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De voorvragen 
Ik heb mij nadrukkelijk afgevraagd hoe het komt, dat ik mij van Hogerhand geleid voel om uit de 
eerste Johannesbrief te preken. Het is bepaald geen eenvoudige tekst. Ik kan er geen ander antwoord 
op vinden dan dit: het zal nodig zijn. En dan denk ik aan ons als gemeente. Duidelijk is, dat de 
apostel Johannes hier christenen van alle tijden aanspreekt op de werkelijk belangrijke zaken in leer 
en leven. Wij zijn nogal op zoek naar relevantie: wat heeft het voor belang voor mij op dit moment? 
Johannes spreekt zich in deze brief uit over de vraag ‘Hoe zullen wij dan leven, wat is werkelijk 
nodig te weten voor het christenleven’. En dan staat deze oude brief opeens in het volle licht van 
ons moderne leven. Het gaat over onze christelijke identiteit. Als je je eigen identiteit niet kent, hoe 
zul je dan in de samenleving je plaats kunnen innemen? Daarvoor is de vorming binnen de 
gemeente noodzakelijk, in het bijzonder door middel van het onderwijs en de prediking. Wat de 
Bijbel ons leert over het leven als christen zullen we meer en meer ons eigen maken. Gevormd 
worden naar het beeld van Jezus is een hele weg, die ieder van ons dient te gaan. Kijk, en dan komt 
er zicht op het antwoord waarom uit deze felle brief te preken. Hier leren we standpunten innemen 
en keuzen maken. Johannes leert ons hoe we ons moeten verweren tegen de dwaze leringen en 
slinkse moderniteiten die ons van een eenvoudig geloof in Jezus willen afhouden. Daarvoor is 
vorming nodig en innerlijke vorming gaat nu eenmaal niet snel. Voor geestelijke vorming en 
vernieuwing in je levensstijl zijn rust en concentratie vereist. En herhaling, want het nieuwe leven 
gaat niet nu eenmaal niet automatisch zo maar goed… 
 
Over het Licht en onze wandel in het licht 
De twee voornaamste teksten in het Nieuwe Testament die gaan over de omgang ofwel de 
geestelijke gemeenschap met God zijn Johannes 15 en 1 Johannes 1. In het vijftiende hoofdstuk van 
het evangelieboek beschrijft Johannes de positieve kant van die gemeenschap: het in Christus 
blijven. In het eerste hoofdstuk van zijn eerste brief laat hij de andere kant zien en wijst erop dat als 
christenen niet in Christus blijven, ze eerst om vergeving moeten vragen voordat de gemeenschap 
hersteld kan worden. Daarover gaat het in deze brief: de basis voor onze gemeenschap met God en 
de christelijke levenswandel die daar bij hoort. 
Johannes verkondigt geen theorie of idee, maar een persoon: Jezus Christus (vgl. Joh.1:1-18). Deze 
persoon is behalve door Johannes zelf door meerdere gelovigen gehoord, gezien en aangeraakt. 
Volgens Num.35:30 en Deut.17:6 moesten in een rechtszaak minstens twee getuigen dezelfde 
verklaring afleggen om geldig te zijn. De rabbijnen accepteerden bovendien zo’n verklaring alleen, 
wanneer de gebeurtenis met tenminste twee zintuigen was waargenomen. De werkwoorden ‘horen’ 
(luisteren) en ‘zien’ onderstrepen zo de komst van Jezus op aarde als een historisch gebeuren met 
een blijvende betekenis voor het heden. We kunnen denken aan het zien, horen en betasten van 
Jezus na de opstanding (Luc.24:39; Joh.20:26-29). Het Woord des levens is een aanduiding van 
zowel het gepredikte (vgl. Joh.6:68; Hand.5:20; Fil.2:16) als het vleesgeworden Woord, d.i. Jezus 
(vgl. Joh.1:1-14). Zonder dat levendmakende Woord is de mens geestelijk dood (3:14; Joh.5:24; 
11:25; 14:6). 
 
Eeuwig leven 
De apostel Johannes heeft een boodschap van eeuwig leven. Hij wil sterk benadrukken dat dit leven 
door God geopenbaard is in de historische persoon van Jezus. Hij was bij de Vader en is nu aan ons 
verschenen (Joh.1:2). Het door hem gebruikte woord ‘getuigen’ heeft te maken met de grote 
rechtszaak tussen God en de mensheid in deze wereld, waarin het getuigenis van Jezus 
(Joh.5:19vv.) en het getuigenis van de gelovigen over Jezus een belangrijke rol spelen (vgl. 4:14; 
Hand.1:8). Het getuigen en bekendmaken/verkondigen) gaat ook na Jezus’ heengaan tot de Vader 
op aarde door. De apostelen en andere gelovigen van het eerste uur getuigen van ‘eeuwig leven’, dat 



is het leven dat onlosmakelijk verbonden is met Jezus (vgl. Joh.6:40; 17:3). Het staat in scherp 
contrast met het leven op aarde nu, dat altijd door gevaren, ziekte en dood wordt omgeven. Het 
omvat zowel het heden als ook de toekomst Joh.3:16,36).  
 
Johannes maakt deze boodschap bekend aan ‘niet oor- en ooggetuigen’, de nieuwe generatie (vgl. 
Joh.20:29), zodat zij met Hem geestelijke gemeenschap, innerlijke betrokkenheid zullen hebben. De 
basis van deze verbondenheid is de gemeenschap met de Vader en de Zoon (Joh.17:21,22; 1 
Cor.1:9). Twee of meer personen hebben gemeenschap met elkaar, wanneer zij iets gemeen hebben. 
In Hand.2:42 geeft dit woord ‘koinonia’ de saamhorigheid en eenheid aan die door de Heilige Geest 
tot stand wordt gebracht. Het individu is een deel van een harmonisch geheel. Men heeft samen met 
anderen deel aan dezelfde geestelijke werkelijkheid, d.i. de Vader en de Zoon. Het gevolg daarvan 
is een gemeenschappelijk beleven en versterken van de vreugde (vs.4), die het geloof geeft (2 
Joh.12; 3 Joh.3,4). 
 
De blijdschap van het geloof 
Dan geeft Johannes nog een tweede reden van zijn brief. Als herder kan hij niet echt gelukkig zijn 
zolang een aantal van hen, voor wie hij zich verantwoordelijk weet, nog niet de volle zegen van het 
Evangelie beleven! ‘Volkomen blijdschap’ (vgl. Joh.3:29; 15:11; 16:24; 17:13; 2 Joh.12) is een 
rabbijnse uitdrukking. De joodse godsdienstleraars zagen volkomen blijdschap echter als een 
eindtoestand of een toestand die alleen bereikt kon worden in het hiernamaals. Voor Johannes is 
deze blijdschap echter geen doel ver weg, maar nabije werkelijkheid, nl. door de gemeenschap met 
de Vader en de Zoon. Blijdschap werkt aanstekelijk en maakt deel uit van het geschonken heil in 
Christus (vgl. Ps.16:11)! 
 
God is licht! 
De bron van wat Johannes doorgeeft, lag niet in joods onderwijs of in menselijke redeneringen, 
maar was van Jezus Zelf afkomstig, ofwel door Hem geopenbaard: God is licht! ‘Licht’ (vgl. 1 
Tim.6:16; Jac.1:17) staat hier zonder lidwoord en is een absolute aanduiding: zó is God. De 
uitspraak ‘God is licht’ spreekt enerzijds van openbaring en redding. Hij is licht en brengt mensen 
in het licht (Ps.27:1; 36:10; Jes.49:6; 60:1-3). Anderzijds valt het licht in duistere plaatsen en 
onthult daarmee het kwaad (vgl. Joh.1:5,9; 3:19-21). De tegenstelling tussen God, die licht is, en de 
duisternis wordt sterk benadrukt. In de grondtaal staat een dubbele ontkenning: in God is absoluut 
geen duisternis, geen spoortje van duisternis. Het leven in de duisternis gaat dan ook niet samen met 
gemeenschap met God. 
 
De wandel in het licht  
De uitdrukkingen ‘licht’ en ‘duisternis’ zijn dikwijls gekoppeld aan het werkwoord wandelen, 
(Joh.8:12; 12:35; 1 Joh.2:6,11; 2 Joh.4, en 6; 3 Joh.3 en 4) en hebben vooral betrekking op het 
gedrag van mensen. Degenen die problemen veroorzaakten in de gemeenten aan wie Johannes 
schreef, zeiden: wij hebben gemeenschap met God (vs.6); wij zijn zonder zonde (vs.8) en wij 
hebben niet gezondigd (vs.10). Krachtig gaat Johannes daar op in. De maatstaf die hij daarbij 
hanteert, is duidelijk en eenvoudig: vergelijk hun spreken met hun daden! In de duisternis 
wandelen’ (2:11) en ‘de waarheid doen’ (Joh.3:21) zijn bekende joodse uitdrukkingen (vgl. 2 
Kon.20:3; Ps.82:5; Spr.8:20; Jes.50:10). Hieruit blijkt de invloed van het OT op de schrijver. Ook 
Paulus gebruikt voor het christenleven veelvuldig het begrip ‘wandelen’ (2 Cor.5:7; Ef.5:2; 
Col.2:6). Woord en daad zijn in de Bijbel onlosmakelijk met elkaar verbonden, te vergelijken met 
twee kanten van een medaille. ‘De waarheid niet doen’ wijst niet alleen op een tegenspraak tussen 
woorden en daden, maar ook op het niet doen van de wil van God. Waarheid en licht liggen dicht 
bij elkaar. 
 
Leven in het licht van Gods liefde 
Wanneer de gelovigen blijven wandelen in het licht van God, bewegen zij zich in de goddelijke 
werkelijkheid. Dat licht openbaart, en in dat licht wordt iemand zich bewust van zijn duistere zijde, 



zijn zonde. Men kan zich daarvan afkeren, maar ook besluiten in het licht te blijven (vgl. 
Joh.3:19,20; Ef.5:8). Blijft de gelovige bij het licht van God, dan ontdekt hij dat zijn zonde 
verdwijnt. Het bloed van Jezus reinigt en zuivert hem daarvan (vs.9). Dat reinigen is een 
voortdurend proces. Christenen mogen leven binnen de werkingssfeer van het reinigende bloed van 
Jezus, de Zoon van God. Bloed is een symbolische aanduiding van Jezus’ heilbrengende offerdood 
aan het kruis (vgl. Hebr.9:14; Openb.1:5). Hij gaf Zijn leven als een Lam (Joh.1:29, vgl. Jes.53:7), 
waardoor tevens alle offers overbodig zijn geworden (Hebr.10:1-16). In het OT werd de offeraar 
gereinigd van zijn zonde door het bloed van het offerdier. Hij kon dan op een nieuwe manier, 
verzoend met God en met de mensen, zijn weg vervolgen (zeg maar: wandelen/leven in het licht) 
omdat zijn zonden vergeven (vgl. Ps.32:1) en daarmee verwijderd zijn (Ps.103:12; Micha 7:19). De 
christelijke gemeenschap is gebaseerd op het samen in het licht wandelen. Zonde maakt niet alleen 
scheiding tussen God en mens, maar ook tussen de mensen onderling. Die gemeenschap heeft in 
deze brief vooral betrekking op de eenheid, de broederschap en liefde van de gelovigen onderling. 
 
Waarheid en leugen 
De dwaalleraars die invloed hadden onder degenen aan wie Johannes schrijft, beweerden dat zij niet 
zondigden (omdat ze geen hogere ‘wet’ erkenden) en dus ook geen reiniging van zonden nodig 
hadden. Daarmee verklaarden zij de openbaring van God in Jezus’ offerdood aan het kruis voor 
henzelf zonder inhoud. Deze opvatting ondermijnde natuurlijk het Evangelie dat Johannes had 
gebracht en sloot de door Jezus geopende weg naar God voor hen af. Met deze bewering misleidden 
zij zichzelf en anderen. Zulk misleiden, verleiden en op een dwaalspoor brengen, is typerend voor 
de werkwijze van de vorst der duisternis (Openb.12:9; 18:23; 20:3,8,10). Zonde is bij Johannes een 
van de sleutelwoorden. Zonde (enkelvoud) wijst op de gezindheid, de geaardheid waaruit de 
zondige daden, de zonden (meervoud) voortkomen. Daar tegenover staat de waarheid (vs.6; 2:4) en 
dat is is in de geschriften van Johannes Gods werkelijkheid en werkzaamheid in Christus 
(Joh.1:14,17; 8:32; 18:37) én van de Heilige Geest (Joh.14:17; 15:26; 16:13; 1 Joh.4:6). Hier (vs.8) 
is ‘waarheid’ een synoniem van ‘Zijn woord’ (vs.10). 
 
Het belijden van zonde 
Het begrip ‘belijden’ in ‘zonde belijden’ wordt in 2:23; 4:2,3,15; 2 Joh.7 gebruikt i.v.m. het belijden 
van het geloof. Die positieve klank vinden we ook hier terug. De erkenning van zonde en het onder 
woorden brengen daarvan is de eerste stap op de weg met God. Het belijden van zonde wordt 
gezien als het neerleggen van de zonden bij God en het zoeken van vergeving (vgl. Ps.32:1-5; 
Spr.28:13). De rechtvaardigheid en trouw van God garanderen die vergeving. Immers, Hij is 
getrouw (betrouwbaar, Ex.34:6; 1 Cor.10:13; 2 Tim.2:13; Hebr.10:23) en Hij is rechtvaardig 
(Deut.32:4; Micha 7:20; Rom.3:25). Het grondwoord voor het hier gebruikte ‘vergeven’ komt 142 
keer voor in het NT en betekent ‘vergeven in de zin van kwijtschelden van schuld (lett. wegzenden, 
loslaten). Vergeven houdt een radicale breuk in met een vorige situatie en schept een nieuwe. Een 
last is van de schouders gevallen, de schuld is kwijtgescholden, de relatie met God is hersteld en er 
ontstaat nieuwe ruimte om bevrijd te leven. Vergeving en reiniging liggen in elkaars verlengde, 
waarbij reiniging meer wijst op de praktische uitwerking van de vergeving in het leven, zeg maar de 
heiligmaking.  
Johannes neemt een eerder uitgesproken gedachte op (vs.8) en ontwikkelt haar verder. Niet alleen 
houden degenen die zeggen dat zij geen zonde hebben of geen zonden gedaan hebben zichzelf voor 
de gek, maar hun stellingname houdt bovendien in dat zij God tot leugenaar maken (5:10) en Hem 
op één lijn stellen met de duivel, die een leugenaar is van den beginne (Joh.8:44). In andere 
bewoordingen zegt Johannes hetzelfde als Paulus in Rom.3:11vv.,23 (vgl. 2 Kron.6:36; Ps.14:3; 
Pred.7:20; Jes.53:6; 64:6): allen hebben gezondigd. Alle mensen! Dit behoort tot de kern van het 
Evangelie. In de kruisdood van Jezus wordt zowel de ernst van de zonde als de bevrijding daarvan 
duidelijk. De dwaalleraars verklaarden door de ontkenning van hun zonde dat de openbaring van 
God in Christus, zoals Johannes en anderen die gezien, gehoord en getast hadden, een overbodige 
daad, een daad zonder betekenis was. Daarmee is duidelijk dat zij God beledigden en het woord van 
God, het Evangelie (vgl. Joh.17:17; 2 Tim.2:15; Jac.1:18) niet kenden. Een zeer, zeer ernstige zaak! 


