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Voorgaande   Evangelie naar Johannes 

 

 

 

“maar deze [tekenen] zijn beschreven, 

• opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en 

• opdat u, door te geloven, het leven zult hebben in Zijn Naam.” 

(opdat u gelovend, het leven hebt in Zijn Naam) 

Johannes 20:31 

 



 
Voorgaande    Eerste Brief van Johannes 
 
 

 

 

“Deze dingen heb ik geschreven, aan u die gelooft in de Naam van de Zoon 
van God 

• opdat u weet dat u het eeuwige leven hebt, 

• en opdat u gelooft in de Naam van de Zoon van God.” 

(Deze dingen heb ik u geschreven, opdat u weet dat u eeuwig leven hebt, u die in 
de Naam van de Zoon van God gelooft) 

1 Johannes 5:13 

 



Licht en Duisternis 

God is Licht 

 -In Hem is in het geheel geen duisternis (5) 

 -'Hij Die …een ontoegankelijk licht bewoont; Hem heeft geen 
 mens gezien en niemand kan Hem ook zien. (1Tm6:16) 

 

 -' Hij maakte duisternis tot Zijn schuilplaats, om Hem heen was 
 Zijn tent: duistere wateren, donkere wolken. Door de lichtglans, 
 die vóór Hem was, dreven Zijn wolken weg. Hagel en vurige 
 kolen! ‘ (Ps 18:12-13)* 



 
Licht in het OT 
 
Schepping 

 Gn 1:2 -duisternis lag op de vloed 

 Gn 1:3 -En God zeide: Er zij licht en er was licht 

Wolk/vuurkolom in de Woestijn  

 Ex 13:21-de HERE ging voor hen uit,…’s nachts in een    
 vuurkolom om hen te leiden 

(Roepings) visioen  

 Ez  1 flikkerend vuur, omgeven door een glans 

 Dn  7: 9-10 De Oude van dagen op zijn troon… vuurvlammen…,    
 raderen van laaiend vuur,…een stroom van vuur 

Profetie 

 Js 49:6   Ik heb U ook gegeven tot een Licht voor de heidenvolken, om Mijn heil te 
 zijn tot aan het  einde der aarde. ' 

 



Licht in het NT 

De verheerlijking van de Heer op de Berg 

 Mt 17: 2 'En Hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd; Zijn gezicht 
 straalde als de zon en Zijn kleren werden wit als het licht. ‘  

 

Roeping van Paulus 

 Hd 3:9 ‘ …En plotseling omscheen hem een licht vanuit de hemel ‘  

 

Verschijning van de Heer Jezus aan Johannes op Patmos 

 Op 1:14-15. ‘ …Zijn hoofd en haar waren wit, als witte wol, als sneeuw, en 
 Zijn ogen waren als een vuurvlam, en Zijn voeten waren als blinkend koper, 
 gloeiend gemaakt in een oven,  



 
Licht in Evangelie van Johannes 
  
Jh1:4-5' In het Woord was het leven en het leven was het licht van de 
 mensen. En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het 
 niet begrepen.  
Jh1:9 ‘Dit was het waarachtige licht, dat in de wereld komt en ieder mens 
 verlicht.  
Jh8:12 'Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei: Ik ben het Licht der wereld; 
 wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het  
 licht van het leven hebben. * 
Jh9:5 'Zolang Ik in de wereld ben, ben Ik het Licht der wereld. ‘* 
Joh12:35-36 'Jezus dan zei tegen hen: Nog een korte tijd is het licht bij u;  
 wandel zolang u het licht hebt, opdat de duisternis u niet overvalt. En 
 wie in de duisternis wandelt, weet niet waar hij heen gaat. Zolang u 
 het licht hebt, geloof in het licht, opdat u kinderen van het licht mag 
 zijn. 



God is Licht 

Eerste voorzichtige conclusies 
 

Licht  -verdrijft (scheidt van) de duisternis* 

 -toont de goede weg, maakt zien en wandelen mogelijk 

 -(beeld van) Gods heerlijkheid, majesteit, macht, heiligheid, gerechtigheid 
   en Liefde!* (Zijn voortreffelijkheid in heel zijn wezen) 

 meestal in beeldspraak zo ook duisternis  

 

Duisternis -absolute afwezigheid van licht (passief) 

  - actieve gerichtheid op kwaad  

 -verstandelijke duisternis: Gods bestaan ontkennen 

 -morele duisternis: kwaad, onrecht 



God is Licht 

1 Johannes 1:5: De Boodschap van Hem: 

 God is licht    

 In Hem in het geheel geen duisternis   

  

1 Johannes 1:7a 

 God is in het Licht  * 

 



Christelijke wandel 

Als je Hem (Christus) kent 

 -is Hij je Leven 

 -is God je Vader 

 -is er gemeenschap.(met de Vader en de Zoon en elkaar) 

 

Praktische vraag : Hoe/waar wandelen we nu, rekening houdend met dat 
God is Licht ? (wat is de koers/oriëntatie van je leven) 

 

Christelijke wandel   is in overeenstemming met God is Licht,  

               is wandel in het Licht 

Criteria: Hoe gaan we om met zonde(n) 

  Hoe gaan we om met Gods geboden 

 



Christelijke wandel 

‘als wij zeggen’ & ‘wie zegt … 
A. mbt zonde(n): 

1. dat wij gemeenschap met Hem hebben (1:6) 

2. dat wij geen zonde hebben (1:8) 

3. dat wij niet gezondigd hebben (1:10) 

B. mbt geboden: 

1. Ik ken Hem (2:4) 

2. in Hem te blijven (2:6) 

3. dat hij in het licht is (2:9) 

4. ik heb God lief (4:20) 

 



Hoe omgaan met zonden 

Dwalingen mbt zonden 
• De morele wandel doet er niet toe (geest niet door uiterlijke handelingen 

besmet)      vs 6 

• Eigen wandel is smetteloos vs 8 (geen zonde?)en vs 10 (niet gezondigd?)* 

 

Zo’n Leven is een leugen is Wandelen in de duisternis 
• Wij liegen    vs 6 

• We misleiden onszelf    vs 8 

• We maken God tot een leugenaar vs 10 

 

 



Hoe omgaan met zonden 

 

Wandelen in het licht (1:7) 

Voor Gods kinderen altijd waar! Ef 5:8, Kol 1:12, 1Th5:4 

• door reinigende kracht van het bloed van Christus (permanent) 
• NB: niet:  volledig in overeenstemming met het Licht! Alleen waar voor Christus 

• Struikelen is mogelijk, in zonde vallen 
• ' Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te 

vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. ‘ 1Jh1:9 

• …opdat U niet zondigt (2:1) 
• Hoeft niet, kan wel  

• Voorspraak bij de Vader(2:1)* 
• NB: inwonende Voorspraak: De Heilige Geest (Jh 14:16) 



Hoe omgaan met Gods geboden 

Wie zegt Hem te kennen … 

 (=Eeuwig leven hebben + persoonlijke relatie) 

 -Moet zijn geboden bewaren      2:3 

 Moet dus Gehoorzaamheid tonen:  

 Kinderen van de gehoorzaamheid (1Pt1:14) 

  

Gods geboden niet bewaren vs4 =>leugenaar 

Zijn Woord bewaren vs5*   =>in hem is Liefde van God volmaakt 

  



Gods geboden in OT 

Gods Geboden 

 Gn 26:5…mijn dienst in acht genomen heeft: mijn geboden, mijn 
 inzettingen en mijn wetten 

 Lv 26:3 Indien gij in mijn in zettingen wandelt, en mijn geboden 
 nauwgezet in acht neemt 

 Ps119:10 laat mij van Uw geboden niet afdwalen 

 Ps119:47 ik zal mij vermaken in Uw geboden 



Gods geboden in NT 

Gods geboden 

 Mt 22: Het grote gebod: U zult de Heere, uw God, liefhebben  met heel 
 uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en 
 het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk,  is: U zult uw naaste 
 liefhebben als uzelf. ‘* 

 Jh13:34' Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt; 
 zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben. ‘* 

 Jh15:10,12' Als u Mijn geboden* in acht neemt, zult u in Mijn liefde 
 blijven, zoals Ik de geboden van Mijn Vader in acht genomen heb 
 en in Zijn liefde blijf. '' Dit is Mijn gebod: dat u elkaar liefhebt, zoals Ik 
 u liefgehad heb. ‘ 

 Jh 15:17 ‘Dit gebied ik u, dat u elkaar liefhebt 



Gods geboden in 1 Johannes 

Gods geboden 

 

1Jh 2:7-8 'Broeders, ik schrijf u geen nieuw gebod,  

maar een oud gebod, dat u vanaf het begin hebt gehad;  

dit oude gebod is het woord dat u vanaf het begin hebt gehoord. 
Toch schrijf ik u een nieuw gebod, dat waar is in Hem en in u,  

want de duisternis gaat voorbij en het ware licht schijnt reeds.*  



Toetsstenen voor Christelijke wandel 

1. Wie zegt Hem te kennen …      (2:3) 

 -Moet Gehoorzaamheid tonen:  

2. Wie zegt In Hem te blijven      (2:6) 

 -Moet wandelen zoals Hij gewandeld heeft:  

3.Wie zegt In het Licht te zijn      (2:9) 

 -Moet zijn broeder liefhebben* 

 
Wie zijn broeder haat  -is in de duisternis (1Jh2:11) 

 -is een moordenaar(1Jh3:15) 
 



Toetsstenen voor Christelijke wandel 

hierdoor weten wij’ 
1. dat wij Hem kennen (2:3)  

Als we zijn geboden bewaren* 
2. dat wij in Hem zijn (2:5b) 
 Als we zijn Woord bewaren* 
  'Op die dag zult u inzien dat Ik in Mijn Vader ben , en u in Mij, en Ik in u. ‘ 
 Johannes 14:20 

 

Bewijs van Bezit van leven uit God: 

 -Gehoorzaamheid 

 -Liefde 



Vragen 

• ‘God is Licht’; welke wezenskenmerken koppel je daaraan? 

• Psalm 18:12 ‘Duisternis: Gods omhulsel’? Is dat niet strijdig met ‘God 
is in het Licht’? 

• God is Licht’ en ‘God is Liefde’ ; Tegenstelling? Hoe verhouden deze 
eigenschappen(wezenskenmerken) zich tot elkaar? 

• ‘Ik ben het Licht der wereld’ Hoe verschillen Jh 8:12 en Jh 9:5 en 
Jh12:35-36 te verklaren (is de Heer dan niet altijd Licht?) 

• ‘God is Licht’ (vs5) en ‘God is in het Licht’(vs7): hoe verhouden deze 
uitspraken zich tot elkaar? 

• In 1Jh1 Twee grote foutieve zienswijzen op de zonde(n): is er verschil 
tussen de groep van vs 8 en vs 10? 



Vragen 

• Christus is Voorspraak bij de Vader; maar hoe/waar is de Heilige Geest dan 
voorspraak?  (Jh 14:15-17) 

• Wat doet een/de Voorspraak? 

• Idem een/de Middelaar (1 Tm2:5) een/de Hogepriester (Hb 1:17)? 

• Geboden bewaren (2:3) en Zijn Woord bewaren(vs5) : Wat is het verschil? 

• Hoe zit het met het ‘nieuwe gebod’ in Joh 13;34 en ‘mijn geboden’ en ‘mijn 
gebod’ in Jh 15:10,12: Zijn er verschillen? 

• Idem in 1 Jh 2:7,8: ‘nieuw gebod, ‘oude gebod’ en toch ‘nieuw gebod? 

• Liefde als gebod, kan dat eigenlijk wel? 

• Waarom is Broederliefde zo belangrijk (waarom niet gewoon Liefde)? 

• Is dat ook onze ervaring: ‘Zijn geboden bewaren’ en dan ‘Hem kennen’ en 
zijn ‘Woord bewaren’ en dan ‘in Hem’ zijn? 

 


