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Van de Duisternis … naar het Licht 
door pastor M.H. Reynolds, http://www.feasite.org/node/2274 , 4-11-2015 

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of  HSV) 
Vertaling, plaatjes en voetnoten door M.V. 

 
In Gods Woord aan Israël, door de profeet Jesaja, schetst de Heer een groot con-
trast tussen de werken van de duisternis en het ware Licht dat aan de mensheid 
wordt aangeboden. God maakt duidelijk dat zij die niet spreken overeenkomstig 
Zijn Woord in duisternis wandelen, en agenten zijn van de duisternis zijn, en 
moeten gemeden worden. In contrast hiermee hebben we hen die de waarheid 
van Zijn Woord verkondigen – dezen gehoorzamen en verkondigen het Licht 
van het Leven, en Gods volk moet zulke woorden aannemen en er getrouw naar 
wandelen. 

De duisternis: 
“Wanneer zij dan tegen u zeggen: Raadpleeg de geesten van doden1, en waarzeggers met hun gelis-
pel en geprevel – zeg dan: Moet een volk zijn God niet raadplegen? Moet men voor de levenden de 
doden raadplegen? 20 Terug naar de wet en het getuigenis! Als zij niet overeenkomstig dit woord 
spreken, zal er voor hen geen dageraad zijn” (Jesaja 8:19-20, HSV). 
Nooit eerder hebben zoveel mensen zich afgekeerd van de Bijbel en zijn verzot geraakt op de New 
Age Beweging met hun nadruk op occulte praktijken. Bovendien hebben de “Derde Golf”2 leringen 
van de charismatische beweging de verbeelding betoverd van vele charismaten en hebben hen ge-
leid in een onbijbelse poging om contact te leggen met de geestenwereld. “Bevrijdingsbedieningen” 
putten uit buitenbijbelse bronnen voor informatie over hoe het boze te bestrijden. Zelfs zij die bewe-
ren bijbelgelovig te zijn sympathiseren met sommige van deze leringen, en, door zo te doen, stellen 
zij zich op bij wat onze bijbeltekst verbiedt: het opzoeken van geesten en waarzeggers (Jesaja 8:19). 
Het aanwenden van geestelijke gidsen, vermeend contact met engelen, zogenaamde boodschappen 
van de doden, en het vertrouwen op astrologen, waarzeggers, magiërs en helderzienden voor lei-
ding, zijn met grote sprongen toegenomen. In het bijzonder bedrieglijk zijn die charismaten die 
misbruik maken van hen die niet onderwezen zijn in het Woord van God en die hen ertoe brengen te 
geloven dat hun onschriftuurlijke praktijken zichtbare manifestaties zijn van de Heilige Geest. 
Wij behoren geen leiding te zoeken bij hen die “de geesten raadplegen” (Jesaja 8:19, HSV) of die 
“familiar spirits hebben” 1 (Jesaja 8:19, KJV). De Heer onderricht ons alle leringen en leraars te 
onderzoeken, beproeven en te beoordelen door enkel gebruik te maken van Zijn Woord (Jesaja 
8:20). Zij, die zoeken naar “meer licht” door het combineren van “het goede in alle stromingen of 
religies”, bedriegen zichzelf en anderen. Zij die leiding zoeken in buitenbijbelse openbaringen, 
kunnen geestelijke verwarring en verblinding verwachten. Zij wandelen in duisternis, niet in het 
licht; zij volgen Satan, niet de Heer. Wees op uw hoede voor zulk gevaar! 

Het Licht:  
“Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de scha-
duw van de dood, over hen zal een licht schijnen” (Jesaja 9:1). 
Merk het contrast op tussen de duisternis beschreven in Jesaja 8:19-22 en het licht in Jesaja 9:1-5. 
In de nieuwtestamentische geschriften staat over Jezus: “Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei: Ik 
ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht 
van het leven hebben” (Johannes 8:12). Geen vermeend licht in dit leven zal ooit Jezus Christus’ 

                                                             
1 KJV: “Seek unto them that have familiar spirits” = “Raadpleeg hen die ‘familiar spirits’ hebben”. Een familiar spirit is 
een geest die men vertrouwt. Sommigen hebben (!) blijkbaar zulke geesten (meervoud). 
2 Zie hierover http://www.verhoevenmarc.be/PDF/In-drie-Golven.pdf  
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eminente heerlijkheid overtreffen. Jesaja verklaart “Zij die wonen in het land van de schaduw van 
de dood, over hen zal een licht3 schijnen” (Jesaja 9:1). Is de Heer Jezus Christus uw Licht? Als dat 
zo is, volgt u Hem dan van nabij, waarbij u Hem toestaat uw pad te verlichten opdat u niet in duis-
ternis zou wandelen? Als wij wandelen overeenkomstig het Licht, zullen we niet struikelen op de 
weg van het leven (Jesaja 59:1-2, 9-14). 

We moeten ons ook bewust zijn van de valse namaaksels van licht. Wij vergeten nogal eens dat 
Satan vele mensen misleidt omdat hij zichzelf transformeert in “een engel van het licht”, net zoals 
ook zijn bedrieglijke dienaren (2 Korinthiërs 11:13-15). Elke valse leraar en elke valse religie legt 
grote nadruk op claims dat zij “nieuw licht” hebben ontdekt dat de problemen van de enkeling, en 
zelfs van de wereld, zal oplossen. Maar herinner u altijd: als het licht dat zij belijden te hebben niet 
overeenkomt met bijbelse waarheid, en niet dient tot verheerlijking van Christus, dan is hun zoge-
naamd licht in feite duisternis. Wat te zeggen van dezen die beweren gestorven te zijn en die terug 
tot leven kwamen na een groot licht gezien te hebben waardoor zij vervuld werden met verwonde-
ring en warmte? Velen die zulke ervaringen hadden belijden niet eens dat ze christen zijn! Gelovi-
gen moeten zich realiseren dat het licht in kwestie niet het ware Licht is dat zij enkel zullen ervaren 
wanneer zij “uit het lichaam uitwonen en bij de Heere inwonen” (2 Korinthiërs 5:8; Filippenzen 
1:23). Sommigen kunnen een groot licht gezien hebben, maar enkel gelovigen die overleden zijn 
om bij hun Heer in te wonen zullen het “Grote Licht” ervaren. 
 

 
 

FUNDAMENTELE WET 

Wij moeten nooit toelaten dat onze ervaringen het Woord van God uitleggen,  
maar het Woord van God moet onze ervaringen controleren 

 

!!! DE MISLEIDER IS ACTIEF !!! 
“Bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus. En geen wonder, De 
satan zelf doet zich voor als een engel van het licht. Het is dus niets bijzonders als ook zijn 
dienaars zich voordoen als dienaars van gerechtigheid. Hun einde zal zijn naar hun wer-
ken” (2 Korinthiërs 11:13-15) 

“De aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen 
van de ongehoorzaamheid” (Efeziërs 2:2). 

“Laat niemand u misleiden met inhoudsloze woorden, want om deze dingen komt de 
toorn van God over de kinderen van de ongehoorzaamheid” (Efeziërs 5:6). 

“De oude slang, die duivel en satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt”  
(Openbaring 12:9). 
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“Schepping vs. Evolutie”: http://www.verhoevenmarc.be/schepping.htm 

                                                             
3 In Mattheüs 4:16 (het begin van Jezus’ prediking) wordt Jesaja 9:1 aangehaald. 


