
Thema: ‘Geschapen in, door en voor het licht’ 

Genesis 1: 1-5 

1 In het begin schiep God de hemel en de aarde. 2 De aarde was nog woest en doods, en duisternis lag 

over de oervloed, maar Gods geest zweefde over het water.  

3 God zei: ‘Er moet licht komen,’ en er was licht. 4 God zag dat het licht goed was, en hij scheidde het 

licht van de duisternis; 5 het licht noemde hij dag, de duisternis noemde hij nacht. Het werd avond en 

het werd morgen. De eerste dag.  

 

De eerste letter van de Hebreeuwse Bijbel (NB: het Hebreeuws wordt van rechts naar links gelezen): 

 
 
Genesis 1: 14-19 

14 God zei: ‘Er moeten lichten aan het hemelgewelf komen om de dag te scheiden van de nacht. Ze moeten de 

seizoenen aangeven en de dagen en de jaren, 15 en ze moeten dienen als lampen aan het hemelgewelf, om licht 

te geven op de aarde.’ En zo gebeurde het. 16 God maakte de twee grote lichten, het grootste om over de dag te 

heersen, het kleinere om over de nacht te heersen, en ook de sterren. 17 Hij plaatste ze aan het hemelgewelf om 

licht te geven op de aarde, 18 om te heersen over de dag en de nacht en om het licht te scheiden van de 

duisternis. En God zag dat het goed was. 19 Het werd avond en het werd morgen. De vierde dag. 

 

De opbouw van de scheppingsdagen in Genesis 1: 1 – 2: 4a 

 

1
e
 dag: licht 4

e
 dag: grote licht en kleine licht 

2
e
 dag: scheiding water onder en boven 5

e
 dag: dieren ih water / id lucht 

3
e
 dag: land 6

e
 dag: dieren od aarde / de mens 

7
e
 dag: rust 

 

Psalm 119: 105 

105 Uw woord is een lamp voor mijn voet, 

een licht op mijn pad. 

 

Jesaja 9: 1 

1 Het volk dat in duisternis ronddoolt  

ziet een schitterend licht.  

Zij die in het donker wonen  

worden door een helder licht beschenen.  

 

Johannes 1: 1-13 

1 In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. 2 Het was in het begin bij God. 3 

Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. 4 In het Woord was leven en het leven 

was het licht voor de mensen. 5 Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht 

gekregen. 

6 Er kwam iemand die door God was gezonden; hij heette Johannes. 7 Hij kwam als getuige, om van het licht te 

getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven. 8 Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van 

het licht: 9 het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam. 10 Het Woord was in de wereld, de 

wereld is door hem ontstaan en toch kende de wereld hem niet. 11 Hij kwam naar wat van hem was, maar wie 

van hem waren hebben hem niet ontvangen. 12 Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het 

voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. 13 Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit 

lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God. 

 

 



Openbaring 21: 9-11 en 22-27 

9 Een van de zeven engelen met de offerschalen die gevuld waren met de laatste zeven plagen kwam op me af en 

zei: ‘Ik wil je de bruid laten zien, de vrouw van het lam.’ 10 Ik raakte in vervoering, en hij nam mij mee naar een 

heel hoge berg en liet me de heilige stad Jeruzalem zien, die uit de hemel neerdaalde, bij God vandaan. 11 De 

stad schitterde door Gods luister, met een schittering als van een edelsteen, als een kristalheldere jaspis. 

(…) 

23 De stad heeft het licht van de zon en de maan [NB: hier dus wel bij name genoemd; KWdJ] niet nodig: over 

haar schijnt Gods luister, en het lam is haar licht. 24 De volken zullen in haar licht leven en de koningen op aarde 

betuigen daar hun lof. 25 De poorten zullen overdag nooit gesloten worden, en nacht zal het er niet meer zijn. 

26 De volken zullen in haar hun lof en eer komen betuigen. 27 Maar alles wat verwerpelijk is en iedereen die zich 

met gruwelijke dingen en leugens inlaat, komt de stad niet binnen, alleen zij die in het boek van het leven staan, 

het boek van het lam. 

 


