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1 Inleiding 

Kerstfeest is het feest van het licht:  

Oude gelovige Simeon in de tempel: 

Luk.2: 29  Nu laat Gij, Here, uw dienstknecht gaan in vrede, naar uw woord, 

30  want mijn ogen hebben uw heil gezien, 

31  dat Gij bereid hebt voor het aangezicht van alle volken: 

32  licht tot openbaring voor de heidenen en heerlijkheid voor uw volk Israel. 

 

Mt 4:16  het volk, dat in duisternis gezeten is, heeft een groot licht gezien, en voor hen, 

die gezeten zijn in het land en de schaduw des doods, is een licht opgegaan. 

Joh 1:4  In het Woord was leven en het leven was het licht der mensen; 

Joh 1:5  en het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen. 

 

Licht…we kunnen niet zonder licht. Het eerste wat God op de eerste scheppingsdag maakt 

was…licht. Licht maakt alles anders. Dat wisten de oude schilders al. Rembrandt schilderde 

het licht zoals geen ander dat kon. Toen ik een nieuw fototoestel kocht, zei de verkoper: 

fotograferen is spelen met licht.  

Ik ben een enthousiast fotograaf, doe het als hobby, en vind het prachtig om foto‟s van 

mensen te maken, liefst in hun eigen omgeving, bij hen thuis of op hun werk of op straat.  

Bijna iedereen heeft wel een fototoestel. Sommige in hun telefoon, sommige als dure 

spiegelrefex. En we maken wat foto‟s! Facebook en Hyves zouden niet bestaan als we geen 

foto‟s maakten! Maar foto‟s kunnen altijd beter. Vandaag wil ik u wat tips geven over beter 

fotograferen. En omdat fotografie alles met kijken en met licht te maken heeft, en ons geloof 

ook alles te maken heeft hoe we naar de wereld kijken en hoe het Licht door ons heen 

schijnt, wil ik een parallel maken tussen fotografie en Christen zijn.  

Lessen uit de fotografie doortrekken naar lessen over ons geloof in de praktijk.  

U hoeft geen duur fototoestel te hebben om deze lessen toe te passen…ze zijn voor 

iedereen. 

Je hoeft ook geen speciaal geloof te hebben om de geloofslessen toe te passen. Misschien 

is het wel zo dat hoe minder je van je gelooft, hoe meer je er vandaag aan hebt. Goed 

opletten dus! 
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2 Les 1: Leer anders kijken 

2.1 Een fotograaf ziet dingen die een ander niet ziet  

Hij overziet het geheel, maar zoekt dan naar een deel van het geheel dat een mooie plaat 

oplevert. Hij kijkt a.h.w. de hele tijd door een zoeker (maak vierkant met je handen).  

Probeer dat maar eens. Het geheel wat je om je heen ziet kan helemaal niet mooi zijn, maar 

misschien net dat ene rechthoekje wel.  

Een fotograaf zoekt constant. Hij weet dat bijna overal wel iets boeiends is om te 

fotograferen. Zelfs de meest gewone dingen kunnen boeiend zijn. Er zijn juist vandaag de 

dag veel fotografen die het gewone leven proberen vast te leggen. Maar dan op zo‟n manier 

dat het een boeiende foto wordt. Dat je blijft kijken.  

Als je zoekt, zie je om je heen allemaal dingen dat je denkt: wow, dat zou een interessante 

foto opleveren! 

2.2 Zo ook de Christen: een Christen ziet dingen die een ander niet ziet 

Een Christen kijkt anders naar het leven dan een niet-Christen. Want hij probeert mensen 

door de ogen van Jezus te zien, en hij probeert God te zien in de dingen om hem heen.  

Mensen zien door de ogen van Jezus 

Jezus hield van mensen. God houdt van mensen. Zoals ze zijn, met al hun fouten. Daarom 

zond God Jezus op aarde:  

Joh.3:16   Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon 

gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar 

eeuwig leven hebbe. 

Jezus keek naar mensen met liefde en bewogenheid. Hij zag ze als schapen zonder herder. 

En Hij had een doel in zijn leven: mensen terugbrengen naar God.  

Zo mogen wij ook naar mensen kijken.  

1.Joh.4:19  Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad. 

Als je zo naar mensen kijkt, zie je hele andere dingen. Dat betekent niet dat je alles 

goedpraat van de ander, maar je ziet een mens die ondanks al zijn fouten waardevol is. Wil 

je zo naar mensen kijken? Vraag dan of God zijn liefde in je hart uitstort. Want uit onszelf 

hebben we die liefde niet. Maar God wil die liefde door zijn Heilige Geest in jouw en mijn hart 

uitstorten. Zodat we boordevol van Gods liefde worden (Rom. 5:5). 

God zien in de dingen om je heen 

Daarmee bedoel ik niet dat je in elke boom en elke vogel God moet zien. God is veel groter 

dan zijn schepping. Maar door de schepping heen laat Hij iets van zichzelf zien.  

Laatst zag ik drie vogels op een rij zitten, ieder op een paaltje. Het had iets komisch. En ik 

moest aan God denken. Of als je naar de sterren kijkt, of op het strand staat en je kijkt naar 

de eindeloze lucht…maar ook in de dingen die om je heen gebeuren.  

Vraag jezelf af: waarin zie ik Gods Hand? Wat doet God?  
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Ps. 19:1 De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt het werk zijner 

handen; 

3 Les 2: Kom dichtbij 

3.1 Een fotograaf probeert zo dichtbij zijn onderwerp te komen 

Laatst woonde ik een workshop bij van een professionele fotograaf. Het ging over 

portretfotografie. Ik was verbaasd hoe dicht hij naar zijn model ging. Veel dichter dan ik 

gewend ben. Ik denk dat hij op minder dan een meter fotografeerde. 

Niet te dichtbij dat je vervorming krijgt, want met sommige lenzen krijg je een hele grote neus 

als je te dichtbij komt, en te kleine oren! Ook niet mooi! 

Veel mensen fotograferen van te grote afstand. Dan zie je bijna niet wie de mensen op de 

foto zijn! Daarom: kom dichterbij, ga naar je onderwerp toe. Wees niet bang, maar probeer 

de ander levensgroot op je foto te krijgen. Om maak eens een portretfoto.  

Kom dichterbij. 

3.2 Een Christen probeert zo dicht mogelijk bij God te komen 

Veel Christenen blijven op afstand van God. Maar God wil juist dat we dichtbij komen. God 

heeft er alles aan gedaan om dat mogelijk te maken. Hij heeft onze zonden vergeven, Hij 

heeft de weg vrij gemaakt naar Hem toe.  

Ps. 27:8   Mijn hart zegt u na: „Zoek mijn nabijheid!‟ Uw nabijheid, HEER, wil ik zoeken 

(NBV) 

Waarom zou God willen dat we dichtbij komen? Waarom komt een fotograaf dichtbij? Omdat 

je dan beter ziet. Omdat je een betere foto krijgt, een beter beeld.  

De vraag is: wil ik dat? Wil ik een beter beeld van God? Wil ik God beter leren kennen? 

Ik voor mezelf wil dat. Ik probeer God te zoeken, dichterbij Hem te komen. Dat doe ik door te 

bidden, door stil te zijn als ik bid, door te luisteren naar Zijn Heilige Geest in mij, en door 

Bijbel te lezen.  

Doe ik dat genoeg? Misschien niet, maar ik probeer het.  

Ik wil je aanmoedigen, geen schuldgevoelens aanpraten. Neem tijd voor God, neem tijd om 

stil te zijn in Zijn Aanwezigheid, neem tijd om rustig in je Bijbel te lezen en er over na te 

denken. Dan kom je dichterbij, dan zie je Hem steeds beter.  

4 Les 3: De Gulden Snede 

4.1 Een fotograaf plaatst bij voorkeur zijn onderwerp niet in het midden 

Iedereen die tekent, schildert of welke kunstenaar dan ook, heeft gehoord van de gulden 

snede. De gulden snede betekent dat je belangrijke onderdelen in je foto niet in het midden 

zet, maar op 1/3 van de hoogte of breedte, of op 2/3 van de hoogte of breedte.  

Veel mensen die een landschapsfoto maken, zetten de horizon in het midden. Veel mooier is 

om de horizon wat lager te zetten, of juist wat hoger, op 1/3 van het midden.  
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Of als je iemand op de foto zet, zet hem dan niet in het midden, maar iets naar links of iets 

naar rechts. Neem zijn hoofd niet in het midden, maar neem zijn ogen op 1/3 van boven.  

Je zult zien, je foto‟s worden er veel boeiender door! 

De Gulden Snede is een eeuwen oude regel. Ga maar eens naar oude schilderijen kijken, en 

je zult het ontdekken.  

4.2 De Gulden Snede in de Bijbel 

Mark. 12:28 (NBV)  Een van de schriftgeleerden die naar hen geluisterd had terwijl ze 

discussieerden, en gemerkt had dat hij hun correct had geantwoord, kwam dichterbij en 

vroeg: „Wat is van alle geboden het belangrijkste gebod?‟ 

29   Jezus antwoordde: „Het voornaamste is: “Luister, Israël! De Heer, onze 

God, is de enige Heer; 

30   heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel 

uw verstand en met heel uw kracht.” 

31   Het op een na belangrijkste is dit: “Heb uw naaste lief als uzelf.” Er zijn 

geen geboden belangrijker dan deze.‟ 

Oftewel: 

Heb God lief boven alles en je naaste als jezelf.  

Dat is de Gulden Regel. Als we dat doen, wordt het leven mooier. Wordt het plaatje 

boeiender. Dan krijgt God de juiste plaats in je leven, jezelf en ook de ander.  

Dan zijn de verhoudingen juist, zoals God het heeft bedoeld. Dan gaat het niet al teveel over 

jezelf, maar ook niet te weinig. Dan krijgt God de aandacht die Hij graag wil, dan mag je 

jezelf liefhebben, en ook de ander.  

Deze Gulden Regel brengt balans in je leven. Helpt je bij het maken van beslissingen.  

Een eeuwen oude regel, die bewezen heeft waar te zijn. Pas hem maar eens toe! 

5 Les 4: Het kikker-perspectief 

5.1 Een fotograaf verandert zijn standpunt 

Een goede fotograaf fotografeert niet altijd vanuit ooghoogte. Soms gaat hij op een stoel 

staan, soms gaat hij door zijn knieën, sommigen gaan er zelfs bij liggen om een bloempje of 

een paddenstoel te fotograferen.  

Dat heet het kikker-perspectief. Dan zie je de dingen heel anders.  

Als je kinderen van bovenaf fotografeert, lijken ze klein. Maar als je door je knieën gaat, 

lijken ze opeens groter. Zoals ze zijn. Een goede fotograaf durft een ander perspectief te 

kiezen. Hij durft door zijn knieën te gaan, hij wil de wereld eens van een andere kant 

bekijken. Dan ziet de wereld er opeens heel anders uit.  
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5.2 Een Christen probeert ook nieuwe gezichtspunten uit 

Hiermee bedoel ik niet dat je allerlei nieuwe dwaalleringen moet gaan omarmen; ik bedoel 

dat we nieuwe dingen mogen ontdekken in de Bijbel die we nog niet doorhadden.  

En ik bedoel ook dat een Christen nooit moet ophouden te denken en te overdenken.  

Als we denken alles te snappen en te weten hoe het zit, gaan we afstompen. Maar juist als je 

vragen blijft stellen, als je blijft nadenken, kom je weer verder in het ontdekken van de 

geestelijke zegeningen die God voor je in petto heeft.  

Dit vraagt een nederige houding! Dit vraagt een kikker-perspectief.  

Jezus zei zelf: “Wordt als de kinderen.”  

Toen ik net Christen was, en de Bijbel voor de eerste keer had gelezen, dacht ik dat ik alles 

snapte en kon uitleggen. Nu ben ik vele jaren verder, heb de Bijbel veel meer gelezen, en ik 

moet zeggen dat ik er achter kom dat ik een heleboel nog niet snap! Bijbelverzen die 

gesneden koek waren, bevatten nu een raadsel. Maar ik weet: achter elk raadsel zit een 

rijkdom, zit een geestelijke waarheid! 

Wil je dat het leven boeiender wordt, zoals een foto boeiender kan worden? Zoek een ander 

perspectief, neem een nederige houding aan en ga aan de Bijbel vragen stellen. En laat God 

je wijsheid geven om antwoorden te vinden. Zul je zien wat er gaat gebeuren! 

6 Les 5: Zorg voor iets roods in je foto 

6.1 Fotografen hebben graag een rood accent in hun foto 

In onze huiskamer hebben we een oude verkleurde foto van een Albanees bergdorpje. De 

kleuren zijn wat vervaagd, het landschap is niet bijzonder boeiend. Toch blijf je naar de foto 

kijken. Waarom? Omdat midden in dit bijna kleurloze landschap één klein mensje loopt. Een 

meisje in een rode jas. Dat rood trekt de aandacht. Daarom blijft de foto boeien. Was dat 

meisje in haar rode jas er niet, of had ze een neutralere kleur aangehad, dan was de foto niet 

zo boeiend geweest.  

Teveel rood in een foto is vaak niet mooi, maar probeer wat rood in je foto te krijgen. Niet 

altijd natuurlijk, maar zorg dat je een aandachtstrekker hebt. 

6.2 Een Christen kan niet zonder rood in zijn leven 

En dan bedoel ik niet een politieke kleur. Nee, dan bedoel ik natuurlijk het bloed van Jezus, 

het offer van Jezus. Dan bedoel ik dat we beseffen dat we dat geweldige eeuwige leven 

hebben ontvangen omdat Jezus zoveel van ons houdt dat Hij bereid was aan het kruis te 

sterven voor onze zonden.  

Dat bloed dat reinigt ons. Dat bloed bezorgde ons vergeving, een eeuwige relatie met God 

de Vader, en eeuwig leven.  

Daar mogen we blij om zijn. We hoeven niet de hele dag met hel en verdoemenis te leven. 

We zijn vrijgekocht door het bloed van Jezus. Vrij van zonde, dood en de macht van satan. 

Vrijgemaakt van een slavernij aan zonde, vrijgekomen uit de macht die satan over ons wil 

hebben. Wat wil je nog meer?  
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Zorg dat er wat roods is je leven is! Zorg dat Jezus er is.  

Maar pas op: ook jouw bloed is rood. Het kan zijn dat jouw bloed gaat vloeien omdat je 

Christen bent! Jezus belooft eeuwig leven maar ook vervolging. Het volgen van Jezus kan 

lijden gaan betekenen. Er kan iets roods in je leven komen. Maar het mooie is dat je er dan 

niet alleen voor staat. Jezus is bij je! De Bijbel noemt het zelfs genade als je voor Jezus mag 

lijden.  

 Php 1:29   Want aan u is de genade verleend, voor Christus, niet alleen in Hem te 

geloven, maar ook voor Hem te lijden, 

7 Les 6: Blijf oefenen 

7.1 Elke fotograaf blijft proberen 

Als fotograaf weet je dat niet iedere foto goed lukt. Daarom maakt een fotograaf ook 

meerdere foto‟s. Hij is niet tevreden met de eerste de beste. Vaak zijn mensen bij de eerste 

foto‟s wat gespannen, maar na een poosje krijg je een hele andere foto van ze.  

Soms maak je een foto en dan denk je: dit is een hele mooie. Maar kijk je thuis nog eens, 

dan valt die wat tegen. Dat overkomt iedereen! 

Fotografie is een kunst, maar ook techniek. Er valt heel wat over te leren. Je zult niet gelijk 

de foto‟s maken die je in de tijdschriften ziet staan. Maar je kunt een heel eind komen. 

Oefening baart kunst, zeggen ze. En zo is het ook! 

7.2 De christen blijft ook proberen 

Een Christen weet dat hij niet gelijk voor 100% op Jezus lijkt. Dat willen we hopelijk allemaal 

wel, maar zo snel gaat dat niet. GROEIEN KOST TIJD!! Groeien in je geloof kost tijd, groeien 

in het kennen van God kost tijd, groeien in heiligheid kost tijd.  

God weet dat. God is geduldig, Hij wil met je door gaan, ook al heb je heel vaak gefaald. 

Maar blijf proberen, geef het niet op. God wil van jou een schitterend mens maken, en Hij 

heeft schitterende plannen met jou. Net als die fotograaf die de foto van zijn leven wil maken, 

zo heeft God hele hoge doelen met jou leven!  

Jer. 29:11-13 (NBV) 

11   Mijn plan met jullie staat vast–spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor 

ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven. 

12   Jullie zullen mij aanroepen en tot mij bidden, en ik zal naar jullie luisteren. 

13   Jullie zullen mij zoeken en ook vinden, als jullie mij tenminste met hart en 

ziel zoeken. 

Ef. 2:10  Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, 

welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelve zouden wandelen. (NBG) 
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8 Laatste les: Wees alert en voorbereid 

8.1 Een fotograaf heeft altijd zijn camera bij zich 

Is het je wel eens overkomen dat je iets heel moois zag en dat je dacht: had ik nou maar mijn 

camera meegenomen? Mij wel! Daarom neem ik heel vaak een camera mee, ook al denk ik 

dat het niets wordt die dag. 

Stel dat je morgen op de kerstmarkt in Goor loopt, en prins Willem Alexander en prinses 

Maxima zouden langskomen. Ik denk dat heel veel van ons dan dolgraag een foto zouden 

willen maken.  

Een goede fotograaf is altijd alert op mooie foto‟s en heeft zijn camera bij zich. 

8.2 Een Christen verwacht Jezus! 

Ik kan er niet teveel meer over zeggen, maar weet je, er komt een dag dat Jezus terug komt. 

Dan komt Hij in al zijn Heerlijkheid en zullen wij hem zien. Die Heerlijkheid die is zo groot, zo 

geweldig, ik denk dat we allemaal helemaal versteld zullen staan wat we dan zien. En dan 

komt Jezus om ons in de hemel te nemen. En die dag komt, en misschien nog wel sneller 

dan wij denken! 

Ben je voorbereid? Heb je je camera bij je? Oftewel: ben je er klaar voor om Jezus te 

ontmoeten? Mag Hij vandaag terugkomen? Is het dan goed tussen jou en de Heer?  

9 Slot 

De foto bij ons in de huiskamer is 18 jaar oud. Hij boeit nog steeds. Omdat er iets roods in 

zit. Mag Jezus samen met jou op de foto staan, je leven lang!  

Ik heb je 7 tips gegeven. Voor het maken van betere foto‟s. Maar ook voor een betere foto 

van je leven. Als je deze tips toepast, en er zijn er nog meer, dan beloof ik je dat de foto van 

je leven blijft boeien! Tot in eeuwigheid! 
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