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Wanneer we aan het eind van deze brief van Johannes lezen ‘Deze dingen heb ik geschreven’, wijst dat terug op 
wat hij eerder schreef (vgl. 1:4; 2:1,12-14) en vormt daarvan min of meer de afronding. Evenals in zijn evangelie 
(20:31, let op de parallellie van beide verzen) noemt Johannes tegen het einde het doel van zijn schrijven. In de 
gemeente waaraan hij schreef, heerste onzekerheid vanwege de opvattingen van dwaalleraars. De verschillende 
interpretaties van het christelijk geloven veroorzaakten verwarring. Door middel van deze brief bemoedigt en 
sterkt Johannes hen, die zijn gaan twijfelen of ze wel werkelijk eeuwig leven hebben. De brief is dus niet 
geschreven zoals het evangelie naar Johannes om ongelovigen tot geloof te brengen, maar om christenen te 
bevestigen in hun geloof en te verzekeren dat zij eeuwig leven hebben. Vandaar ook de aanspraak ‘aan jullie die 
(al) geloven’. Naast ‘hebben’ (tegenwoordige tijd, vs.12; 2:23) is het veelvuldig gebruikte ‘weten’ (vs.13-20, vgl. 
2:20,21,29; 3:2) een belangrijk werkwoord. Geloven is nl. ook weten, zekerheid hebben. Dit gelovig weten houdt 
de gelovige in deze wereld staande. Het geloof van de lezers is geloof in de naam van de Zoon van God (vgl. 3:23, 
de Naam geloven; Joh.1:12; 2:23; 3:18). De naam is aanduiding van de persoon, hier Jezus Christus. Zij die in de 
Naam van Jezus geloven, kunnen er zeker van zijn deel te hebben aan het eeuwige leven.  
De aanvaarding van Jezus Christus als Zoon van God is niet slechts een verstandelijk gebeuren. Gelovigen hebben 
door Hem nu al deel aan het eeuwige leven (vs. 13,20, vgl. 1:2; 2:25). Buiten Christus is het onmogelijk om aan 
dat leven deel te hebben Het begrip ‘eeuwig’ geeft aan dat het leven behoort bij de nieuwe eeuw, de nieuwe 
wereldorde die met de komst van de Messias op aarde zou aanbreken. In Jezus is deze doorgebroken in ons 
bestaan op aarde. Zij zal ten volle het leven beheersen wanneer Christus opnieuw onder ons zal zijn na Zijn 
wederkomst (vgl. 2:29; 3:2). 
 
Het ‘echte leven’ (vs.13) brengt een open relatie met God met zich mee. In die open relatie is het gebed mogelijk. 
Gelovigen kunnen en mogen vrijmoedig gaan naar de troon der genade. Vrijmoedigheid betekent: vrijheid van 
spreken, vertrouwen, zekerheid. Die vrijmoedigheid hebben de gelovigen tegenover God. Zij mogen tot Hem 
bidden (vs.15,16, vgl. 3:22, Matt.7:7; Joh.14:13). Vrijmoedigheid in het bidden betekent niet dat aan geen enkele 
voorwaarde hoeft te worden voldaan. Elders lezen we bv. dat bidden in geloof moet gebeuren (Marc.11:24) en in 
de naam van Jezus (Joh.14:14; 15:16). Zo bidden kunnen alleen zij, die in Christus zijn en blijven (Joh.15:7) en 
anderen vergeven hebben (Marc.11:25). Het moet ook gepaard gaan met gehoorzaamheid (1 Joh.3:22, het doen 
van de geboden) en niet op een manier waarin de zelfzucht tot uiting komt (Jac.4:3). Uit ervaring weten de 
gelovigen dat zij lang niet altijd bidden op deze wijze, d.w.z. bidden naar Gods wil. Op een niet voor het verstand 
begrijpelijk te maken manier werkt God op het gebed van de gelovigen, Hij wil gebeden zijn. Bidden naar Zijn 
wil is dan ook niet proberen om God ‘om te praten’, maar is overgave aan Zijn wil en afhankelijkheid van Zijn 
plan. Zijn wil geschiede! Wie zo bidt, vindt een open oor en verhoring. 
Dan komt het accent op de verhoring, de inwilliging van de gebeden. In 3:22 is geschreven dat een gebed 
verhoord wordt wanneer het gedrag van de gelovigen overeenstemt met Gods geboden. Hier gaat het er om of het 
verzoek of gebed in overeenstemming is met Zijn wil. Maar als aan de voorwaarden is voldaan (zie boven), 
kunnen de gelovigen er zeker van zijn dat ze ‘hebben’ verkregen, wat ze gevraagd hebben. We kunnen dat zo 
verstaan, dat onze vragen direct worden gehoord, maar dat de feitelijke verhoring in de toekomst ligt. Dat geldt 
inderdaad voor de gebeden die betrokken zijn op toekomstige gebeurtenissen. De verhoring ligt dan ook in de 
toekomst. Maar voor zover Johannes spreekt over heilsgaven, zoals vergeving en het ontvangen van de Heilige 
Geest, zullen we zijn woorden zo moeten verstaan dat hetgeen we vragen ook direct ons deel wordt. In ieder geval 
is het zo dat Gods kinderen zeker kunnen zijn van een antwoord als ze bidden naar Zijn wil (vgl. Marc.11:24). Het 
gelovig vertrouwen op verhoring wordt met een tweemaal ‘wij weten’ onderstreept. 
 
Kunnen gelovigen niet meer zondigen? 
De apostel heeft nu geschreven over het bidden van de gelovigen tot God en de verhoring die verwacht mag 
worden als dat bidden naar Zijn wil is. Dat bidden kan ook voorbede zijn gericht op de bekering van de broeder. 
De gebeden van gelovigen kunnen leven betekenen voor medegelovigen die zondigen (vgl. Jac.5:20). Johannes 
geeft een voorbeeld waarbij het ene gemeentelid het andere ziet zondigen. Hoewel het om een individueel geval 
gaat, is zijn conclusie in het meervoud: wat voor één geldt, is een principe voor alle gelovigen. De biddende 
broeder wordt door God gebruikt als instrument in Zijn hand. De hele brief door heeft Johannes benadrukt dat 
zondigen niet langer de gezindheid van de gelovigen is. Zondigen past niet bij het nieuwe leven dat met de 
wedergeboorte is begonnen. Toch zijn de gelovigen niet gevrijwaard van de mogelijkheid om tegen Gods wil in te 
gaan, d.w.z. te zondigen. Johannes maakt echter een tegenstelling tussen ‘zonde tot de dood’ en ‘zonde niet tot de 
dood’. In het OT leidde zondigen soms tot de fysieke dood (Num.18:22; Deut.22:26; Jes.22:14, vgl. Hand.5:1-11; 
1 Cor.5:3-5; 11:30), maar daarover gaat het niet in dit vers. Johannes doelt op de geestelijke dood die scheiding 



brengt tussen God en mensen. Deze dood is eeuwig, zoals ook het ware leven dat God geeft, eeuwig is (5:12). Bij 
‘zonde niet tot de dood’ blijft de mogelijkheid van vergeving (1:9-2:2) en gaat het om het onbewust, onopzettelijk 
zondigen dat niet leidt tot het afwijzen van God en het verwerpen van Christus. Dit in tegenstelling tot ‘zonde tot 
de dood’, hetgeen een weloverwogen en consequente afwijzing betekent van Hem die het Leven is en geeft, Jezus 
Christus, de Zoon van God, en een weigering inhoudt om te breken met de ongerechtigheid (vs.17). Gelet op de 
inhoud van deze brief zal Johannes hier de dwaalleraars op het oog hebben, die immers loochenden dat Jezus 
Christus de in het vlees gekomen Zoon van God is, hetgeen leidde tot het niet doen van de geboden en het haten 
van de broeder. Voor zulke zondaars, zo zegt Johannes, heeft voorbede geen zin, onbekeerlijk van hart als ze zijn 
(vgl. Matt.12:31). 
Elke ongerechtigheid is zonde (vgl. 3:4). Ongerechtigheid is al datgene, wat niet ‘recht’ is in de ogen van de Heer 
(1:9, vgl. Luc.13:27; Rom.1:18; 6:13; Jac.3:6). Maar hoewel elke verkeerde gedachte of daad zonde is, voert niet 
elke zonde tot de dood, d.w.z. niet elke zonde eindigt in de eeuwige dood. Dood betekent in dit geval: scheiding 
van God (5:12; Joh.5:24; Rom.6:13). Voor zonde ‘niet tot de dood’ is vergeving (1:9-2:2).  
Het is opvallend dat na gebed voor degenen die zondigen, Johannes zijn lezers krachtig gaat bemoedigen. In de 
verzen 15, 18 en 20 wordt driemaal de bevestiging ‘wij weten’ gebruikt (vgl. vs.13; 3:2,5,14). De apostel grijpt 
terug op wat hij al eerder heeft geschreven. Wie uit God geboren is (3:9; 4:7; 5:1,4), die zondigt niet, d.w.z. gaat 
niet door met opzettelijk te zondigen. Dat is niet zijn gezindheid sinds hij deel heeft gekregen aan het nieuwe 
leven (vs.13). Het betekent echter niet dat de gelovigen niet meer kúnnen zondigen (vgl. 1:7-2:2). De reden van 
het niet meer zondigen wordt in het tweede deel van het vers aangegeven. ‘Hij die uit God geboren is’ (dat is 
Jezus Christus), bewaart en beschermt de gelovige (vgl. Joh.10:28; 17:12; 1 Petr.1:5; Jud.24). De Griekse tekst 
van de SV geeft een andere lezing, nl. dat de gelovige zichzelf bewaart (vgl. 2:3; 3:22,24; 5:3; Joh.8:51,52; 
14:15,21,23; 15:10; 17:6; Jac.1:27; Jud.20). Dit is geen tegenstelling met bewaard worden door Christus. Er is in 
de bijbel een wisselwerking tussen Gods bewaring van de gelovigen en het door de gelovigen bewaren van 
zichzelf. Zichzelf bewaren kan alleen dan, wanneer de gelovige blijft in de liefde van God en door te leven 
overeenkomstig Zijn wil. Op wie zo ‘bewaard’ leeft, heeft de boze geen vat, d.w.z. de boze kan hem niet tot zonde 
bewegen. 
 
Christenen zijn wel in, maar niet van de wereld 
De tegenstelling tussen de gelovigen en de wereld wordt door de apostel nog eens benadrukt. Opnieuw volgt de 
uitspraak ‘wij weten’. Johannes en zijn lezers weten heel zeker uit God te zijn, d.w.z. bij Hem te horen. Van die 
gedachte is deze brief vol. Johannes maakt duidelijk dat de wereld in twee kampen is verdeeld. Enerzijds zij die 
‘bij God horen’ (hetgeen een synoniem is voor ‘uit God geboren zijn’, 3:9,10), anderzijds zij die tot de wereld van 
de boze behoren. Letterlijk staat er ‘in het boze’, maar gelet op het voorgaande vers en 2:13,14; 3:12 zal het ook 
hier om de boze (dit is satan) gaan. Deze wereld, de mensheid die God afwijst (vgl. 2:15-17), bevindt zich in de 
machtssfeer van satan (vgl. Luc.4:6; Joh.12:31; 14:30; 16:11; Ef.2:2; 6:12). Door de nieuwe geboorte bevinden 
wij als gelovigen ons nog wel in deze wereld, maar we maken er innerlijk geen deel meer van uit (vgl. Joh.17:15; 
Gal.1:4; Hebr.11:13; 1 Petr.1:1; 2:11). Het ‘liggen’ van de wereld in de boze staat tegenover het ‘zijn’ van de 
gelovigen in de Waarachtige, vs.20. 
 
Het derde en laatste ‘wij weten’ brengt ons opnieuw bij de menswording van de Zoon van God. Hij is op aarde 
gekomen. Dat staat vast. Door Jezus Christus, die in de door de boze beheerste wereld is verschenen, hebben de 
gelovigen inzicht gekregen. De gelovigen hebben inzicht gekregen om de Waarachtige, dat is God, te kennen 
(Joh.17:3). God is waar, echt, betrouwbaar (vgl. Ex.34:6). Je kunt op Hem aan. Waar men in Johannes’ dagen vele 
afgoden (valse goden) kende, is hier sprake van de ene, ware God. Gelovigen hebben deze God niet alleen leren 
kennen, zij zijn ook in Hem (vgl.3:9). Ze zijn in de Waarachtige en, zo betoogt Johannes, ook in Zijn Zoon. De 
gelovigen zijn met zowel de Vader als de Zoon verbonden, zoals ook de Vader en de Zoon met elkaar één zijn. 
Johannes legt daar in de brief sterk de nadruk op (o.a. 2:22,23). De Zoon als gezondene van de Vader (Joh.8:24) is 
onlosmakelijk met Hem verbonden. Daarom geldt dat buiten de mens geworden Zoon, de Vader niet gekend  
kan worden. Het ‘deze’ kan zowel betrekking hebben op Jezus Christus als op God. De slotwoorden van dit vers 
herinneren aan Jezus’ uitspraak in het Hogepriesterlijk gebed in Joh.17:3: ‘Dit nu is het eeuwige leven, dat zij U 
kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die Gij gezonden hebt’. 
Voor de laatste keer gebruikt Johannes de tere, pastorale aanspraak ‘kinderkens’ (2:12,28; 3:7,18; 4:4). Zij hebben 
inzicht gekregen in wie God en Christus zijn hetgeen hen moet helpen om afgoden, die er in groten getale zijn, te 
onderkennen (vgl. 4:1vv.) Het woord ‘afgoden’ kan letterlijk bedoeld zijn, maar ook fungeren als een aanduiding 
van zonden waaraan men zich overgeeft, of voor het hebben van een verkeerd beeld van God. Dit laatste is, i.v.m. 
de dwaalleraars, mogelijk de betekenis waarin Johannes dit woord gebruikt. Een bepaald idee van God hebben is 
geen neutrale bezigheid. Het kennen van en de gemeenschap met de ware God is onverenigbaar met het ‘dienen’ 
of ‘aanbidden’ van afgoden. De gelovigen zijn immers uit God geboren en hebben in Christus eeuwig leven! Het 
toegevoegde amēn (het is waar), dat we aan het eind van veel NT-ische brieven vinden, is eigenlijk de 
instemmende en bevestigende reactie van de gemeente na het lezen van de brief: ja, dit is Gods woord, het is 
waar! Echt waar! SDG 


