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1 Johannes 5:1-21 
Leven in Geloof 



1 Johannes 5:1-9 

1  Ieder die gelooft (πιστευω pis’teuo) dat Jezus de Christus is, is uit God geboren; en ieder 

die liefheeft Hem die deed geboren worden, heeft ook lief hem die uit Hem geboren is. 

2  Hieraan weten wij dat wij de kinderen van God liefhebben, wanneer wij God liefhebben en 

zijn geboden doen. 

3  Want dit is de liefde van God, dat wij zijn geboden bewaren; en zijn geboden zijn niet 

zwaar. 

4  Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning die de wereld 

overwonnen heeft: ons geloof (πιστις ‘pistis). 

5  Wie is het nu die de wereld overwint, dan wie gelooft dat Jezus is de Zoon van God? 

6  Deze is het die gekomen is door water en bloed, Jezus Christus; niet door het water 

alleen, maar door het water en door het bloed. En de Geest is het die getuigt, omdat de 

Geest de waarheid is. 

7  Want drie zijn er die getuigen: 

8  de Geest en het water en het bloed, en deze drie zijn eenstemmig. 

9  Als wij het getuigenis van de mensen aannemen, het getuigenis van God is groter; want 

dit is het getuigenis van God dat Hij getuigd heeft over zijn Zoon. 
 



1 Johannes 5:10-21 

10 Wie in de Zoon van God gelooft, heeft het getuigenis in zichzelf; wie God niet gelooft, heeft 

Hem tot een leugenaar gemaakt, omdat hij niet heeft geloofd in het getuigenis dat God heeft 

gegeven over zijn Zoon.  11  En dit is het getuigenis: dat God ons eeuwig leven heeft gegeven, en 

dit leven is in zijn Zoon.  12  Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, 

heeft het leven niet. 

13  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. 

14 En dit is de vrijmoedigheid die wij jegens Hem hebben, dat als wij iets bidden naar zijn wil, Hij 

ons hoort.  15  En als wij weten dat Hij ons hoort, wat wij ook bidden, dan weten wij dat wij de beden 

hebben die wij van Hem hebben gebeden. 

16  Als iemand zijn broeder ziet zondigen, een zonde niet tot de dood, dan zal hij bidden en Hij zal 

hem het leven geven, hun die niet tot de dood zondigen. Er is zonde tot de dood; daarvoor zeg ik 

niet dat hij zal vragen.  17  Alle ongerechtigheid is zonde, en er is zonde niet tot de dood. 

18  Wij weten dat ieder die uit God geboren is, niet zondigt, maar wie uit God geboren is, bewaart 

zichzelf en de boze heeft geen vat op hem. 

19  Wij weten dat wij uit God zijn en de hele wereld in het boze ligt. 

20  En wij weten dat de Zoon van God gekomen is en ons het verstand gegeven heeft, opdat wij de 

Waarachtige kennen; en wij zijn in de Waarachtige, in zijn Zoon Jezus Christus. Deze is de 

waarachtige God en het eeuwige leven. 

21  Kinderen, wacht u voor de afgoden. 

 
 



Leven in geloof 

  πιστις ‘pistis = geloof, overtuiging, vertrouwen 
1Jh3:23 “geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus” elkaar liefhebben 

1Jh4:16 “geloven in de liefde die God ten aanzien van ons” In God blijven 

1Jh5:1 “geloven dat Jezus de Christus is                                 uit God geboren zijn 

1Jh5:4 Wat uit God geboren is, overwint de wereld 

dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft:  

 

ons geloof. 

1Jh5:5 “geloven dat Jezus de Zoon van God is” 

1Jh5:13 “geloven in de Naam van de Zoon van God” Weten 

Eeuwig leven te hebben 



Getuigenis van God 
 1Joh 5:6-11         
Deze is het die gekomen is door water en bloed, Jezus Christus;  

niet door het water alleen, maar door het water en door het bloed.  

En de Geest is het die getuigt, omdat de Geest de waarheid is. 

                        Want drie zijn er die getuigen: 

de Geest en het water en het bloed, en deze drie zijn eenstemmig. 

Als wij het getuigenis van de mensen aannemen,  het getuigenis van God  

is groter; dit is het getuigenis van God  dat Hij getuigd heeft over zijn Zoon.  

Wie in de Zoon van God gelooft, heeft het getuigenis in zichzelf; wie God  

niet gelooft, heeft Hem tot een leugenaar gemaakt, omdat hij niet  

heeft geloofd in het getuigenis dat God heeft gegeven over zijn Zoon. 

                                   En dit is het getuigenis:  

dat God ons eeuwig leven heeft gegeven, en dit leven is in zijn Zoon. 



Getuigen (op aarde) 

1Jh5:6,8    (Geest)   Water en bloed 

         Niet met water alleen maar met het water en het bloed. 

Water Doop (Jh1:26;31,33;Jh3:23); Kruisiging (Jh19:34) 

- verwijst naar de Schrift (Ps119:9; Ef5:26; Jh13) 

Bloed Het Woord (Jh1:13);  Kruisiging Jh19:34) 

- Verzoening (Ex30; Lv8; Lv16; Lv17; 2Kr29; Ez43)  

Bloed & Water Reiniging melaatse (Lv14); Reinigingswater (Lv19, Hb9) 



Geloven en vrijmoedigheid 

1Jh 5:13-15   

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. 

En dit is de vrijmoedigheid die wij jegens Hem hebben, dat als 

wij iets bidden naar zijn wil, Hij ons hoort. En als wij weten dat 

Hij ons hoort, wat wij ook bidden, dan weten wij dat wij de 

beden hebben die wij van Hem hebben gebeden. 



Leven in geloof en wetenschap 

reden van het schrijven van de Apostel  (ινα ‘hina = opdat ) 

1Jh1:4 “deze dingen schrijven wij u, opdat onze blijdschap volkomen is”. 

Jh20:30  

Jh20:31 

 “geschreven opdat u gelooft Jezus is de Christus, de Zoon van God  

“en opdat u gelovend het leven hebt in zijn naam”. 

1Jh5:13 “ik heb u geschreven, opdat u weet dat u eeuwig leven hebt” 



Weten, kennen en kennis 

Weten (ειδω eido) 15x (1Jh2:11; 1Jh2:20,21; 1Jh3:1,2,15;           

……..1Jh5:13,15,16,18,19,20)  

Kennen  

(γινωσκω gi’noosko) 

21x (1Jh2:3,4,5,13,14,18,29; 1Jh3:1,6,16,19,20,24; 

………1Jh4:2,6,7,8,16 1Jh 5:2,20) 

Kennis (γνωσις ‘gnoosis)   Col2:3  “in Wie al de schatten van de wijsheid en kennis 

verborgen zijn.” 

Kennis (επιγνωσις 

e’pignosis) 

1Tm2:4 “…     God, onze Heiland, wil dat alle mensen 

behouden worden en tot kennis van de waarheid 

komen.” 

                Wij weten:    Het is niet alleen zo, wij weten dat het zo is !! 



de Waarachtige en het Eeuwige leven 

1Jh 5:20   

 
Wij weten dat de Zoon van God gekomen is en ons het 

verstand gegeven heeft,  opdat wij de Waarachtige kennen; 

wij zijn in de Waarachtige, in zijn Zoon Jezus Christus. 

  

Deze is de waarachtige God en het eeuwige leven. 



Vragen 

1. Wat houdt het geloof in dat Jezus de Christus is ? 

2. Wat houdt het in het eeuwige leven te hebben ? 

2B. Wat is er eerder: nieuw leven of geloof ? (zie Joh 1:12 en 1kor2:14) ? 

3. Hoe komen in vers 2 en 3 de centrale thema’s van deze brief samen (Licht, Leven & Liefde) ? 

4. Wat getuigen “het water”, “het bloed” en “de Geest aangaande de Here Jezus Christus” ?  

5. Zegt dit gedeelte ook iets over de drie-eenheid (God = Vader, Zoon en Heilige Geest)” ? 

5B. (Comma Johanneum):  [in de hemel: de Vader, het Woord, en de heilige Geest; en deze drie zijn één. En drie zijn er, die getuigen op aarde] 

6. Hoe zou het komen dat de mensen het vaak moeilijk vinden het getuigenis van God aan te nemen ? 

7. Waarin kunnen wij de zekerheid ontlenen dat wij eeuwig leven hebben ? 

8. Hoe ervaren wij in de praktijk de vrijmoedigheid van ons gebedsleven en de gebedsverhoring ? 

9. Zijn er nu ook nog dingen waarvoor wij niet mogen bidden ? 

9B. Wat bedoelt de Apostel met zonde tot de dood, is dat één van de de zeven hoofdzonden ? 

10. Welke link is er tussen het eeuwige leven in 1Jh5:13 en 1Jh1:2 


