
Hoekom so ŉ stelling? ŉ Duitser, Rudolf Bohren, het ŉ boek met die mooiste titel geskryf: “Sodat God 
mooi word”. Jesus is die lig sodat ons weer kan besef hoe mooi God is! Die donkerte van die sonde 
het ons dit laat miskyk en laat vergeet! Jesus het deur alles wat Hy gedoen en gesê het, kom wys 
hoe ontsaglik mooi God is! Sodat  ons in verwondering staan oor hoe mooi God is.  Plato het eeue 
terug gesê: “We can easily forgive a child who is afraid of the dark: the real tragedy of life is when 
men are afraid of the light.” 
Papaderos se spieëltjie <> Wat dit van ons vra?  Aan die einde van ŉ klas, word daar mos altyd 
gevra: Is daar enige vrae?” Gewoonlik is daar nie, want almal wil klaarmaak. Robert Fulghum het 
altyd die gewoonte gehad om sy hand op te steek en dan half tong in die kies te vra: “Wat is die 
betekenis van die lewe?” Almal lag dan. Daarna verduidelik Fulghum: “Miskien sal iemand eendag 
my vraag beantwoord!” Wel, eendag het ’n ou Griek, Alexander Papaderos, sy vraag geantwoord. 
Toe hy die vraag vra, het die ou Griek ŉ klein ronde spieëltjie uit sy sak uitgehaal - omtrent die grote 
van ŉ R5 stuk.  Papaderos het verduidelik dat dit iets is wat hy al van kleintyd saam met hom het.  Dit 
was vir hom ŉ lekker speelding.  Hy was absoluut betower deur die feit dat dit lig kon reflekteer, selfs 
in die donkerste plekke.  Sy speletjie se doelwit was om te sien hoe hy lig in die onmoontlikste plekke 
kan laat skyn. Papaderos het toe gesê: “I kept the little mirror.  As I became a man, I grew to 
understand that this was not just a child's game but a metaphor for what I might do with my life. I 
came to understand that I am not the light or the source of light. But light is there and it will only shine 
in many dark places as I reflect it.” Met ons lewens kan ons God se lig reflekteer – binne die donker 
plekke van mense se harte sodat God hulle kan verander.  Dit is volgens Papaderos die betekenis 
van die lewe.  Hy’s reg! 
#skaduwees <> Onthou die volgende woorde: “Evil is like a shadow--it has no real substance of its 
own, it is simply a lack of light. You cannot cause a shadow to disappear by trying to fight it, stamp on 
it, by railing against it, or any other form of emotional or physical resistance. In order to cause a 
shadow to disappear, you must shine light on it.” (Anoniem) 


