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Preken over het evangelie naar Johannes

Traktaat 34 - Hoofdstuk 8 - Joh. 8:12



·Wat we net hebben gehoord en met aandacht hebben ontvangen, toen het heilig 
Evangelie werd voorgelezen, ik heb er geen twijfel over dat wij allemaal ons 
hebben ingespannen om het te begrijpen, en dat ieder van ons heeft begrepen wat 
hij maar kon, in de mate van zijn mogelijkheden, deze grote zaak namelijk 
waarover we gelezen hebben; en wanneer het brood van het woord wordt 
uitgedeeld, kan niemand er over klagen dat hij niets heeft geproefd. Maar ik heb er
ook geen twijfel over dat er nauwelijks iemand zal zijn die het helemaal heeft 
begrepen.



·Ik denk dat wat de Heere zegt: "Ik ben het licht van de wereld," duidelijk is voor 
diegenen die ogen hebben waardoor je deel kunt nemen aan dit licht; maar zij die 
alleen maar vleselijke ogen hebben, zijn verbaasd over wat door de Heere Jezus 
Christus gezegd wordt, "Ik ben het licht van de wereld."



·Dit onfeilbare Licht, het Licht van de wijsheid, dat spreekt door de wolk van het 
vlees, zegt tegen mensen: "Ik ben het licht van de wereld; hij die mij volgt zal niet 
in duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben." Heeft Hij u niet 
zo onttrokken aan de ogen van het vlees, en u teruggeleid naar de ogen van het 
hart? Want het is niet genoeg om te zeggen, "wie mij volgt zal niet in duisternis 
wandelen, maar zal licht hebben." Hij voegde eraan toe, "van het leven." Zoals het 
al eerder gezegd was: "want bij U is de bron van het leven."



·Zie dus, mijn broeders, hoe de woorden van de Heere in overeenstemming zijn 
met de waarheid van de psalm: in beide gevallen wordt het licht geplaats bij de 
bron van het leven, en door de Heere wordt gezegd: "het licht van het leven." Voor
het lichaam zijn het licht en de bron verschillende dingen. Onze monden zoeken 
een bron, onze ogen zoeken licht. Wanneer wij dorst hebben zoeken wij een bron, 
wanneer wij in de duisternis zijn zoeken wij licht. En als ze toevallig in de nacht 
dorst hebben, steken we een licht aan om een bron te zoeken. Bij God is dat 
anders: licht en bron zijn hetzelfde. Hij die zijn licht voor u laat schijnen zodat u 
kunt zien, is ook degene die water voor u laat stromen, opdat u kunt drinken.



·Als je dan vanuit je innerlijk hier naar kijkt, zie je wat voor soort licht dit is, 
waarvan de Heere zegt: "hij die mij volgt, zal niet in duisternis wandelen." Volg de
zon, en laten we dan zien of je niet in duisternis wandelt. Zeker, de zon komt op 
voor u; de zon volbrengt zijn loop naar het westen. Misschien is uw reis in de 
richting van het oosten. Behalve wanneer je in een tegengestelde richting gaat als 
de zon, zul je zeker verdwalen door het te volgen, en in plaats van naar het oosten 
zul je dan naar het Westen gaan. Als je het volgt over het land, zul je verkeerd 
reizen; als de zeeman het over de zee volgt, zal hij verkeerd reizen. Bovendien, 
stel dat je de zon naar het westen volgt, zoals de zon zelf ook reist, laat ons dan 
zien of je niet toch in de duisternis wandelt nadat de zon is ondergegaan. Ook al 
wil jij niet de zon verlaten, de zon zal zeker jou verlaten, om de dag te beëindigen 
in de noodzaak van zijn dienstbetoon. Maar onze Heere Jezus Christus, zelfs toen 
Hij niet aan iedereen openbaar was door de wolk van Zijn vlees, hield op het 
zelfde moment alle dingen vast door de kracht van Zijn wijsheid. Uw God is 
overal geheel aanwezig: als u Hem niet afvalt, zal Hij zeker niet van u afvallen.
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7.
Hij zegt: "wie Mij volgt, zal niet in de duisternis wandelen, maar 
zal het licht van het leven hebben." Zijn belofte wordt uitgedrukt 
met de toekomende tijd; want Hij zegt niet “heeft”, maar "zal het 
licht van het leven hebben." Maar Hij zegt niet: wie Mij zal volgen,
maar wie mij (nu) volgt. Onze plicht drukt Hij uit in de tegen-
woordige tijd, maar wat Hij heeft beloofd aan hen die dat doen, 
heeft Hij met een toekomende tijd uitgedrukt. "Wie volgt, zal 
hebben." Wie nu volgt, zal hierna hebben: wie nu in geloof volgt, 
zal hierna hebben, dat wil zeggen zal het zien. Want, "zolang wij 
in het lichaam zijn," zegt de apostel, "zijn wij afwezig van de 
Heere, want wij wandelen door geloof, en niet door aanschou-
wen." ( 2 Kor. 5:6, 7)
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Wanneer zullen wij wandelen door aanschouwen? Wanneer 
zullen wij het licht van het leven hebben, wanneer zullen wij 
komen tot dat aanschouwen, wanneer deze nacht voorbij zal 
zijn? Over die dag, die komen zou, wordt gezegd: "in de ochtend 
zal ik bij u staan, en u aanschouwen." (Psalm 5, "'s morgens 
hoort U mijn stem, Heere; 's morgens leg ik mijn gebed voor U 
neer en zie ik naar U uit."
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Wat betekent dan "'s morgens"? Wanneer de nacht van deze 
wereld voorbij is, wanneer de verschrikkingen van de ver-
leidingen voorbij zijn, wanneer de leeuw die in de nacht brullend 
rondgaat, en zoekt wie het kan verslinden, is overwonnen. 's 
Morgens zal ik bij U staan, en U aanschouwen."
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Wat denken wij dan, broeders, wat is dan onze plicht voor de 
huidige tijd, en wat wordt dan gezegd in de psalm: "ik ben moe 
van mij zuchten, heel de nacht maak ik mijn bed  nat , doorweek 
ik mijn rustbank met mijn tranen" (Psalm 6:7). “Heel de nacht 
door,” zegt hij, “zal ik wenen; ik brand met verlangen naar het 
licht.” De Heere ziet mijn verlangen: want een andere psalm zegt 
tegen Hem: "Heere, al mijn verlangen ligt voor U open, mijn 
zuchten is voor U niet verborgen" (Psalm 38:10).
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Verlang je naar goud? Dan kun je gezien worden; want het is 
zichtbaar aan andere mensen dat jij naar goud zoekt. Verlang je 
naar koren? Dan vraag je dat aan iemand die het heeft; en 
daarmee maak je zichtbaar dat je het zoekt, zoekt naar wat je 
verlangt. Maar als je verlangen op God is gericht? Wie ziet het, 
dan God alleen? Aan wie dan maak je je verlangen bekend 
wanneer je naar God zoekt? Zoals je zoekt naar brood, water, 
goud, zilver, koren? Bij wie zoek je als je God zoekt, dan bij God 
alleen?
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Hij wordt gezocht bij Hemzelf die Zichzelf heeft beloofd. Laat de 
ziel dan haar verlangen uitstrekken, en met een vergroot hart 
proberen te begrijpen wat "geen oog heeft gezien, geen oor heeft
gehoord, en wat niet is opgekomen in het hart van de mens" 
(1 Kor. 2:9).
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We kunnen ernaar verlangen, we kunnen ons ernaar uitstrekken, 
we kunnen zuchten terwijl we ernaar streven; maar op een 
waardige wijze het begrijpen, op een waardige wijze het in 
woorden uitdrukken, dat kunnen wij niet.



8

Psalm 63:2
O God, U bent mijn God! U zoek ik vroeg in de morgen; mijn ziel 
dorst naar U, mijn lichaam verlangt naar U in een land, dor en 
dorstig, zonder water. Zo heb ik U in het heiligdom aanschouwd, 
Uw macht en Uw heerlijkheid gezien.
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Psalm 119: 131 "ik sper mijn mond open en hijg, want ik verlang 
naar Uw geboden."
Psalm 119:174, "Heere, ik verlang naar Uw heil; Uw wet is mijn 
bron van blijdschap."
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Psalm 42
"Zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen, zo schreeuwt 
mijn ziel tot U, o God! Mijn ziel dorst naar God, naar de levende 
God. Wanneer zal ik binnengaan om voor Gods aangezicht te 
verschijnen?
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#7 (slot)
Het leven gaat ons teboven
"we kunnen ernaar verlangen, ernaar streven, erover zuchten; 
maar we kunnen het niet op een waardige manier begrijpen, het 
niet op een waardige manier in woorden uitdrukken, dat kunnen
wij niet."
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#8. De opdracht is de voorwaarde
Daarom, mijn broeders, omdat de Heere het zo kort zegt: "Ik 
ben het licht van de wereld: wie Mij volgt zal niet in de 
duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben;" in
deze woorden heeft Hij ons één ding opgedragen, en iets anders 
beloofd. Laten wij dan doen wat Hij heeft opgedragen, zodat wij 
niet met een onbeschaamd gelaat zullen eisen wat Hij beloofd 
heeft. Zodat Hij niet tegen ons zal zeggen in Zijn oordeel, "Heb 
je gedaan wat Ik jou heb opgedragen, zodat je kon verwachten 
wat Ik heb beloofd?"
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De opdracht
(Dan zou jij zeggen:) Wat hebt U dan opgedragen, o Heere onze 
God? Dan zegt Hij tegen jou: "dat jij mij zou volgen." Heb jij de
wijsheid van het leven gezocht? Maar van welk leven dan, toch 
alleen van dat leven waarover gezegd wordt: "bij U is de bron 
van het leven"?
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De rijke man
Er was een man die hoorde wat tegen hem gezegd werd: "ga 
heen, verkoop alles wat je hebt, en geef het aan de armen, en dan
zul je een schat hebben in de hemel, en kom dan terug en volg 
mij." Hij volgde niet, maar ging verdrietig weg. Hij zocht de 
"goede meester," en ging naar Hem toe als een leraar, maar 
verachtte Zijn onderwijs. Hij ging verdrietig weg, gebonden en 
geketend aan zijn begeerten. Hij ging verdrietig weg, met een 
zware last van hebzucht op zijn schouders. Hij spande zich in en 
werkte koortsachtig, en toch dacht hij dat Hij, die bereid was om
hem van deze lasten te bevrijden, niet moest worden gevolgd 
maar moest worden verlaten.
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Het lichte juk van Jezus
Toen de Heere, volgens het evangelie, luid uitriep: "kom tot Mij, 
een ieder die arbeidt, en zwaar beladen bent, en Ik zal jullie rust 
geven. Neem Mijn juk op je schouders, en leer van mij, want ik 
ben zachtmoedig en nederig van hart" (Mattheus 11:29), toen 
hebben velen, toen ze het evangelie hoorde, gedaan wat deze 
rijke man gedaan heeft, toen hij het hoorde uit Zijn eigen mond.
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Oproep
Daarom, laat ons nu dit doen, laat ons de Here navolgen, laat ons
de ketenen losmaken waardoor wij worden weerhouden om Hem
te volgen.



7

Gods hulp in de navolging
En wie is in staat om dergelijke banden los te maken, zonder 
Zijn hulp? Tot wie wordt gezegd "U hebt mijn boeien 
losgemaakt" (Psalm 116:16)? En op een andere plaats: "de 
Heere bevrijdt hen die in banden zijn, de Heere richt op die zijn 
gebroken en verdrukt." (Herkomst onduidelijk.)
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Navolging en verkondiging
"En Hij zei tegen een ander: volg Mij. Hij echter zei: Heere, sta 
mij toe eerst mijn vader te gaan begraven. Hij echter zei tot 
hem: Laat de doden hun doden begraven, maar jij, ga heen en 
verkondig het Koninkrijk van God.
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Navolging en familiebanden
"En weer een ander zei: Ik zal U volgen, Heere, maar sta mij toe 
eerst afscheid te nemen van hen die in mijn huis zijn. Jezus 
echter zei tot hem: Niemand die zijn hand aan de ploeg slaat een 
achterom kijkt, is geschikt voor het Koninkrijk van God. (Lucas 
9)
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#9

En wat volgen zij dan, zij die zijn losgemaakt en opgewekt, dan 
alleen het Licht waarover zij hebben gehoord: "Ik ben het licht van 
de wereld, wie mij volgt zal niet wandelen in duisternis"? Want de 
Heere geeft licht aan de blinde.
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Daarom broeders, omdat wij de ogenzalf van het geloof hebben, zijn 
wij nu verlicht. Want Zijn spuug vermengde zich met de aarde, en 
daarmee zalfde Hij de ogen van hem die blind geboren was. Ook 
wij, die blind uit Adam geboren zijn, hebben het nodig door Hem te 
worden verlicht.
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Hij vermengde spuug met klei: "het Woord is vlees geworden en 
heeft onder ons gewoond." Hij vermengde spuug met aarde, en 
daarom was het voorspeld: "trouw komt op uit de aarde" (Psalm 
85:11), en Hijzelf heeft gezegd: "Ik ben de weg, de waarheid en het 
leven."



4

Wanneer wij zullen zien van aangezicht tot aangezicht, wanneer 
zullen wij de volgroeide waarheid kennen? Want dit is ons ook 
beloofd. Want wie zou durven hopen op wat God zich niet 
verwaardigd heeft om of te beloven of te geven? We zullen zien van 
aangezicht tot aangezicht.
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De apostel zegt: "Nu ken ik ten dele, nu door glas heen, duister, [nu 
door een spiegel in een raadsel] maar dan zal ik kennen, zoals ik zelf
gekend ben" (1 Kor. 13:12).  En de apostel Johannes zegt in zijn 
brief: "geliefden, nu zijn wij kinderen van God, en het is nog niet 
geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar wij weten dat, als Hij 
geopenbaard zal worden, wij Hem gelijk zullen zijn, want wij zullen 
Hem zien zoals Hij is" (1 Joh. 3:2). 
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Dit is een grote belofte; als je liefhebt, volg!, ik heb lief, zeg je, maar
langs welke weg moet ik dan volgen? Als de Heere jouw God tegen 
jou gezegd had: "ik ben de waarheid en het leven," dan zou je, omdat
je verlangt naar waarheid en leven, zeker de weg gevraagd hebben 
om deze te bereiken, en je zou tegen jezelf gezegd hebben: waarheid 
is een groot ding, leven is een groot ding, waren er maar middelen 
waarmee mijn ziel deze kan bereiken!
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Vraag je dan "langs welke weg?" Luister dan naar Hem die eerst 
gezegd heeft, "Ik ben de weg". Voordat Hij zei waarheen die weg 
leidt, deelde Hij mee langs welke weg: "Ik  ben," zegt Hij, "de weg" 
(Joh. 14:6). Waarheen gaat die weg? "En de waarheid en het leven." 
Hij deelt ons eerst de weg mee, waarlangs wij moeten komen, en 
daarna waarheen wij zullen gaan. Ik ben de weg, ik ben de waarheid,
ik ben het leven.
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Toen Hij bij de Vader was, was Hij de waarheid en het leven; toen 
Hij vlees aannam, werd Hij de weg. Er is niet tegen jou gezegd: 
werk hard om de weg te vinden om waarheid en leven te bereiken. 
Dat wordt niet tegen jou gezegd. Luiaard, sta op. De weg is zelf tot 
jou gekomen en heeft jou uit je slaap opgewekt. Als het jou dan heeft
wakker gemaakt, sta dan op en wandel.
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Misschien probeer je te wandelen en ben je er niet toe in staat omdat 
je voeten pijn doen. Hoe komt het dan dat je voeten pijn hebben? 
Misschien heb je gehold over ruwe grond in dienst van je hebzucht? 
Maar het Woord van God heeft zelfs de lamme genezen. Zie dan, je 
zegt, ik heb gezonde voeten, maar ik kan de weg niet zien. Hij heeft 
ook de blinden het licht gegeven.
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#10

Dit alles door geloof, zolang als wij afwezig zijn aan de Heere, 
terwijl wij nog wonen in het lichaam. Maar wanneer wij de weg 
zullen hebben afgelegd, en ons thuis bereikt hebben, wat is dan 
gelukkiger dan wij? Wat is dan meer gezegend dan wij? Want dan is 
niets vrediger dan wij; want er zal geen rebelleren meer zijn tegen 
een mens.
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Maar in het heden, broeders, is het moeilijk voor ons om zonder 
strijd te leven. We zijn zeker geroepen tot eenstemmigheid, het is ons
opgedragen om onder elkaar vrede te hebben. Daar moeten we ons 
voor inspannen, met al onze krachten, zodat we uiteindelijk de meest
volmaakte vrede zouden bereiken.
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Maar in de tegenwoordige tijd zijn wij in strijd verwikkeld, heel 
vaak met de mensen voor wie wij het goede zoeken.
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Er is iemand die van de weg afraakt, jij wilt hem terugbrengen naar 
de weg. Maar hij verzet zich, en dan heb je een strijd met hem. De 
heiden verzet zich tegen jou, jij redeneert met hem tegen de 
dwalingen van de afgoden en de duivels. Een ketter verzet zich, jij 
redeneert tegen hem en andere demonische leerstellingen. Een 
slechte katholiek wil niet rechtschapen leven, jij vermaant zelfs jouw
broeder in je eigen kerk. Hij woont samen met jou in het huis, maar 
zoekt wegen om die te vernietigen. Vol hartstocht probeer je hem te 
verbeteren, zodat je aan de Here een goed verslag mag geven over 
jullie beiden ten aanzien van Hem.
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Hoe vaak is het noodzakelijk dat wij in een strijd belanden, van elke 
kant! Vaak wordt iemand overweldigd door vermoeidheid, en zegt 
tegen zichzelf, "waarom moet ik dat doen? Waarom de tegensprekers
gedragen, waarom hen die goed met kwaad vergelden verdragen? 
Mijn wens is om aan hen goed te doen, maar zij zijn bereid om ten 
onder te gaan. Ik verslijt mijn leven in strijd. Ik heb geen vrede. 
Bovendien, wie mijn vrienden zouden moeten zijn, maak ik tot 
vijanden, als zij de goede wil opmerken van hem die voor hen het 
goede zoekt. Maar waarom is het mijn zaak om dit alles te dragen? 
Laat mij terugkeren naar mijzelf, ik zal mij aan mijzelf houden, ik 
zal roepen tot mijn God.
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Maar als je dan terugkeert naar jezelf, dan vind je ook daar strijd. Als
je begonnen bent om God na te volgen, dan vind je ook daar strijd. 
"Wat is dan de strijd," zul je zeggen, "die ik vind?" – "Het vlees 
begeert tegen de Geest, en de Geest tegen het vlees" (Gal. 5:17). 
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Zie hier, je bent jezelf, je bent alleen, je bent bij jezelf, en zie, je 
hoeft geen andere persoon te dragen, maar toch zie je een andere wet
in je lichaam die oorlog voert tegen de wet van je verstand, en je 
gevangen neemt onder de wet van de zonde, die in jouw leden is.
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Schreeuw dan luid, en schreeuw tot God, dat Hij jou vrede mag 
geven voor deze innerlijke strijd. "Ik ellendig mens, wie zal mij 
verlossen uit dit lichaam van de dood? God zij echter dank door 
Jezus Christus onze Heer." Want, "wie Mij volgt," zegt Hij, "zal niet 
in duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben."
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Wanneer alle strijd tot een einde komt, zal onsterfelijkheid volgen. 
Want "de laatste vijand, de dood, zal worden vernietigd." En wat 
voor vrede zal dit zijn? "Want dit vergankelijke moet 
onvergankelijkheid aandoen en dit sterfelijke onsterfelijkheid 
aandoen" ( 1 Kor. 15:53).
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Laten wij dan nu in hoop Hem volgen, om hierbij aan te komen 
(want dan zal het zijn in werkelijkheid), Hem die gezegd heeft "Ik 
ben het licht van de wereld, wie Mij volgt zal niet in duisternis 
wandelen, maar zal het licht van het leven hebben."

Amen
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