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Prediking en skriflesings: 

1. 

Elke aand as ek of Willemien Hannah in die bed sit gaan ons deur ŉ baie spesifieke 

roetine.   

• Eers moet sy badkamer toe gaan – ons wil natuurlik nie ŉ glipsie in die middel 

van die nag hê nie. 

• Dan moet ons tandeborsel.  Gewoonlik is dit ŉ proses.  Kinders sukkel om te 

verstaan dat daar ŉ funksie agter tandeborsel is.  Hannah praat nou nog van 

die suikermannetjies wat ons met die tandeborsel moet wegvee. 

• Wanneer ons klaar tande geborsel het moet ons eers boek lees.  Vir haar is die 

boek wat gelees word nie soseer belangrik nie.  Dit gaan vir haar eerder oor die 

hoeveelheid boeke wat ons moet lees.  Sy stel gewoonlik 3 boeke voor, ek 1.   

• Daarna moet ons bid.  Dit is baie eenvoudig.  Dankie Jesus vir mamma, pappa 

en boetie.  Dankie vir familie en onderwysers, dankie vir ŉ bed, ŉ huis en kos 

om te eet. Dankie Jesus vir Fila, ons hondjie. 

Gewoonlik probeer ek op die oomblik uit die kamer glip. 

• Dit werk gewoonlik nie so nie.  Ek moet eers ŉ rukkie by haar lê, en baie 

belangrik, moet ek of Willemien met die afsit van die ligte haar nagliggie 

aanskakel. 

Sonder die nagliggie kan sy nie slaap nie.  Dit is haar baken, haar ligtoring in die nag.  

Sonder die liggie is die donkerte van die nag net een te veel vir haar.. 

2. 

Gemeente. 

Van kleinsaf maak die teenwoordigheid of afwesigheid van lig ŉ ongelooflike groot 

deel van ons lewe. 



• Jy word gebore vanuit relatiewe donkerte die lig in. 

• Jou oë is toe met geboorte, en dan is jou oop en jy kan die lig sien. 

• Elke dag word gekenmerk deur donkerte en lig, dag en nag.  Die son kom 

op en die sak weer aan die einde van die dag. 

• Selfs die seisoene het ŉ impak op donkerte en lig.  In die winter is die nag 

langer.  In die sommer is die lig weer meer.  Dit is een van die aspekte wat die 

moeilikste is vir my broer wat in Canada bly.  Die donkerte van winter is 

uitmergelend.  Die 4 maande lange skemer en nag is vir hom selfs erger as die 

koue. 

As moderne mens kan ons ook in ŉ sekere sin beheer uitoefen oor die 

teenwoordigheid van lig en donkerte. 

• Ons kan ŉ kers aansteek wat die donkerte verdryf. 

• Ons kan vuurmaak wat lig en hitte voorsien. 

• Ons kan ligte aanskakel wat lewe in die aand moontlik maak.  Het ons nie die 

luukse nie is dit sekerlik die grootste ongerief denkbaar. 

• Ons het die mediese wetenskap wat kan help om ŉ persoon se sig te 

herstel. 

Indien die lig en donker so massiewe rol in ons lewe speel is dit ook glad nie vreemd 

dat lig en donkerte ŉ metaforiese betekenis in ons lewe ingeneem het nie. 

• Donkerte is simbolies van dit wat verkeerd is, die bose, verlorendheid en 

verlatenheid.  Donkerte is simbolies van onkunde.  Ons praat byvoorbeeld van 

Dark Ages, die donker Middeleeue. 

• Lig is weer simbolies van presies die teenoorgestelde.  Lig is simbolies van dit 

wat goed, rein en reg is.  Lig is kenmerker van die kennis.  Na die Middeleeue 

het die tydperk van die verligting aangebreek.  

3. 

In die Bybel speel die lig asook die afwesigheid daarvan ŉ massiewe rol. 

Ek gaan so paar tekste vir u vandag voorhou wat iets hiervan weergee.  Ons gaan 

dan later praat hoe Jesus die konsepte en beelde op homself van toepassing maak.  

Die kern vraag wat ons geantwoord is wat dit van Jesus se persoon en karakter vertel. 



4. 

Die bekendste voorbeeld in die Bybel wat na lig en duisternis verwys lees ons in 

Genesis 1: 1-3. Daar staan: 

1 In die begin het God die hemel en die aarde geskep. 2 Die aarde was heeltemal 

onbewoonbaar, dit was donker op die diep waters, maar die Gees van God het oor 

die waters gesweef. 3 Toe het God gesê: “Laat daar lig wees!” En daar was lig. 4 God 

het gesien die lig is goed, en Hy het die lig en die donker van mekaar geskei. 

Genesis vertel ons in essensie dat God die skepper is en die oorsprong van alle dinge 

is.  Daar word ook vir ons vertel dat die skepping van die aarde 7 dae geduur het.  

Hoekom 7 dae?  Volgens Joodse tradisie is die getal 7 die volmaakte getal, God se 

getal.  Hoe lank ŉ dag geduur het, is ook nie vir ons belangrik nie.  ŉ Ewigheid is soos 

ŉ sekonde vir die Here. 

Voor die eerste dag van die skepping word ons vertel dat hemel en aarde geskape 

het.  Dit was leeg en die duisternis het oor ganse aarde gestrek. 

• Op dag 1 het God die lig geskape.  Dan skei die Here die lig van die donker. 

• Op dag 2 skep God die hemelgewelf.  Dit wil sê die hemel van die see. 

• Op dag 3 skep God die see en land en die waters kom bymekaar om die see te 

vorm. 

• Op dag 4 skep God die son, maan en sterre asook dag en nag en die seisoen. 

• Op dag 5 volg die visse en die voëls. 

• Op dag 6 die diere asook die mens. 

• Op dag 7 het God gerus van Sy skeppingswerk en Hu was daarmee gelukkig. 

Hierdie verhaal vertel ons twee goed.  Dit vertel ons iets van God.  Hy is die skepper 

en die oorsprong.  God moet ook onderskei word van die skepping.  Verder leer ons 

dat God in beheer is van die ganse skepping en dat hy alles volgens ŉ orde daar 

geplaas het. 

Ons leer egter ook ŉ tweede ding.  Ons leer iets van ons self.  Ons is belangrik vir 

God aangesien Hy ons geskep het.  Terselfdertyd moet ons besef dat ons verskil van 

die res van die skepping aangesien ons volgens sy beeld geskep het.  Laaste moet 



ons besef dat ons ŉ verantwoordelikheid het teenoor alle ding – ons is God se 

verteenwoordigers op aarde. 

Het julle miskien gelet dat die lig geskep is voor die Son.  Die antieke mens het nie 

die konnotasie gemaak tussen die son en lig nie.  Vir hulle was die son, of ŉ vuur, of 

ŉ kers nie die oorsprong van lig nie.  God was die oorsprong van lig en lewe.  God 

het die lig gegee en is die oeroorsprong daarvan en geen ander bron nie. 

Ons sal later sien hoe belangrik die stelling is. 

5. 

Die tweede teks wat ons lees vertel ons van Israel se uittog uit Egipte.  Ons lees 

Exodus 13 

20 Hulle het Sukkot verlaat en by Etam aan die rand van die woestyn kamp 

opgeslaan. 21 Die Here het bedags met 'n wolkkolom voor hulle uit gegaan om vir 

hulle die pad te wys en snags met 'n vuurkolom om vir hulle lig te verskaf, sodat hulle 

dag en nag kon trek. 22 Die wolkkolom bedags en die vuurkolom snags het altyd voor 

die volk gebly. 

Hier lees ons van een van die hoofmomente van Israel se Eksodus vanuit Egipte. 

Daarna lees ons van hoe die Farao en sy manskappe die swerwersvolk agtervolg.   

Die volk sien natuurlik hoe hulle agterna gesit word en hulle reaksie is baie 

voorspelbaar.  Hulle sê onder andere vir Moses in hoofstuk 14: 

“Is daar nie begraafplek in Egipte nie dat jy ons saamsleep om in die woestyn te 

sterwe? Wat het jy ons aangedoen dat jy ons uit Egipte laat trek het?  Ons het jou 

mos in Egipte gesê om ons te laat staan dat ons vir die Egiptenaars werk. Dit is vir 

ons beter om vir hulle te werk as om hier in die woestyn om te kom.” 

So loop die verhaal verder tot dit tot ŉ hoogtepunt kom by die Rooisee. 

Deurgaans in die verhaal dien die vuurkolom as simbool van God se 

teenwoordigheid, God se leiding en God se beskerming. 

• Al bevind die volk hulself in die woestyn en word hulle deur die farao agtervolg 

kan hulle aan die hand van die vuurkolom sien dat God met hulle is. 



• Die vuurkolom lei ook Israel deur die woestyn.  Die implikasie daarvan is dat 

daarsonde geheel en al verlore was.  God is die rigtinggewer, hulle baken in 

die donker nag. 

• En laastens is die vuurkolom simbolies van God se beskerming.  God is naby, 

God lei hulle, maar God is ook hulle redder en beskerming. 

Kyk Israel na die vuurkolom, die bron van lig in die duister nag, sou hulle hoop en 

krag kry om te volhard in reis vanuit slawerny. 

6. 

Met Genesis en Eksodus in gedagte en konnotasie tussen lig en God is dit 

vanselfsprekend dat die metafoor van lig vir God na vore kom in die psalmdigter se 

denke oor God. 

Daar is baie voorbeeld hiervan.  Ek gaan egter net kortliks na Psalm 27 vers 1 verwys. 

1 Van Dawid. Die Here is my lig en my redder, vir wie sou ek bang wees? Die Here 

is my toevlug, vir wie sou ek vrees? 

Netsoos die lig in die skeppingsverhaal die duisternis wegdryf, en die vuurkolom in 

die nag tydens die uittog lig voorsien op die pad van die volk, so is dit ook met die kort 

versie. 

Omdat God, wat vergelykbaar is met lig, teenwoordig is in die digter se lewe hoef hy 

nie bang te wees vir die duisternis nie  Netsoos daardie nagliggie die bietjie lig 

voorsien wat help dat Hannah in die aande kan slaap, so is God vir die digter.  Net 

soos die lig die donker wegdryf sodat ons kan sien, so is God ook standvastig, die 

teenwoordige beskermer, van die wat hulle in letterlike en figuurlike in duisternis 

bevind. 

7. 

Die konsep van lig en die verband met God het so massiewe rol in Israel se nadenke 

oor God gespeel dat lig selfs die sentrale beeld was en steeds is in hulle fees van 

die hutte of die loofhuttefees. 

Vir die Jode is daar drie groot feeste.  

• Die Pasga wat die uittog uit Egipte herdenk. 



• Die Oesfees of die fees van die weke.  Die doel van die fees was om vir God 

dankie te sê vir die insameling van die oes. 

• Die derde fees wat baie belangrik is en betrekking het tot vandag se prediking 

is die Huttefees of die fees van Sukkot.   

Die is ŉ 8 dae lange fees wat Israel se omswerwinge in die woestyn herdenk.  Dit 

fokus veral op God wat gedurende die tyd in Israel geskiedenis aan die hand van die 

vuurkolom altyd getrou was, hulle begelei en beskerm het. 

Gedurende die fees word die tempel in Jerusalem volledig in lig gebaai. Onder 

andere word daar vertel dat daar reuse goue kandelare was.  Die kerse in die goue 

kandelaar se pit was volgens oorlewering gemaak van die klere van die priesters.  

Daar word ook verder vertel dat veel groter kandelare was in die hof van die vroue 

(4 van hulle en elk was 25 meter hoog.).  Blykbaar kon ŉ mens die lig van die 

kandelaar van etlike kilometers gedurende die feesvieringe sien – onthou, die tempel 

is gebou op een van die hoogste koppies in Jerusalem.   

8. 

U wonder seker op die punt tereg wat die skeppings en Eksodus verhaal asook die 

Loofhuttefees te doen het met Jesus?  Wat is die konnotasie tussen die Ou Testament 

se verstaan van Lig, die Loofhuttefees wat fokus op lig en Jesus? 

Dit is die wonder van God se Woord.  Dit kan jou altyd weer opnuut verras. 

Om antwoorde op die vrae te kry moet ons kortliks na ŉ paar grepe uit Johannes 7 en 

8 kyk.  Die 2 hoofstukke is ŉ geheel wat ons van ŉ stel gebeure vertel wat in die 

tempel afspeel. 

Kom ons lees die versies saam. 

1 Hierna het Jesus in Galilea rondgegaan. In Judea wou Hy dit nie doen nie, omdat 

die Jode daar Hom wou doodmaak. 2 Maar die huttefees van die Jode was naby. 3 

Jesus se broers sê toe vir Hom: “Gaan 'n bietjie hiervandaan na Judea toe dat jou 

dissipels daar ook die wonderdade kan sien wat jy doen 

 



10 Nadat Jesus se broers na die huttefees toe vertrek het, het Hy self tog ook gegaan, 

nie openlik nie maar onopvallend. 11 Die Jode het toe by die fees na Hom gesoek en 

gevra: “Waar is hy?” 12 Onder die feesmenigte is daar baie oor Hom gefluister. Party 

mense het gesê: “Hy is 'n goeie man.” Maar ander het gesê: “Nee, hy mislei die 

mense.” 

 

14 Toe die feestyd al halfpad verby was, het Jesus na die tempel toe gegaan en die 

mense daar geleer. 15 Die Jode was verbaas en het gesê: “Waar kom hy aan die 

geleerdheid? Hy het dan geen opleiding gehad nie!” 

 

37 Op die laaste dag, die groot dag van die huttefees, het Jesus daar gestaan en 

uitgeroep: “As iemand dors het, laat hy na My toe kom en drink! 38 Met die een wat 

in My glo, is dit soos die Skrif sê: Strome lewende water sal uit sy binneste vloei. ” 

 

2 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.” 

 

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. 

 

Verbeel die gebeure in jou geestesoog.  Dit is die loofhuttefees.  Pelgrims het van 

regoor na Jerusalem gekom om deel te neem aan die feesvieringe. Gedurende die 

tyd herdenk hulle Israel se tyd in die woestyn en hoe God aan die hand van wolkkolom 

en ŉ vuurkolom deur die woestyn dan beloofdeland gelyk het.  Dit is ŉ fees wat 

deurgaans gebruik maak lig.  Die lig is simbolies van God se teenwoordigheid, sy 

leiding en beskerm gedurende Israel swerwersjare. 



Jesus, sy dissipels en van Jesus se broers woon soos al die ander Jode ook die fees 

by.   

By die einste fees begin Jesus dan die mense in die tempel leer.  Onder andere maak 

Jesus twee uitsprake oor homself.  In die eerste plek vergelyk Jesus homself met ŉ 

fontein met lewende water.  Wie van hom drink sal nooit weer dors hê nie. 

Die tweede uitspraak het te make met lig.  Soos die kandelare brand, wat elkeen wat 

teenwoordig is herinner aan God se lig wat hulle deur die woestyn na die beloofde 

land gelei het, maak Jesus ŉ skokkende uitspraak. 

Hy sê: 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.” 

9. 

Wat bedoel Jesus wanneer hy dit van Homself sê? 

Die uitspraak van Jesus, binne die konteks, daar in die tempel tydens die 

Loofhuttefees, verwys direk na die gebeur tydens Israel se tyd in die woestyn. 

Vir die trekkende volk was die vuurkolom en die lig wat dit voorsien het ŉ simbool van 

God en Sy teenwoordigheid, Sy beskerming en Sy leiding.  Die vuurkolom was 

die bewys dat God steeds met hulle is en hulle deur die woestyn, die duisternis, na 

die beloofdeland lei.  Die vuurkolom en die lig wat dit voorsien is bewys van God se 

getrouheid teenoor sy volk ten spyte van hulle sonde en ongeloof.  Sonder die 

Goddelike lig was hulle geheel en al verlore. 

Netso, vriende, het Jesus God se teenwoordigheid, Sy beskerming en leiding 

kom sigbaar maak.  Jesus, as die lig, is bewys dat God steeds met ons is en ons 

deur die duisternis na die toekoms lei.  Jesus se koms is bewys dat God getrou is 

teenoor ons, jou en my, ten spyte van ons ongeloof en twyfel.   

Hier is egter iets ongelooflik in opgesluit. Die vuurkolom wat lig gebied het vir Israel 

was net aan die volk geskenk.  Jesus se egter dat hy nie net die lig vir die Jode is nie, 

maar vir die ganse wêreld?  Met ander woorde:  God bemoei hom in Jesus met die 

ganse mensdom.  God bemoei hom in Jesus met jou en my, die man of vrou op straat, 

die persoon wat van my en jou verskil, ja, self met die persoon wat nie glo nie. 



Ja, waarlik, God se liefde en genade is bedoel vir elkeen.  Hy nooi elkeen om deel te 

hê aan die nuwe lewe, ŉ nuwe toekoms. 

10. 

Hoe aanvaar ons die uitnodiging? 

Jesus sê self:  Die wat Hom volg, sal nooit weer in die duisternis leef nie, maar sal die 

lig hê wat die lewe gee. 

Met ander woorde vriende.  Volg ons in Sy voetspore, glo ons in Hom en die gebeure 

om die kruis, sal ons nie langer in die duisternis leef nie.  Dit wil sê die duisternis van 

die sonde, die duisternis van hulpeloosheid, hopeloosheid, die duisternis van die 

sonde.   

Nog meer, volg en glo ons in Jesus kry ons self die lig en die lig gee ons die lewe.  ŉ 

Nuwe lewe vandag en elke dag saam met God. 

Persoonlik is dit ŉ boodskap wat my hoop gee.  Maak nie saak hoe wyd die duisternis 

van die wêreld om ons strek nie – ons het Jesus, die lig vir die wêreld.  Die lig 

verhelder ons harte en verstand. 

11. 

Vir wie het jy die lig al aangegee.? 

Dit is ons taak om die duisternis van die wêreld terug te druk deur ons lig ten toon te 

stel. 

Deur soos Jesus te leef en sy voorbeeld te volg maak ons duisternis net ŉ bietjie 

minder en skyn die lig net so bietjie heldereder.  

Kom ons skyn ons lig saam met Jesus sin. 

Amen. 

in duisternis laat skyn) 


