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Kern en doel van de brief

 1 Joh 5 :13

 De dingen heb ik u geschreven ,aan u die gelooft in de Naam van de Zoon van God:

 Opdat u weet dat u eeuwig leven hebt.

 En opdat u gelooft in de Naam van de Zoon van God. En opdat u gelooft in de Naam van de Zoon van God.

 Scherpe tegenstelingen:

 Licht en duisternis, Liefde en haat.

 Geen tussenweg of schemergebied.

 Door de brief heen worden aspecten herhaald en verderop uitgediept: 
de wereld, licht en duisternis.

De dingen heb ik u geschreven ,aan u die gelooft in de Naam van de Zoon van God:

En opdat u gelooft in de Naam van de Zoon van God.En opdat u gelooft in de Naam van de Zoon van God.

Door de brief heen worden aspecten herhaald en verderop uitgediept: liefde,haat, 



De Geest uit God en de geest uit de 
wereld 4:1-6

 Onderscheidend vermogen van geesten van profeten  voor de kinderen van God:

 geest(en) : ideeën, uitleggingen, ideologieën, profetieën, etc.

 1 vs 2 Geest uit God : iedere geest die belijdt dat de Heer Jezus Christus mens  1 vs 2 Geest uit God : iedere geest die belijdt dat de Heer Jezus Christus mens 
geworden is. 

 2 vs 3 geest die de Heer niet als zodanig belijdt, de geest van de antichrist (2:18
27) en de wereld is niet uit God.

 3 vs 5 wat is hun gehoor: de wereld en daar komen ze ook uit.

 Vs 6 zie ook 1 Cor 2:11-15

 De wereld is in deze brief vooral: gnostiek(hogere kennis) en 
:Christus is nooit mens geweest)

De Geest uit God en de geest uit de 

Onderscheidend vermogen van geesten van profeten  voor de kinderen van God:

geest(en) : ideeën, uitleggingen, ideologieën, profetieën, etc.

2 Geest uit God : iedere geest die belijdt dat de Heer Jezus Christus mens 2 Geest uit God : iedere geest die belijdt dat de Heer Jezus Christus mens 

3 geest die de Heer niet als zodanig belijdt, de geest van de antichrist (2:18-

5 wat is hun gehoor: de wereld en daar komen ze ook uit.

De wereld is in deze brief vooral: gnostiek(hogere kennis) en docetisme (leer 



Liefde en liefde 

 Agape: de Goddelijke liefde: gaat ook uit naar zijn verloren schepselen.

 Zie ook: 1 Cor.13 vooral vs 4-7, Gal 5:22 als onderdeel vrucht van de Geest.

 Philio: menselijke genegenheid en sympathie, Filadelfia Philio: menselijke genegenheid en sympathie, Filadelfia

 Liefde: diepe acceptatie van en genegenheid voor een ander.

 Bij liefde gaat het altijd om de intermenselijke betrekking met een andere 
persoon ,liefde bestaat niet zonder de ander. 

 Zo ook bij God ,de oorsprong en kern van de Goddelijke liefde. Adam waar 
ben je? Gen 3:9. 

 Heeft God daarom de mens geschapen? Als voorwerp en doel van Zijn liefde?

: de Goddelijke liefde: gaat ook uit naar zijn verloren schepselen.

7, Gal 5:22 als onderdeel vrucht van de Geest.

Filadelfia:broederliefdeFiladelfia:broederliefde

Liefde: diepe acceptatie van en genegenheid voor een ander.

Bij liefde gaat het altijd om de intermenselijke betrekking met een andere 

Zo ook bij God ,de oorsprong en kern van de Goddelijke liefde. Adam waar 

Heeft God daarom de mens geschapen? Als voorwerp en doel van Zijn liefde?



God is Liefde 4:8,16

 De oorsprong van de Goddelijke liefde is :

 Van eeuwigheid in God zelf.

 Is net als licht  Gods wezen en komt uit God :vs 7.

Liefde bestaat van eeuwigheid tussen Vader-Zoon  Liefde bestaat van eeuwigheid tussen Vader-Zoon 

 Overstijgt  sympathie en antipathie.

7.

Zoon -Heilige Geest.Zoon -Heilige Geest.



Liefde in de praktijk van de kant van 
God

 Bij God niet alleen woorden van liefde maar de ultieme liefde daad van de 
zending in de wereld van zijn eniggeboren Zoon. (zie ook Hand 20:28)

 Wij kunnen lief hebben omdat Hij ons eerst heeft liefgehad 

 Tot verzoening vs:10, dwz boetedoening en daardoor genoegdoening; de prijs  Tot verzoening vs:10, dwz boetedoening en daardoor genoegdoening; de prijs 
die betaald moet worden om de genoegdoening tot stand te brengen. 
3:25

 Het initiatief ging en gaat van God uit.

 God geeft door de H.G. zijn liefde aan ons, om daar vanuit te denken en te 
leven. Navolgers Gods Ef 5:1 en 2 ( Ef 4:32).

Liefde in de praktijk van de kant van 

Bij God niet alleen woorden van liefde maar de ultieme liefde daad van de 
zending in de wereld van zijn eniggeboren Zoon. (zie ook Hand 20:28)

Wij kunnen lief hebben omdat Hij ons eerst heeft liefgehad vs 19

boetedoening en daardoor genoegdoening; de prijs boetedoening en daardoor genoegdoening; de prijs 
die betaald moet worden om de genoegdoening tot stand te brengen. Rom

God geeft door de H.G. zijn liefde aan ons, om daar vanuit te denken en te 



Liefde vanuit Zijn geliefde kinderen

 God en Zijn liefde zijn , moeten zichtbaar zijn, in Zijn kinderen (7,8,11,12,20,21) 
zie ook Ef 5:1 navolgers Gods.

 De Liefde van en uit God in ons ,is de motor van ons functioneren als Christen.

 Hogepriesterlijk gebed: Joh 17:23,26

Kenmerken van Gods kinderen 13-18:

 Belijdenis van de Heer Jezus Christus als de Zoon van God 

 De liefde van God in hen en naar elkaar vs 11,16

 De Heilige Geest in hen vs 13

 Vrijmoedigheid en geen vrees (ben ik uitverkoren, heb ik het wel goed gedaan?)in 
de dag des oordeels ,hier de rechterstoel van Christus? 

 We zijn in de wereld maar niet van de wereld vs 17

Liefde vanuit Zijn geliefde kinderen

God en Zijn liefde zijn , moeten zichtbaar zijn, in Zijn kinderen (7,8,11,12,20,21) 

De Liefde van en uit God in ons ,is de motor van ons functioneren als Christen.

Belijdenis van de Heer Jezus Christus als de Zoon van God vs 15

Vrijmoedigheid en geen vrees (ben ik uitverkoren, heb ik het wel goed gedaan?)in 
de dag des oordeels ,hier de rechterstoel van Christus? 



Liefde en haat

 Johannes drukt tegenstellingen en consequenties zeer sterk uit: licht en 
duisternis, haat en liefde. Het een gaat niet samen met het ander.

 Hier :God  liefhebben en je broeder haten is onmogelijk, mag niet bestaan. 

 Haten: miskennen, een hekel hebben aan, geen inlevingsvermogen in de 
ander, geen barmhartigheid, dwarsbomen, ruzie en strijd, etc.

 Haten: miskennen, een hekel hebben aan, geen inlevingsvermogen in de 
ander, geen barmhartigheid, dwarsbomen, ruzie en strijd, etc.

 Maar veel vermaningen, aanwijzingen en correcties  zijn blijkbaar nodig om 
ons als kinderen Gods uit de liefde te laten denken en handelen zie o.a.:

 Rom 13:8-10

 Matt 5:43-48 ,Kol 3:12-14 ,Gal 6: 2, Fill. 2:3,4 ,1Cor10 :23,24

 Als het goed is ,is er gehoorzaamheid aan Gods liefde gebod. En Zijn liefde 
bestrijdt ,overwint en doet de opkomende slechte gevoelens die we over 
broeders en zusters kunnen hebben weg.; bv. vergeving en verzoening.

Johannes drukt tegenstellingen en consequenties zeer sterk uit: licht en 
duisternis, haat en liefde. Het een gaat niet samen met het ander.

Hier :God  liefhebben en je broeder haten is onmogelijk, mag niet bestaan. 

Haten: miskennen, een hekel hebben aan, geen inlevingsvermogen in de 
ander, geen barmhartigheid, dwarsbomen, ruzie en strijd, etc.
Haten: miskennen, een hekel hebben aan, geen inlevingsvermogen in de 
ander, geen barmhartigheid, dwarsbomen, ruzie en strijd, etc.

Maar veel vermaningen, aanwijzingen en correcties  zijn blijkbaar nodig om 
ons als kinderen Gods uit de liefde te laten denken en handelen zie o.a.:

. 2:3,4 ,1Cor10 :23,24

Als het goed is ,is er gehoorzaamheid aan Gods liefde gebod. En Zijn liefde 
bestrijdt ,overwint en doet de opkomende slechte gevoelens die we over 
broeders en zusters kunnen hebben weg.; bv. vergeving en verzoening.



vragen

 Heb je zelf wel eens te maken met ideeën e.d. op (schijnbaar) Christelijk erf die je kunt 
aanmerken als anti Christelijk/Christus en van de wereld?

 Waar toets je die ideeën aan?

 Kan het zo zijn dat er ware kinderen van God zijn die niet naar het Woord van God luisteren?

Hoe merk je dat Gods liefde in je werkt? Hoe merk je dat Gods liefde in je werkt?

 En merk je ook wel eens dat de “motor”van de liefde hapert? Wat doe je daaraan?

 Is het zo dat God de mens geschapen heeft om zijn liefde te kunnen tonen en te geven? Of 
kon Zijn liefde ook beperkt blijven tot de Zoon en de Heilige Geest?

 Wat betekent in God zijn en de liefde van God kennen (vs

 Wat heeft prioriteit Gods licht of Gods liefde?

 Wat is voor ons (kinderen en geliefden)de dag des oordeels; de rechterstoel van Christus?

 Hoe ga je om met broeders en zusters die in jouw ogen onjuiste leringen e.d. verkondigen?

Heb je zelf wel eens te maken met ideeën e.d. op (schijnbaar) Christelijk erf die je kunt 

Kan het zo zijn dat er ware kinderen van God zijn die niet naar het Woord van God luisteren?

de liefde hapert? Wat doe je daaraan?

Is het zo dat God de mens geschapen heeft om zijn liefde te kunnen tonen en te geven? Of 
kon Zijn liefde ook beperkt blijven tot de Zoon en de Heilige Geest?

15,16)?

Wat is voor ons (kinderen en geliefden)de dag des oordeels; de rechterstoel van Christus?

Hoe ga je om met broeders en zusters die in jouw ogen onjuiste leringen e.d. verkondigen?



vragen

 Kan het zijn dat bij ware Christenen Gods liefde helemaal niet zichtbaar is?

 Zijn bij Christenen gelijktijdig de Goddelijke liefde en menselijke sympathie 
en genegenheid werkzaam en zo ja wat prevaleert dan?

 Hoe wordt in onze onderlinge relatie als gelovigen Gods liefde zichtbaar? Hoe wordt in onze onderlinge relatie als gelovigen Gods liefde zichtbaar?

 Kun je vrijmoedigheid tegenover vrees concretiseren vs.17

 Boeken: de praktijk van het geloofsleven W.Kelly;het
H.P.Medema.



Kan het zijn dat bij ware Christenen Gods liefde helemaal niet zichtbaar is?

Zijn bij Christenen gelijktijdig de Goddelijke liefde en menselijke sympathie 
en genegenheid werkzaam en zo ja wat prevaleert dan?

Hoe wordt in onze onderlinge relatie als gelovigen Gods liefde zichtbaar?Hoe wordt in onze onderlinge relatie als gelovigen Gods liefde zichtbaar?

Kun je vrijmoedigheid tegenover vrees concretiseren vs.17-19)

W.Kelly;het leven is geopenbaard 


