
Zomer, 

   de Zon schijnt!

Wil je meer weten over het nieuwe leven dat 
God aan mensen wil geven? Lees dan in het 

Woord van God, de Bijbel.

ER LIGT EEN GRATIS BIJBEL 
VOOR JE KLAAR.



Wat is het heerlijk als in de zomer de zon schijnt! 
Buiten wappert de schone was, de kinderen spelen 
met water en je krijgt er zin in om de auto te wassen.

De zon geeft warmte en maakt blij. Maar het zonlicht 
laat ook veel zien. Het stof op het computerscherm zie 
je nu heel goed en de vegen op het raam zijn ineens wel 
heel erg vies. Maar als het is schoongemaakt laat de zon 
juist alles extra schitteren!
 
In de Bijbel, het boek van God, lezen we ook over de 
zon. De zon is de bron van het licht. God is de Maker 
ervan. God heeft alles gemaakt, ook de mensen. De 
eerste mensen kenden Hem volmaakt en hun leven 
was goed en schoon zoals God het bedoeld had.  Maar 
helaas is het zo niet gebleven. De eerste mensen waren 
ongehoorzaam aan God. Zij wilden zelf de baas zijn. 
Daarna is alles anders geworden. In de Bijbel, het boek 
van God, lezen we dat ons leven niet meer goed en 

schoon is. Dit merk je als je pijn en verdriet hebt, als er 
ruzie is en fouten worden gemaakt. Als er wordt gelogen 
of als er lelijk over anderen wordt gedaan. Allemaal vuil 
en stof, dat verwijderd moet worden! Door het licht van 
God, komt dat in het zicht!
 
In de Bijbel lezen we ook hoe óns leven weer goed 
en schoon kan worden. Hoe het vuile stof, de zonde, 
verwijderd kan worden. Dat kan alleen door het geloof in 
Jezus, de Zoon van God. Hij is het Licht van de wereld. 
Hij brengt onze vuilheid aan het licht en kan ons er van 
verlossen. Hij heeft Zijn leven opgeofferd om ons leven 
weer goed en schoon te maken. Hij is de Zon van de 
gerechtigheid. Hij maakt recht (goed), wat krom (vuil) is. 
Dat geeft warmte en maakt vrij, dat maakt ook echt blij! 
Daarom zegt Jezus:

IK BEN HET LICHT DER WERELD; DIE 
MIJ VOLGT, ZAL IN DE DUISTERNIS NIET 
WANDELEN, MAAR ZAL HET LICHT DES 
LEVENS HEBBEN.
Uit de Bijbel, Johannes 8 vers 12
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