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1 Johannes 3:1-24
Doen van rechtvaardigheid

Het leven is geopenbaard
WAARHEID VERSUS DWALING: HOE TE ‘WETEN’ EN HOE TE ‘BLIJVEN IN
Sleutel: “Hierdoor weten wij”
ZEVEN CONTRASTEN
1. Licht versus duisternis
2. De Vader versus de wereld
3. Christus versus de Antichrist
4. Goed werken versus boze werken
5. De Heilige Geest versus dwaling
6.
Liefde versus vrome schijn
7.
Geborenen uit God versus anderen

1Jh 1:5-2:11
1Jh 2:12-2:17
1Jh 2:18-2:28
1Jh 2:29-3:24
1Jh 4:1-4:6
1Jh 4:7-4:21
1Jh 5:1-5:21

Test
belijdenis
wil / begeerte
leer
gedrag
onderscheiding
motief
wedergeboorte

Het leven is geopenbaard
ῖνα - ‘hina = opdat (zodat, waar)
1Joh1:3
1Joh1:4
1Joh2:1
1Joh2:28
1Joh3:5
1Joh3:8
1Joh4:9
1Joh5:13

opdat ook u met ons gemeenschap hebt.
opdat onze blijdschap volkomen is
opdat u niet zondigt
opdat wij vrijmoedigheid hebben en niet beschaamd worden
opdat Hij onze zonden zou wegnemen
opdat Hij de werken van de duivel zou verbreken
opdat wij zouden leven door Hem.
opdat u weet dat u eeuwig leven hebt

gemeenschap
blijdschap
zondigen
vrijmoedigheid
zonden
werken van de duivel
leven
Kennis van
het Eeuwig leven

Het leven is geopenbaard
1Joh 1:14
1Joh 1:7-2:10

Opdat
Opdat

ζωη zo’e = leven
Gemeenschap en blijdschap
Licht
Wandelen in het licht zoal Hij
niet zondigen, belijden en reinigen

Hij is Voorspraak, Rechtvaardige en Zoenoffer
1Joh 2:12-27

Leven

Omdat

Lieve kinderen blijf in Hem
Groei
Jonge kinderen, jongelingen, vaders
Gevaren Maar de zalving van de Heilige blijft

leven en Liefde

1Joh 2:28-3:3

Lieve kinderen - kinderen van God nakomelingen
blijft in Hem
Liefde van onze Vader
opdat

uit God geboren -> eeuwig leven

Als Hij geopenbaard wordt ----- vrijmoedigheid

Hij komt, is onze hoop
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1Joh 3:2-10

Geliefden
Licht Heilig
Zondeloos
Rechtvaardig
Waarheid
Opdat Hij

zoals Hij, ook wij

Zijn en doen
reinigen
Niet wetteloos of zonde
Niet boos
Geen leugen

zonde wegnemen en werken van de duivel verbreken
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1Joh3:11-17 Broeders

Liefde
Hart (ingewanden)
Leven

Leven afleggen
Ontferming
Geen doodslag
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1Joh3:18-24

lieve kinderen

God welbehaaglijk zijn

Liefde

- in daad en waarheid
- vrijmoedig bidden
- geboden bewaren en doen
- geloven in de naam van Zijn Zoon
- de Geest blijft

Gnostiek
γνωσις ‘gnoosis ; γινωσκω gi’noosko ; επιγνωσις e’pignosis ; συνεσις
́ eido οιδα oida
‘sunesis; εἰδω
Wij weten - inzicht krijgen ( ginoskomai)
2:3-18 ; 2:29 ; 3:1,6,16,19,20,24 ; 4:2-16 ; 5:2,20 ; 2 Jh 1
“zien”
(eidos)
2:11-21 ; 2:29 ; 3:1,2,5,14,15 ; 5:13-20 ; 3 Jh 12,14
(agnoe)
komt niet voor in Jh

Vragen
1. Zou het voor Joh denkbaar zijn dat ware kinderen van God bij de
komst van Christus beschaamd staan ? Waarom wel, waarom niet ?
2. Hoe kan aan ons zichtbaar worden dat wij ons reinigen ?
3. Wat zegt het Evangelie over rechtvaardigheid en zonde en hoe past
dat in deze brief ?
4. Is broederliefde het zelfde als naastenliefde ? En noem enkele
voorbeelden hiervan ?
5. Waarin ligt de geloofszekerheid voor ons als kinderen van God ?
6. Wat houdt het praktisch in dat ons hart ons veroordeelt en wat
moeten wij dan doen ?
7. Welke oorzaken kunnen er zijn voor het uitblijven van
gebedsverhoring ?
8. Wat houdt het in, te doen wat voor God welbehaaglijk is ?
9. Wat leren wij over de Heer Jezus ?

Te bespreken aspecten
•Rechtvaardigheid en zonde –>
wat zegt het Evangelie en hoe past dat in
deze brief
•Kinderen van God, geliefden, broeders
•Ons hart
•het houden van
……Mijn geboden (Evangelie);
……Zijn geboden (brieven);
……geboden van God (Openbaring)
• Wat leren wij over de Heer Jezus

1ste brief van Johannes

