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Licht 
Woordenboeken: 
1  Het natuurverschijnsel dat voorwerpen zichtbaar maakt, hetzij afkomstig van de zon of enig ander 

hemellichaam, hetzij van enig brandend, lichtend voorwerp.  
2 elektromagnetisch golfverschijnsel waarvoor het oog gevoelig is.  
3 De oorzaak der gewaarwordingen van ons gezichtsvermogen. 
4 ≈ helder, verlicht, transparant; figuurlijk: licht ≈ inzicht, levenslicht. 
5 Bijbel: “Al wat openbaar maakt is licht” (Ef. 5:13). 
 
Spreekwoorden en gezegden:  
daar ging mij een licht op.    opeens begreep ik het.  
zijn licht laten schijnen over iets.  verduidelijken, begrijpelijk maken.  
iets tegen het licht houden.    zo houden dat het licht erdoor valt; het nader onderzoeken. 
zijn licht opsteken bij iemand.   opheldering, inzicht trachten te verkrijgen bij iemand.  
aan het licht komen.     bekend worden. 
nu komt er licht in de duisternis.   nu komt er een oplossing, duidelijkheid. 
het licht zien.      geboren worden; verschijnen; gelovig worden; begrijpen.  
ik zie er niet veel licht in.   het is voor mij onduidelijk.  
iemand het licht in de ogen niet gunnen. helemaal niets gunnen. 
in het licht van de omstandigheden.  als je daarmee rekening houdt.  
toen ging bij hem het licht uit.    toen viel hij flauw; toen verloor hij zijn zelfbeheersing.  
hij is geen groot licht.    hij is niet al te slim.  
zijn licht niet onder de korenmaat zetten. meespreken, mening geven; laten merken dat je ervan 
weet. 
beminnen als het licht van zijn ogen.  iets/iemand erg graag zien. 
het daglicht niet kunnen verdragen/zien.  iets dat geheim moet blijven, niet zuiver is. 
iets voor het voetlicht brengen.   iets onder de aandacht brengen. 
 
Bijbel 
O.T.: 
 (‘oor)   = licht 112, morgenlicht 4, de lichten 1, lichtende 1, lichten (w.w.) 1, licht (bn) 1 e.a.; 123 x.  
 (‘oor)   = lichten (w.w.) 14, verlichten 9, licht 8, doen lichten 2, verlicht 2, verlicht worden 3, aansteken  
      2, licht geworden 1, verlichtend 1, doorluchtig 1; 43 x.  
  (‘oer)   = vuur 4, vlam 1, vallei (= licht: Jes. 24:15) 1; 6 x. 
 (‘oorah)   = licht (Est. 8:16; Ps. 139:12), moeskruiden 2 (2Kon. 4:39; Jes. 26:19); 4 x. 
 (ma’oor)  = licht 8, luchter 7, lichten 3, lichtende 1; 19 x.  
 
N.T.: 
φως (foos)  = licht 68, vuur 2; 70 x. 
φωτιζω (footizoo) = verlichten 9, in het licht brengen 1 (1Kor. 4:5), aan het licht brengen 1 (2Ti. 1:10); 11 x. 
φωτισμος (footismos)  = verlichting; 2 x: 2Kor. 4:4,6. 
φωτεινος (footeinos)  = verlicht 4, luchtig 1 (Mt. 17:5); 5 x. 
φωστηρ (foostèr)  = licht 2 x: Fil. 2:15; Opb. 21:11. 
 
A Licht in de schepping 
Ge. 1:3-5,15,17,18.  (‘oor) = 200-6-1: God (1) verbonden met (6) Hoofd (200); God én Hoofd. Hoofd ≈ 
heerschappij. God is Licht (1Jh. 1:5). Christus: Hoofd. Ef. 1:22,23; Kol 2:10. Licht tot heerschappij (Ge. 1:16): 
grote licht: zon → dag; kleine licht: maan (en sterren) → nacht. Ge. 1:14B19: 4e dag (vs. 19). Ge. 1:14-16: lich-
ten = ma’oor; tekenen; gezette tijden: Ps. 136:7-9; Jer. 31:35. Licht: Job 38:19,24; Job 36:30; Job 37:11. Daglicht: 
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Zef. 3:5  De rechtvaardige HEERE is in het midden van haar, Hij doet geen onrecht; allen morgen geeft 
Hij Zijn recht (= mishpat; + gericht, oordeel) in het licht, er ontbreekt niet; doch de verkeerde 
weet van geen schaamte. Recht ≈ gerechtigheid ≈ licht. Ps. 37:5,6 (de HEERE … zal uw 
gerechtigheid (tzedaqah) doen voortkomen als het licht, en uw recht (mishpat) als de middag. 
Het licht dezer wereld zien.  

B God & Licht 
a)  God = Licht. 1Jh. 1:5: ... dat God Licht is, en gans geen duisternis in Hem is.  
b)  God woont in het licht: Ps. 104:1,2; 1Ti. 1:16 (ontoegankelijk).  
c)  De HEERE als de wolk- & vuurkolom: Ex. 13:21; Ps. 78:14; Neh. 9:12. 
d)   God geeft licht: Jak. 1:17 (de Vader der lichten); Ps. 43:3 (Zend Uw licht en (nl.) Uw waarheid). 
 Ps. 36:10: Want bij U is de fontein des levens; in Uw licht zien wij (het) licht.  
e)  De HEERE tot eeuwig licht: nieuwe schepping: Jes. 60:19,20; Opb. 21:23; Opb. 22:5. 
  
C Jezus Christus & Licht 
a)  In Zijn aardse bediening: het Licht der wereld. Jh. 1:4-9; Jh. 8:12; Jh. 9:5; Jh. 12:35,36 en 46. 
b) De Heer als de Zon der gerechtigheid (in Zijn wederkomst): Mal. 4:2. 
c)  Prediking van Jezus Christus: Jes. 9:1 → Mt. 4:16,17; Jes. 42:6 en 49:8 (licht der heidenen); Hd. 13:47 
 Lk. 2:30-32; Hd. 26:16-18,23.  
d) Nu de Heer verborgen is: wereld is in duisternis. Toch is er Licht: het Waarachtige Licht schijnt nu: 1Jh.  
 2:8; d.i.: het profetische Woord: 1Pt. 2:19. 
 
D a)  Licht & heerlijkheid: o.a. Jes. 60:1,2; Eze. 43:2; Hab. 3:3,4. 
 b)  Licht & leven:  Natuurlijk leven: Job 18:5; Job 33:30; Ps. 49:20; Spr. 13:9; Spr. 29:13.  
 Spr. 13:9  Het licht der rechtvaardigen zal zich verblijden; maar de lamp der goddelozen zal uitgeblust  
   worden.  
 
 Eeuwig leven: Jh. 1:4; Jh. 8:12 (Wie Mij volgt zal het licht des levens hebben);  
 2Ti. 1:10  ... het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht heeft door het Evangelie.  
   Opstanding in de morgenstond (als de zon opkwam; als het begon te lichten (Mt. 28:1). 
 
 c)  Licht & Woord: Ps. 19:9; Ps. 43:3; Jes. 51:4; 
 Ps. 119:105 Nun. Uw woord is een lamp voor mijn voet, en een licht voor mijn pad.  
 Ps. 119:130 De opening Uwer woorden geeft licht, de slechten verstandig makende.  
 Ps. 119:135 Doe Uw aangezicht lichten over Uw knecht en leer mij Uw inzettingen. 
 Spr. 6:23  Het gebod is een lamp, de wet is een licht, en de bestraffingen der tucht zijn de weg des levens;  
 2Pt. 1:19  En wij hebben het profetische woord, dat zeer vast is, en gij doet wel, dat gij daarop acht hebt,  
   als op een licht (= luchnos; 13 x kaars, 1 x licht), schijnende in een duistere plaats, … 
 
 d)  Licht & oordeel: licht ≈ dag ≈ oordeel; in het licht brengen, oordelen, dagvaarden; voor het gerecht da- 
  gen. Hos. 6:5 (uw oordelen zullen voortkomen als het licht).  
 1Kor. 4:5 Zo dan oordeelt niets voor den tijd, totdat de Heere zal gekomen zijn, Welke ook in het licht zal  
   brengen (footizoo), hetgeen in de duisternis verborgen is, en openbaren de raadslagen der har- 
   ten; en als dan zal een iegelijk lof hebben van God. 
 
E Licht & gelovige / rechtvaardige: Ps. 27:1; Ps. 112:4; Spr. 4:18; Jes. 50:10. 
2Kor. 4:6 God … Die in onze harten geschenen heeft, tot verlichting der kennis der heerlijkheid Gods … 
1Pt. 2:9  ... een heilig volk, een verkregen volk; opdat gij zoudt verkondigen de deugden Desgenen, Die 

u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht. 
Ef. 1:17,18 … verlichte ogen uws verstands op dat gij moogt weten … (Ps. 19:9). 
Ef. 5:8-14 Eertijds duisternis, nu licht in de Heere, wandelen als kinderen des lichts. 
2Kor. 6:14 ... wat gemeenschap heeft het licht met de duisternis?  
Kol. 1:12 … bekwaam gemaakt om deel te hebben in de erve der heiligen in het licht. Kol. 1:13. 
Ro. 13:12 … Laat ons dan afleggen de werken der duisternis, en aandoen de wapenen des lichts.  
1Th. 5:5,8 Gij zijt allen zonen des lichts en des dags ... waken en nuchter zijn … 
1Jh. 1:7  In het licht wandelen ... zo hebben wij gemeenschap met elkander ...  
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Mt. 5:14-16 Gij zijt het licht der wereld … uw licht laten schijnen. 
Fil. 2:15,16 ... onder welke gij schijnt als lichten in de wereld (fooster: lichtende sterren). 
 
F In het Licht wandelen. 
Mens:   Niet: Jh. 3:19-21 (duisternis liever dan het licht: hun werken zijn boos); Ps. 82:5; Pred. 2:14. 
Gelovige:   Jh. 8:12; Jh. 11:9 (10); Jh. 12:35; Ef. 5:8; 1Jh. 1:5,7.  
Israël:   Ps. 89:16; Jes. 2:5; Jes. 58:10. 
Volken:  Jes. 51:4; Jes. 60:3; Opb. 21:24 (Opb. 22:5).  


