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Jij bent licht, 
ga er maar in staan!

Jezus is met een enorme Lichtcampagne bezig: Zichzelf 
bekendmaken in deze donkere wereld. En daar wil H�  jou 
voor inzetten. Wat een prachtige opdracht! Maar tegel� k 
soms lastig. Want je verlangt er misschien wel naar om 
Jezus’ Licht uit te dragen, maar hoe pak je dat nou aan?  
En kun je dat wel?

Dit boek wil jou helpen licht te z� n in deze wereld, op jouw 
plekje. Je mag ontdekken dat je al licht bént! Je hoeft alleen 
nog maar te gaan stralen. Inspiratie van andere vrouwen, 
leuke tips en bemoedigende (B� bel)teksten, laten je zien 
dat het helemaal niet zo ingewikkeld is om aan Jezus’ 
missie deel te nemen. Je bent ervoor gemaakt! 
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Ze schrijft het liefst voor en over vrouwen. 
‘Jij bent licht’ is haar eerste boek.   
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Ik groeide op in een prachtig dorp waar je niet alleen de vis, 
maar ook het geloof met de paplepel krijgt ingegoten. Ik ben 
mijn ouders er nog dankbaar voor. Maar opgroeien in zo’n 
christelijke bubbel heeft ook zijn keerzijde, ontdekte ik later.  
Als iedereen om je heen hetzelfde denkt als jij over het geloof, 
dan praat je er nauwelijks écht over. En als iedereen om je 
heen al lijkt te geloven, dan voel je minder de noodzaak om je 
geloof te delen. 

En zo kwam het dat ik als volwassene schroomde om mijn 
geloof te delen. Mijn geloof van de daken schreeuwen? 
Liever hield ik het voor mezelf. Want stel je voor dat ik het 
stempel ‘suffe christen’ kreeg… Achter mijn verlegenheid zat 
eigenlijk vooral angst. Angst voor vervelende reacties of lastige 
vragen. Angst om te falen, om niet uit mijn woorden te komen 
op het moment suprême. En angst, omdat ik soms zelf ook niet 
wist wat en of ik het allemaal echt geloofde. 

Mijn geloof groeide, maar mijn verlegenheid bleef. Zelfs toen 
ik ging werken bij Verre Naasten, een missionaire organisatie. 
En dat schuurde. Ik riep anderen op hun geloof te delen, 
‘want twee op de drie mensen wereldwijd kennen Jezus niet’, 
maar wat deed ik er zelf aan? Jezus’ liefde en genade zijn zó 
belangrijk voor mij, dat gun ik een ander ook! Dat verlangen 
werd steeds sterker. 

Mijn onrust en verlangen leidden tot een zoektocht. 
Dat resulteerde in Lume; een beweging voor en door vrouwen 

Voorwoord
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wereldwijd. Omdat ik ontdekte dat er meer vrouwen zijn zoals 
ik. Maar juist ook veel vrouwen die al wel hun geloof delen, 
op een manier die bij hen past. Binnen Lume willen we elkaar 
inspireren, bemoedigen en helpen om ons geloof te delen, 
om licht te zijn op de plek waar God ons plaatst. Omdat we 
ernaar verlangen dat meer mensen Jezus’ liefde en genade 
leren kennen in hun leven. Onze drijfveer is Handelingen 
13:47, waarin God zegt: ‘Ik heb je bestemd tot licht.’ Mooi hè. 
Niet: je moet het worden, nee: je bent het al. Durf je dat te 
geloven? Durf je daarin te gaan staan? Voor mij was dat zo’n 
eyeopener: we zijn kinderen van het Licht zelf; Gods licht is al 
in ons en wij mogen dat reflecteren en doorgeven! 

En daarom ben ik zo blij met dit prachtige boek! Samen met 
Frieda mag je gaan ontdekken wat het betekent als God tegen 
je zegt: ‘Ik heb je bestemd tot licht.’ Ook als het in je eigen leven 
misschien donker is. Het boek staat vol persoonlijke verhalen, 
mooie inzichten en praktische tips hoe je licht kunt zijn in je 
dagelijks leven, op een manier die bij jou en jouw situatie past. 
Zodat het licht dat al in jou is, mag stralen. Shine ze!

Hagar

Hagar Prins (1982) is getrouwd met Erik en moeder van Nathan. Na een 

persoonlijke zoektocht heeft ze Lume bedacht: een beweging van licht 

met vrouwen over de hele wereld. Lume is een meisjesnaam, afgeleid 

van het woord lumen, dat ‘bundel van licht’ betekent. Inmiddels hebben al 

honderden vrouwen zich hierbij aangesloten. www.wijzijnlume.nl 



Laten wij leven in 
het licht van de 
HEER! 

Jesaja 2:5
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Lieve lezer,

Jij bent licht! Het klinkt zo lekker luchtig, vind je niet? Heb je 
daarom dit boek in handen? Omdat je even behoefte hebt 
aan een frisse boodschap, niet te zwaar of te ingewikkeld? 
Dan heb je een goede keus gemaakt.

Dit boek wil je namelijk laten zien dat jij mag stralen, omdat 
God jou daarvoor gemaakt heeft. God was verrukt toen Hij jou 
schiep en Hij plaatst jou in de spotlights. Dat laatste verbaast 
je misschien. Jij in de spotlights? Jezus is toch het middelpunt? 
Dat klopt zeker. Maar Jezus zegt: ‘Ik ben Licht en daarom jij 
ook. Als je wandelt met mij, loop jij ook in het licht.’ Zijn licht 
reflecteert op jou, omdat je met hem verbonden bent.
Een prachtig beeld. Want voor reflecteren hoef je niets te 
doen. Gods licht schijnt op jou en jij weerkaatst het. Dat gaat 
vanzelf. Hoe dichter je bij Jezus leeft, hoe meer licht jij mag 
weerkaatsen in jouw omgeving. Daar gaat warmte en kracht 
van uit. Hoe geweldig is dat? Je bént al licht!
 
En zo ben je onderdeel van Jezus’ Lichtcampagne. Een gigan
tische reddings operatie waarmee Jezus zichzelf bekendmaakt 
in deze donkere wereld. En daar zet Hij jou voor in. Door zich
zelf via jou te reflecteren dus. Jij mag meewerken aan Zijn 
Licht campagne. Wat een prachtige opdracht. Maar tegelijk 
soms lastig. Want je verlangt er misschien wel naar om Jezus’ 
licht actief uit te dragen, maar hoe pak je dat nou aan? Hoef je 
daar echt niks voor te doen? Of het is toch wel handig om daar 
ook zelf de schouders onder te zetten? 
Dit boek wil jou helpen je geloof te delen, op jouw plekje. 
Je gaat ontdekken dat je al licht bént. Ga er maar ontspannen 
in staan. Inspiratie van andere vrouwen, leuke tips en 
bemoedigende (Bijbel)teksten, laten je zien dat het helemaal 
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niet zo ingewikkeld is om aan Jezus’ missie deel te nemen. 
Je bent ervoor gemaakt. 

Elk hoofdstuk begint met een persoonlijk verhaal van mij. 
Je zult zien dat dit geen bijzondere verhalen zijn. Ik bewandel 
heel gewoon mijn levenspad, zoals God het voor mij heeft 
uitgestippeld. Het liefst blijf ik veilig in mijn comfortzone, maar 
ik heb ook geleerd dat het goed is om daar de grenzen van te 
verkennen. God heeft me regelmatig verrast met mijn eigen 
talenten. Tjonge, kan ik dat ook? Dit boek is daar een bewijs 
van. Ik had niet gedacht dat ik de discipline zou hebben om 
dit te voltooien, maar het feit dat jij het nu in handen hebt, 
zegt genoeg. En het schrijftraject ging me verrassend goed af, 
God heeft het gezegend!
Met dit boek wil ik je bemoedigen, maar ook uitdagen. Het is 
mijn verlangen dat je door het besef dat je licht bent, ook 
actief licht gaat uitdragen. Er zijn zo ongelooflijk veel manieren 
om iets van Jezus te delen in jouw omgeving. God heeft jou 
toegerust met prachtige gaven en talenten die je daarvoor 
mag gebruiken. Ga het maar ontdekken. Je hoeft niets te doen 
wat je niet kunt. 
En laat je zo ook inspireren door de prachtige lichtverhalen  
die de hoofdstukken omlijsten. Stuk voor stuk schitterende 
vrouwen die als ‘lichtend voorbeeld’ functioneren in het grote 
én in het kleine. 
Net als zij mag ook jij Gods licht uitdelen in deze donkere 
wereld. Of dat nou een klein straaltje is of een enorme 
lichtbundel. Voor God maakt dat niks uit. En straks mogen we 
met elkaar genieten van het volmaakte Licht. Wat zullen we 
dan stralen!

Veel licht toegewenst!

Frieda 
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Als je hart er vol van is

Ze raadt het niemand aan, maar deed het zelf wel: 
Martina trouwde met een ongelovige man. ‘Ik bid al 
twintig jaar voor hem en ik ben nog steeds vol vertrouwen 
dat hij tot geloof komt.’ Ze leeft zelf heel dicht bij God en 
dat is te merken. Iedereen weet: Jezus staat op nummer 
één bij Martina. Het hele gezin, ja ook haar man, deelt 
enorme stralen licht uit. 

Martina, jij bent licht! Wat is jouw verlangen?
‘Als ik kijk naar de wereld, zie ik zo ongelooflijk veel gebroken
heid en pijn. Dat maakt mij aan het huilen. Tegelijk word 
ik intens geraakt door wie Jezus is. Ik geloof zo ontzettend 
in Hem, hoe Hij aan het kruis álles op zich heeft genomen. 
Alle zonde, verslaving, misbruik, verdriet, onrecht, psychische 
moeiten… alles! Ik bid dat iedereen geraakt mag worden 
door wie Jezus is. Dat er maar één weg is naar genezing en 
bekering. Onze God is zo groot, ik vertrouw Hem volledig op 
Zijn Woord. Door de Bijbel te volgen mag ik licht zijn. Ik raak 
niet over Hem uitgepraat.’

Maar kun je het thuis dan wel kwijt? Je man gelooft niet, 
jij bent er zo vol van!
‘Dat is inderdaad moeilijk. Het is een diep verlangen om mijn 
geloof ook met Roel te mogen delen. We zijn een hecht stel, 
maar dit is iets op zielsniveau wat ik niet met hem kan delen. 
Hij laat mij er wel vrij in, hoor, en onze kinderen krijgen een 
christelijke opvoeding. Hij gaat zelfs elke zondag mee naar de 
kerk en is daar nog trouwer in dan ik.’

Lichtend voorbeeld:  
Martina Borkes
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Serieus?
‘Ja, hij wordt enorm ingezet in het koninkrijk, zonder dat hij 
het zelf doorheeft. Hij helpt vaak mee in de kerk. Roels sociale 
netwerk is te vinden in de kerk, de dominee is een van zijn 
beste vrienden. Hij mag daar zijn wie hij is, iets wat voor hem 
niet altijd vanzelfsprekend was. God is met hem bezig, maar 
de Heilige Geest woont nog niet in zijn hart. Roel is door mij 
heen geheiligd, zeg ik altijd. God gebruikt hem echt. Ik hoor 
regelmatig Gods stem als Roel wat tegen mij zegt.’

Heb je daar een voorbeeld van?
‘Nu ik dit vertel zit ik in een moeilijke periode. Ik heb het 
voorstadium van borstkanker. Dankzij Roel kwam ik 
daarachter. We hoorden van veel gevallen van borstkanker 
en dat maakte hem bezorgd. Ik ga in zo’n situatie bidden. 
Maar Roel drong er bij mij op aan een mammografie te 
laten doen. Ik ben nog geen vijftig, dus een oproep voor het 
bevolkingsonderzoek heb ik nog niet gehad. Maar omdat hij zo 
aandrong, ging ik toch. En dan deze uitslag... Ziek voel ik me 
niet, het zit ook niet in de familie, ik had medisch gezien geen 
enkele reden om naar de dokter te gaan. Door Roel ben ik er 
nu in een vroeg stadium bij. Dat doet God, door hem heen!’

Jullie zijn samen licht!
‘Ik weet zeker dat wij samen iets uitdragen: liefde! Jezus is 
mijn nummer één, ik ben de nummer één voor Roel. Dat werkt 
door. Soms loop ik leeg, doordat ik bijvoorbeeld een tijdje in de 
kerk niet vind wat ik nodig heb. Op zo’n moment kan Roel mij 
nog weleens naar een of andere charismatische bijeenkomst 
sturen, waar ik weer lekker kan opladen. Hij weet dat ik daar 
gelukkig van word.’ 
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Hoe deel jij je geloof?
‘Getuigen is echt mijn taal. Ik praat heel gemakkelijk over en met 
Jezus. Ik ben heel bewogen met mensen. Daarom ben ik met 
een paar vrouwen Light Up gestart. We proberen door allerlei 
activiteiten vrouwen in de wijk met elkaar te verbinden en licht 
te verspreiden. Al die lampjes zijn in Leidsche Rijn hard nodig. 
Om een simpel voorbeeld te noemen: ik wandel elke dag met de 
hond door de wijk. Eén keer per maand sta ik op een ochtend 
om negen uur op een bepaald parkeerterrein en kan iedereen 
aanhaken die dat wil. Altijd is er wel iemand die komt. Dat levert 
mooie gesprekken op. Laatst was ik met Light Up een weekend 
weg met vrouwen uit de wijk. Ik was moe, want ik was druk 
geweest met de organisatie. Toch kwam de een na de ander bij 
me met verhalen over van alles en nog wat. Het lukte me niet 
meer om er diep over door te praten. Bovendien loop je in zo’n 
gesprek het risico om te veel je mening te geven, voor je het 
weet ben je aan het oordelen. “Zullen we het maar direct even 
bij Jezus brengen?” stelde ik voor. Gebed neemt direct zorgen 
weg. Door te bidden, herken je Jezus die in jou leeft.’

Nog tips voor vrouwen?
‘Begin je dag met de vraag aan God: “Wat kan ik vandaag 
voor U doen?” of “Wie kan ik vandaag bemoedigen?” God laat 
het je zien, let maar eens op!’

Martina Borkes (1973) woont in de Vinexwijk Leidsche Rijn. Samen met  

haar man Roel (die geen christen is) en drie tienerdochters probeert ze 

een licht te zijn voor haar omgeving. In haar woonwijk werkt Martina aan 

verbinding tussen vrouwen via de beweging ‘Light Up Leidsche Rijn’ door  

het organiseren van o.a. ontmoetingsavonden, vrouwenweekenden,  

(gebeds)wandelingen en andere laagdrempelige activiteiten.



Want bij U is de  
bron van het leven, 
door úw licht,  
zien wij licht.

Psalm 36:10
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Een poosje geleden luisterde ik naar een mooie podcast over 
geloven. Het ging over de profeet Jeremia. God vroeg aan 
Jeremia: ‘Wat zie jij?’ Jeremia beschreef vervolgens het visioen 
dat God hem gaf: hij zag een amandeltwijg en vervolgens 
een gloeiend hete kookpot. Heel gewone dingen, maar God 
bedoelde er iets mee. Hij legt Jeremia uit wat de betekenis is 
en Jeremia moet dat vervolgens aan het volk en de leiders 
vertellen. Slecht nieuws moest hij brengen, maar Jeremia had 
geen keus. Hij ging in gehoorzaamheid, met klotsende oksels, 
dat weet ik zeker. Je leest dit verhaal in het eerste hoofdstuk 
van Jeremia.
Jeremia had een duidelijke roeping als boodschapper van God, 
God had zijn mond letterlijk aangeraakt. Zo ervaar ik mijn 
leven niet, maar deze podcast zette me wel aan het denken. 
Ik verlang soms best naar zo’n duidelijke stem, zoals Jeremia 
hoorde. Tegelijk is het spannend. Jeremia werd tot actie 
aangespoord, hij moest slecht nieuws brengen. Daar word 
ik zelf wat minder enthousiast van. Gelukkig weet ik dat 
God niet voor iedereen zo’n moeilijke opdracht in petto 
heeft. Ik denk niet dat ik de leiders van mijn land hoef te 
vertellen dat ze de verkeerde koers varen. Maar een stukje 
duidelijkheid over mijn taak hier op aarde zou ik soms best 
willen ontvangen. 
En terwijl ik zo zit te denken, trakteert God mij ineens op 
mijn eigen Jeremia-ervaring: ‘Frieda, wat zie jij?’ hoor ik 
in mijn gedachten. Mijn blik valt onmiskenbaar op mijn 
opengeslagen agenda.

Stem
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En het is me in één klap glashelder. Ik mag met mijn tijd aan 
de slag. Ik mag licht uitdragen bij de sportwedstrijd van mijn 
kinderen, bij de Alpha-cursus waar ik meehelp, als ik met de 
collectebus mijn straat in ga, tijdens het schrijven van een 
blog, op de verjaardag van die kerkvriendin, in het bos tijdens 
mijn hardlooprondje…
Wauw! Wat een ervaring. God gebruikt ook mij in Zijn plan. 
‘Heer, dank U wel voor mijn to-dolijst. Mag het tijd zijn voor 
U? Wilt U mij kansen aanbieden om Uw licht uit te delen?’ 
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Bemoediging

Jezus noemt zichzelf op meerdere plekken in de Bijbel ‘licht 
voor de wereld’. Hij brengt hoop en herstel op donkere 
plaatsen. Zo kennen we Hem, het is een vertrouwd beeld en 
niet moeilijk om te geloven. 
Maar zou jij jezelf ook als licht voor de wereld bestempelen? 
Waarschijnlijk gaat dat je een stuk minder gemakkelijk af. 
We kennen onze duistere plekjes maar al te goed. Het is veel 
gemakkelijker om kritisch naar onszelf te kijken. ‘Ik ben licht’, 
dat zeggen we niet zo snel als we voor de spiegel staan. 
En toch mag je geloven dat het zo is: jij bent licht! Het is een 
bemoedigende waarheid die je je eigen mag maken. Want 
wanneer jij gelooft in Jezus Christus, mag jij jezelf ook ‘licht’ 
noemen. Sterker nog; dan bén je ook licht. Licht zoals Jezus dat 
is. Dit vraagt wel om wat toelichting. Want wat wordt daar 
nou mee bedoeld? Kun je dat zien? Kun je dat zijn? Moet je dat 
worden? 

Er moet licht komen!

Het eerste citaat van God dat je leest in de Bijbel is: ‘Er moet 
licht komen!’ (Gen. 1:3) En zodra Hij dat zei, was er licht. 
Dat is toch bijzonder! Voordat Hij de aarde vulde met prachtige 
creaties, zorgde Hij voor licht. Gods werk moest zichtbaar zijn.
En wát voor een licht. De zon, maan en sterren kwamen pas 
later. Dit allereerste licht komt uit Hemzelf. God schiep licht 
om de duisternis te verdrijven, op een manier zoals alleen 
Hij dat kan. Het is niemand ooit gelukt om dit na te bootsen. 
Hoe fel een lamp ook schijnt in het donker, zodra het daglicht 

Hoofdstuk 1

Omdat jij licht bent
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verschijnt, is dat felle licht een zwak schijnsel en is de impact 
ervan minimaal. 
Het nachtelijk zwart van de hemelkoepel heeft niemand ooit 
kunnen verdrijven met kunstlicht. Alleen Gods daglicht kan het 
duister laten oplossen. 
Licht zoals God dat maakte, is niet na te maken. Hij is de 
maker en de bedenker ervan. Hij is de bron van het licht, 
als Schepper is Hij de bron van al het leven. Psalm 36:10 
verwoordt het prachtig: ‘Want bij U is de bron van het leven, 
door Úw licht, zien wij licht.’ 

En er kwam licht…

En toen de diepste duisternis kwam, toen de zonde de wereld 
overschaduwde, toen was er maar één oplossing: er moest 
weer licht komen. Gods reddingsplan (de Lichtcampagne) trad 
in werking en Jezus kwam als baby naar de aarde. Zijn eerste 
geboorteaankondiging ging gepaard met hemels licht. Er staat 
in Lucas 2 dat de herders in het veld werden omgeven 
door het stralende licht van de Heer. Ze raakten er niet over 
uitgepraat! 
Een paar dagen later jubelt de oude Simeon het uit in de 
tempel. Met baby Jezus op zijn arm, dankt hij God om de 
redding die gekomen is. Over Jezus zegt hij: ‘Hij is het licht, 
Hij wijst de volken de weg naar U.’ (Luc. 2:32 BGT) 
Simeon gebruikt oude woorden uit Jesaja, waar we in 
hoofdstuk 49:6 een tekst lezen die naar Jezus verwijst: ‘Ik zal 
je maken tot een licht voor alle volken, opdat de redding die 
ik brengen zal tot aan de einden der aarde reikt.’ Dezelfde 
woorden lezen we ook in Handelingen 13:47: ‘Ik heb je 
bestemd tot een licht voor alle volken om redding te brengen, 
tot aan de uiteinden van de aarde.’ Het bijzondere is dat 
de woorden nu gericht zijn aan de apostelen. Zoals Jezus 
bestemd is tot een licht, zo zijn ook de apostelen dat. 
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Als lichtdragers van Jezus. 
Jezus kwam naar de aarde om de duisternis te verdrijven en 
om Gods goedheid aan het licht te brengen. Hij sprak hier zelf 
ook veel over. Op een dag sprak Hij tot het toegestroomde 
publiek de bekende woorden: ‘Ik ben het licht voor de wereld. 
Wie mij volgt, loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft 
licht dat leven geeft.’ (Joh. 8:12) En een paar hoofdstukken 
verder, herhaalt Hij het: ‘Ik ben het licht dat naar de wereld 
is gekomen, opdat iedereen die in mij gelooft niet meer in de 
duisternis is.’ (Joh. 12:46)
En daar hebben we het: wie Jezus volgt, loopt in het licht. 
Hij of zij is niet meer in de duisternis. Er staat niet dat je in het 
licht gáát lopen… of dat je stráks niet meer in de duisternis 
bent. Nee, je loopt nu al in het licht. Bestemming bereikt! 
In het licht met Jezus vinden we ons doel. Met Hem mogen 
we Gods goedheid aan het licht brengen. 

Licht uitstralen, waarom eigenlijk?

Maar voelt die opdracht niet te groot voor ons? Dat Jezus 
als licht naar de wereld kwam om het duister te verdrijven, 
is begrijpelijk. En keihard nodig, dat voelen we allemaal. 
Maar hoe kunnen wij aan Zijn grote Lichtcampagne bijdragen? 
Kijk om je heen, we maken er een potje van met z’n allen. 
De wereld staat in brand. Relaties gaan kapot, volwassenen 
en kinderen gaan gebukt onder pestgedrag en geroddel. 
We zijn er als christenen medeschuldig aan. Hoe kunnen wij 
nou licht zijn in deze wereld? 
En waarom zouden we eigenlijk? Is geloven niet een privézaak, 
iets tussen jou en God? Is het per se nodig om jouw eigen 
persoonlijke geloof ook nog eens te delen met anderen?
Bedenk allereerst dat God jou niet nodig heeft om Zijn 
koninkrijk te bouwen. God houdt van jou, los van wie je bent 
en wat je doet. Hij houdt van jou, omdat Hij dat wil. Niet om 
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wat jij doet. Door Jezus, jouw verlosser, zit het goed tussen 
jou en God. Als jij denkt dat je daar zelf enige invloed op hebt, 
dan heb je het mis. Het enige wat Jezus van jou vraagt is om 
in verbondenheid met Hem te leven: ‘Blijf in mijn liefde’, zegt 
Hij in Johannes 15. Het staat in het prachtige verhaal over de 
wijnstok en de ranken. 
Als je in verbinding leeft met Jezus, dan ga je vrucht dragen. 
Niet dat dat een verdienste is van jouzelf, maar uitsluitend 
omdat God dat graag wil. In Handelingen 17:25 lezen we 
over God: ‘Hij laat zich ook niet bedienen door mensenhanden 
alsof er nog iets is dat Hij nodig heeft, Hij die zelf aan iedereen 
leven en adem en al het andere schenkt.’ God vraagt niks 
van jou, Hij heeft niks van je nodig. Nee, Hij geeft alleen maar. 
Je wordt gevoed door Jezus’ liefde en dát wordt zichtbaar voor 
je omgeving. 
Het is prachtig om vrucht te dragen. Je doet het niet uit jezelf, 
maar door Hem die jou voeding en liefde geeft. Wat kun je 
een dankbaarheid ervaren als je merkt dat God door jou heen 
werkt. En anderen zien dat ook. Het is fijn om vrucht te dragen. 
Het is heerlijk om licht uit te stralen. Je hoeft je geloof niet te 
delen om God voor je te winnen. Nee, je mag het doen om ook 
anderen te laten meegenieten van Zijn goedheid en trouw. 
Zo maak je deel uit van Gods Lichtcampagne.
En weet je, het is ook nog eens hartstikke logisch om je 
geloof in Jezus te delen. Het is namelijk ongelooflijk goed 
nieuws! Waarom zou je dat alleen voor jezelf houden? 
Dit zou iedereen moeten weten. Hopelijk voel je iets van die 
urgentie. Jezus brengt vrede in je hart; een diepe innerlijke 
vreugde. Hij vult je hart met liefde, Hij maakt je leven zinvol, 
Hij vergeeft je en geeft je eeuwig leven. Stuk voor stuk 
prachtige geschenken die in groot contrast staan met de 
donkere wereld die we zo vaak ervaren. Wie Jezus net heeft 
ontmoet, wil het vaak zelfs van de daken schreeuwen, sla het 
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Nieuwe Testament er maar op na. Waar het hart vol van is, 
stroomt de mond van over.
In het lichtverhaal voor dit hoofdstuk maakte je kennis met 
Martina. Typisch gevalletje ‘waar het hart vol van is, stroomt 
de mond van over’. Ze getuigt vaak en graag over haar 
Heer en dat raakt mensen in haar omgeving. Soms is ze zelf 
verbaasd over de impact van haar woorden, over de vruchten 
die gaan groeien. Het is God die door haar heen spreekt. 
En het is ook God die haar laat merken wanneer het beter is te 
zwijgen en wanneer ze geduld moet hebben. 
En als jij nou niet zo’n prater bent? Dat weet God ook, Hij 
heeft je zo gemaakt. Maar reken maar dat Hij ook jou heeft 
toegerust met talenten en mogelijkheden om Zijn liefde uit 
te delen, om rijkelijk vrucht te kunnen dragen. In dit boek 
ga je ontdekken welke tools jij in handen hebt. Wat jij op 
jouw plaats mag betekenen. En we gaan nadenken over je 
comfortzone, want waarom zijn we vaak zo zenuwachtig om 
daar even uit te stappen? 
Je bent bestemd tot licht. Ga je mee? 

Ga er maar in staan!

God maakte allereerst het 
licht om Zijn werk zichtbaar 
te maken. In Gods licht 
heeft de duisternis geen 
kans. Jij mag in dat licht 
staan, zodat door jou heen, 
God zichtbaar wordt! 
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Jij bent licht, 
ga er maar in staan!

Jezus is met een enorme Lichtcampagne bezig: Zichzelf 
bekendmaken in deze donkere wereld. En daar wil H�  jou 
voor inzetten. Wat een prachtige opdracht! Maar tegel� k 
soms lastig. Want je verlangt er misschien wel naar om 
Jezus’ Licht uit te dragen, maar hoe pak je dat nou aan?  
En kun je dat wel?

Dit boek wil jou helpen licht te z� n in deze wereld, op jouw 
plekje. Je mag ontdekken dat je al licht bént! Je hoeft alleen 
nog maar te gaan stralen. Inspiratie van andere vrouwen, 
leuke tips en bemoedigende (B� bel)teksten, laten je zien 
dat het helemaal niet zo ingewikkeld is om aan Jezus’ 
missie deel te nemen. Je bent ervoor gemaakt! 
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