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“I have seen the future and it works” zei de journalist Lincoln Steffens nadat hij in 1919 

de Russische revolutie en het ontstaan van de Sovjet-Unie had meegemaakt. De 

woorden van Steffens waren een echo van hoop van miljoenen op een nieuwe 

toekomst en een betere wereld. Het verlangen naar een antwoord op de aloude 

problemen van tirannie en onderdrukking. De latere geschiedenis liet zien dat het 

revolutionaire Sovjet-marxisme alleen 'werkte' ten koste van veel mensenlevens. Toen 

het in de jaren tachtig van de vorige eeuw onder zijn eigen gewicht in elkaar stortte, 

bleek het al vele jaren rot en hol te zijn geweest, eigenlijk was het dat al vanaf het 

begin. Dat gevoel van een ‘glimp van de toekomst’, een nieuwe wereld die zichtbaar 

wordt, is precies hetzelfde beeld wat de apostel Johannes in zijn eerste brief beschrijft. 

De joden geloofden dat de wereld-geschiedenis in twee perioden of ‘eeuwen’ was 

verdeeld. Er was het huidige tijdperk, vol ellende en lijden, onrecht en onderdrukking; 

en er was een tijdperk dat zou komen, de tijd dat God alles zou oplossen, en deze tijd 

zegt Johannes, is nu aangebroken! De Eeuwige, de Ik-ben, kwam naar deze wereld, 

als mens, om het komende tijdperk van God te tonen. Het woord voor deze toekomst 

was: leven. Leven zoals het was bedoeld, sprankelend leven, leven zonder dood. 

Leven beschikbaar voor iedereen die het wil. 

 

Johannes, de auteur van deze en twee andere brieven, is hoogstwaarschijnlijk 

dezelfde Johannes die het evangelie schreef dat zijn naam draagt; dezelfde 

Johannes die een van de oorspronkelijke twaalf apostelen was. De overlevering van 

de vroege kerk getuigt unaniem dat Johannes alle andere apostelen overleefde en 

na de dood van Maria in Jeruzalem, verhuisde naar Klein-Azië en zich vestigde in 

Efeze, de grootste stad in dat gebied. Vandaar werd hij verbannen naar het eiland 

Patmos (net voor de kust van Efeze) waar hij het laatste Bijbelboek Openbaring 

schreef en keerde hij weer terug na zijn vrijlating. 

 

In deze brief schrijft Johannes tegen dwaalleer, valse profeten en antichristen. We 

weten niet precies wie deze mensen waren, omdat er in de eerste eeuw zoveel 

religieuze en politieke bewegingen waren. De valse profeten tegen wie Johannes 

schrijft, hoeven ook niet tot een groep te behoren die we elders in de Bijbel 

tegenkomen. Maar op diverse plaatsen benadrukt Johannes de lichamelijkheid van 

Jezus - dat Hij een lichaam had - en waarschuwt zijn lezers voor degenen die zeggen 

dat Jezus niet in het vlees is gekomen. Deze overtuiging lijkt verdacht veel op een 

religieuze beweging die bekend werd als het gnosticisme, een soort religie die 

gespecialiseerd was in geheime kennis (van het Griekse woord gnosis), een kennis die 

aan de uitverkorenen werd onthuld. Volgens dit geloofssysteem zou men door het 

Inleiding 
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verkrijgen van deze kennis volledig uit de fysieke wereld kunnen ontsnappen, en een 

rijk van pure geest binnengaan.   

 

Gnostici beweerden dat 'Jezus' een soort manifestatie was die menselijk leek, ook al 

was hij dat niet helemaal. Zij konden niet accepteren dat iets ‘goddelijks’ zou kunnen 

sterven en echt dood zou zijn. Daarom beweerden zij dat Jezus niet echt stierf en (als 

gevolg daarvan) dus ook niet lichamelijk was opgestaan. Voor hen kan de 

opstanding alleen een spirituele dimensie hebben gehad. Maar het ontkennen van 

Jezus’ dood en lichamelijke opstanding is niet alleen het ontkennen van iets over 

Jezus; het ontkent iets over God! Geen enkele andere god, geen andere kracht, 

geen ander wezen in de hele wereld, heeft lief op deze manier, gééft op deze manier 

en sterft op deze manier. Anderen behalen overwinningen door te vechten; deze, 

door te lijden. Alle andere goden oefenen macht uit door te doden; deze, door dood 

te gaan… 

 

Johannes benadrukt dat de Geest ons in staat stelt om te getuigen van wat de Vader 

heeft gedaan door de Zoon te sturen. Hij herinnert ons er krachtig aan dat zo'n 

getuige natuurlijk niet alleen in woord maar ook in daad moet komen, zoals we lezen 

in 1 Johannes 3:18. Onze liefde moet zichtbaar zijn voor de wereld, net zoals Gods 

liefde in Jezus zichtbaar is geworden. 
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    Lezen: 1 Johannes 1:1 - 1:4 

1  1Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij gezien hebben met 

onze ogen, wat wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het 

Woord des levens – 2want het leven is geopenbaard en wij hebben het gezien, en wij 

getuigen en verkondigen u het eeuwige leven, dat bij de Vader was en aan ons is 

geopenbaard – 3wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij u, opdat ook u 

gemeenschap met ons hebt; en deze gemeenschap van ons is er ook met de Vader 

en met Zijn Zoon Jezus Christus. 4En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap 

volkomen wordt. 

 

 

    Aanbidding  

595 - Licht van de wereld   

784 - Laat alles in dit huis zijn  

771 - Eén doel  

 

 

    Introductie 

Johannes schrijft zijn brief tegen dwaalleraars in een situatie van grote onrust in de 

gemeente. Vele dwaalleraars zijn uit de gemeente gestapt (of gestuurd). Als wat 

deze ‘anti-christenen’ (1 Johannes 2:18) leerden niet waar is, wat is dan wel waar? In 

die context is de opening van Johannes geniaal! In de eerste zin, die loopt van vers  

1 t/m vers 3a, geeft hij aan dat Jezus God is die voor de grondlegging van de wereld 

er al ‘was’, dat hij (Johannes) Jezus gehoord, gezien en met zijn eigen handen 

gevoeld heeft en dus echt mens was. Dat deze God met hem en met ons een band 

wil hebben, met als enig doel (1 Johannes 1:4) onze vreugde!! Is dat geen evangelie  

(= goed nieuws)?? 

Johannes was een vriend van Jezus, en wij zijn nog steeds Zijn vriend. Als de toekomst 

aanbreekt, als het heden voor altijd wordt veranderd, als je daarover nadenkt wat 

dat betekent, dan kunnen we niet anders zeggen dan: “Wij hebben de toekomst 

gezien, en het is vol van licht en leven en vreugde en hoop!” 

 

Studie 1 

Ooggetuige van het Licht 
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     Doordenker 

Denk aan een ongewone ervaring die je hebt gehad – een geweldige plek die je 

hebt bezocht, een ongelofelijke maaltijd die je hebt gegeten, een opmerkelijke 

persoon die je hebt ontmoet. Hoe zou je het uitleggen aan mensen die niet dezelfde 

ervaring hebben gehad? Hoe helpt je dat bij het begrijpen van de uitdaging die 

Johannes had bij het beschrijven van zijn ervaringen? 

 

      Studie 

1. Hoe doen de openingsverzen van deze brief denken aan Genesis 1? 

 Wat wordt er bedoeld met “wij verkondigen u het eeuwige leven, dat bij de 

Vader was en aan ons is geopenbaard” 1 Johannes 1:2? Is dat Jezus? Of onze 

toekomst? 

3. Waar denk je aan bij het woord gemeenschap als het gebruikt wordt in een 

christelijke context? Hoe verhoudt zich dat tot het gebruik van het woord in  

1 Johannes 1:3? 

4. Hoe kan onze blijdschap volkomen worden 1 Johannes 1:4? Welke blijdschap is 

dat en hoe kan deze volkomen worden? (Lees Johannes 15:11, 16:24, 17:13; 

Filippenzen 2:2; Lukas 15:10; Filippenzen 1:25; en Psalm 16:11)  

 

      En verder… 

De belofte van het leven met Christus is niet alleen voor het ‘eeuwige leven’ maar 

ook voor nu. Hoe verandert dat jouw dagelijkse leven? 

 

Met wat er om ons heen gebeurt valt niet te ontkennen dat we in een gebroken 

wereld leven. Als kind weten we al dat de wereld ‘eng’ kan zijn. Er is een mooi citaat 

van G.K. Chesterton dat zegt: “Sprookjes vertellen kinderen niet dat draken bestaan, 
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kinderen weten allang dat draken bestaan, sprookjes vertellen kinderen dat draken 

kunnen worden verslagen”. Wij vertellen elkaar het grote verhaal van de komst van 

Christus naar deze wereld. Een verhaal wat zo mooi is dat het haast te mooi is om 

niet waar te zijn: dat er een God is, dat Hij echt van jou houdt, dat Hij echt naar deze 

wereld is gekomen, en mens geworden is, zodat Hij bekend is met ons verdriet, zodat 

als we in deze wereld lijden we weten dat Hij, die het universum heeft gemaakt, 

bekend is met ons lijden en de dingen waar we mee moeten dealen. Wees daarom 

bemoedigd, Hij ‘snapt’ jou, Hij kent jou, Hij ziet de mooie dingen in jou. Want hoe 

donker deze wereld ook is, ook voor jou is er blijdschap die volkomen wordt. 

De apostel Johannes kan niet anders dan zijn ervaringen met de levende God, die 

naar deze wereld kwam, verkondigen en ervan getuigen, zelfs decennia later nog, 

toen hij een oude man was. Hoe verkondig jij het werk van Jezus in je leven? 

 

Dit is een geweldige week voor elke persoon in je groep om tijd opzij te zetten voor 

een kort uitje of een langere tijd met God - bijvoorbeeld een ochtend, middag of 

avond - gewijd aan het lezen van de Bijbel en gebed. Er zijn talloze mogelijkheden. 

Moedig, op basis van een van de grote lijnen van de passage van deze week, 

iedereen in de groep aan om een pauze te nemen van de normale beslommeringen 

en op dat moment doelbewust tijd met God door te brengen. 

 

      Zoom-in 

Vertel eens in 1 minuut wat de blijdschap van het geloof voor jou betekent… 

     

       Aantekeningen 
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    Lezen: 1 Johannes 1:5 - 2:2  

5En dit is de boodschap die wij van Hem gehoord hebben en aan u verkondigen, dat 

God licht is en dat in Hem in het geheel geen duisternis is. 6Als wij zeggen dat wij 

gemeenschap met Hem hebben en wij toch in de duisternis wandelen, liegen wij en 

doen de waarheid niet. 7Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, 

hebben wij gemeenschap met elkaar, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, 

reinigt ons van alle zonde. 8Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij 

onszelf en is de waarheid niet in ons. 9Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en 

rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle 

ongerechtigheid. 10Als wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken wij Hem tot 

leugenaar en is Zijn woord niet in ons. 

21Mijn kinderen, ik schrijf u deze dingen, opdat u niet zondigt. En als iemand 

gezondigd heeft: wij hebben een Voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de 

Rechtvaardige. 2En Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de 

onze, maar ook voor de zonden van de hele wereld. 

 

 

     Aanbidding 

595 - Licht van de wereld 

Sela - Gebed om vergeving 

811 - Was mij witter dan sneeuw 

 

 

     Introductie 

Te beweren dat je een persoonlijke relatie met God hebt, terwijl je niet in Zijn licht 

wandelt, en ongehoorzaam bent aan wat Hij vraagt, is grote onzin! Wat God van ons 

vraagt, is eigenlijk een afspiegeling van Zijn karakter. Dat we dat niet willen doen, 

zegt alles over ons karakter. “Ik ben geen zondaar” of “Ik zondig niet” zijn volgens 

Johannes twee doodlopende wegen. Maar welke weg moeten we dan wel gaan?  

 

Johannes’ antwoord in 1 Johannes 1:9 is niet ontkennen maar bekennen. Als we in 

gemeenschap met God willen blijven, moeten we bereid zijn Hem radicaal met ons 

Studie 2 

Leven in het licht 
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leven te laten omgaan. We zullen vaak moeten toe geven: ‘Heer, dat was zonde. Ik 

erken dat het fout was en ik beken dat ik schuldig ben. Ik vraag U om vergeving en 

de kracht van Uw Geest om me ervan te weerhouden deze te herhalen'. Een 

dergelijke bekentenis is natuurlijk echt berouw. Het identificeert wat er mis is (zonde) 

en wie verantwoordelijk is (wij) en vraagt God om genade om met beide om te 

gaan, door het werk van Christus. Zoals vers 9 ons leert, vraagt en anticipeert een 

ware belijdenis van zonde om vergeving. Dit is niet vanwege de intensiteit van onze 

bekering, maar vanwege wat Christus deed toen Hij stierf voor onze zonden aan het 

kruis. Maar als dit de manier is waarop we God moeten benaderen, kunnen we ons 

dan ook voorstellen dat ‘verontschuldigen’, de relatie met een andere christen kan 

herbouwen? Er moet vergeving worden gevraagd, gegeven en ontvangen, opdat 

de gemeenschap in het licht volledig hersteld kan worden. 

De rest van dit prachtige vers laat ons zien hoe God op dergelijke verzoeken 

reageert, en de twee onderdelen brengen de twee doodlopende wegen prachtig in 

evenwicht. 

 

 

      Doordenker 

Scheurkalender wijsheid: “Pijn en problemen zijn het onontkoombare bijproduct van 

een ambitieus en zinvol leven. Hoe meer van het één, des te meer van het ander”. In 

hoeverre geldt dat voor wandelen in het licht? Geeft 2 Korintiërs 1:3-5 daar nog een 

extra dimensie aan? 
 

 

     Studie 

1. Wat is de boodschap 1 Johannes 1:5 die Johannes van Jezus gehoord heeft en 

die hij nu aan zijn lezers verkondigd? 

2. Op welke wijze kun jij jezelf misleiden over zonde (1 Johannes 1:8)? 

3. In 1 Johannes 1: 10 komt “woord” opnieuw voor. Wordt het op dezelfde manier 

gebruikt als in vers 1? Wat betekent het hier (zie ook  1 Johannes 2: 4–5)? 

4. Het Griekse woord voor "belijden" in vers 9 is homologeo, wat betekent "het met 

een ander eens zijn". Bekennen betekent dus instemmen met wat God zegt 

over zonde. Hoe staat dit in contrast met de visie van onze cultuur op belijdenis 

als een loutere erkenning van wangedrag? Hoe contrasteert dit met vers 8? 
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      En verder… 

In het licht wandelen betekent ook eerlijk zijn over wat er mis is in je leven. Niet dingen 

verborgen, in de duisternis houden, maar het opengooien en er met anderen over 

praten. In het nummer Stained Glass Masquerade      zegt de jongerenwerker Mark 

Hall, dat hij vroeger vaak de indruk had dat hij de enige was met problemen. Dat er 

bijna geen mensen waren die worstelden met hun zonden, die last hadden van een 

verslaving of die het moeilijk hadden in hun huwelijk. Misschien is dit wel een van de 

grootste redenen van gebrek aan leven in de kerk. We dragen te veel een masker 

ten overstaan van de andere mensen. We doen ons beter voor dan wij zijn. We 

durven onze zonden niet te belijden uit angst voor afwijzing, uit angst voor de 

veroordeling van mensen.  

Voor God heeft het masker geen zin, Dietrich Bonhoeffer schrijft: "U hoeft u zelf en uw 

broeder niet meer voor te liegen, alsof u zonder zonde zou zijn. U mag een zondaar 

zijn. Dank God daarvoor." Dit alles betekent bevrijding door de waarheid. De 

waarheid zal u vrijmaken. 'Zolang ik zweeg, teerden mijn beenderen weg onder mijn 

jammerklachten, de hele dag.… Mijn zonde maakte ik U bekend, mijn 

ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zei: Ik zal mijn overtredingen belijden voor de 

Here. En Ú vergaf mijn ongerechtigheid, mijn zonde......U omringt mij met vrolijke 

gezangen van bevrijding' (Psalm 32:3,5,7). De Bijbel roept niet alleen op om te 

belijden voor de Here, maar ook om onze zonden naar elkaar toe te belijden. Is dat 

iets wat je zou willen doen? 

 

      Zoom-in 

Vertel eens in 1 minuut waarvan jij bevrijd bent… 

     

      Aantekeningen 
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     Lezen: 1 Johannes 2:3 - 2:11 

3En hierdoor weten wij dat wij Hem kennen, namelijk als wij Zijn geboden in acht 

nemen. 4Wie zegt: Ik ken Hem, en Zijn geboden niet in acht neemt, is een leugenaar 

en in hem is de waarheid niet. 5Maar ieder die Zijn woord in acht neemt, in hem is 

werkelijk de liefde van God volmaakt geworden. Hierdoor weten wij dat wij in Hem 

zijn. 6Wie zegt in Hem te blijven, moet ook zelf zo wandelen als Hij gewandeld heeft. 

7Broeders, 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. 
8Toch 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. 9Wie zegt dat hij in het licht is en zijn broeder 

haat, die is tot nog toe in de duisternis. 10Wie zijn broeder liefheeft, blijft in het licht, en 

er is in hem niets dat anderen doet struikelen. 11Maar wie zijn broeder haat, is in de 

duisternis en wandelt in de duisternis, en weet niet waar hij heen gaat, omdat de 

duisternis zijn ogen verblind heeft. 

 

 

      Aanbidding 

809 - Dit is Jezus 

203 - Ik wil U prijzen 

786 - Met hart en handen  

658 -Jezus, Uw naam 

 

 

     Introductie 

Als iemand gewend is aan logisch (wetenschappelijk) redeneren, is Paulus ideaal: 

gestructureerd, puntsgewijs en goed te volgen. Lees je daarna Johannes, en 

speciaal 1 Johannes, sluipt daar voorzichtig toch wat frustratie naar binnen. 

Johannes zou wat meer ‘to the point’ moeten komen, zeggen wat hij bedoelt en 

dan doorgaan naar het volgende punt. Maar dat is niet de stijl van Johannes. Hij 

overweegt het ‘allemaal’ en wil dat zijn toehoorders dat ook doen. De hele brief van 

Johannes herhaalt zich en toch is hij ook onderweg. Hij komt steeds terug op bijna 

hetzelfde punt, maar gaat tegelijkertijd vooruit. Er is een soort van doorlopend 

verhaal, maar het is niet het type dat in strikte volgorde van A naar B naar C naar D 

gaat. Het is A met een beetje B, dan A en B met een beetje C, dan A, B en C met 

Studie 3 

Licht dat ertoe doet! 
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een beetje D enzovoort. Het zou ons dus niet moeten verbazen als we denken dat we 

het eerder hebben gehoord. Dat hebben we waarschijnlijk! De vraag is, wat is het 

specifieke punt dat Johannes deze keer maakt? 

 

 

     Doordenker 

Johannes stelt dat onze relatie met anderen onderdeel is van onze relatie met God. 

Wat vind je in die context van de uitspraak van Tim Keller: “Tolerantie gaat niet over 

het niet hebben van overtuigingen. Het gaat erom hoe je overtuigingen je ertoe 

brengen mensen te behandelen die het niet met je eens zijn… “?  
 

 

     Studie 

1. Waarom geeft gehoorzaamheid aan God, je de zekerheid dat je Hem kent? 

2. Johannes noemt het “oude gebod” niet expliciet (1 Johannes 2: 7–8), maar op 

welk gebod doelt hij? Het oude gebod ook het nieuwe gebod, maar op welke 

manier is het nieuwe gebod eigenlijk nieuw? 

3. Johannes schrijft serieuze waarschuwingen over het haten van een familielid in 

Christus (1 Johannes 2: 9–11). Hoe zijn conflicten destructief voor de betrokkenen 

en de kerk als geheel? 

4. Welke woorden worden in deze passage herhaald?  

 

     En verder… 

Voor Johannes, voor Paulus en bovenal voor Jezus, zijn alle geboden samengevat in 

één woord: liefde. Alle andere geboden - de details van wat te doen en niet te doen 

– stromen uit deze liefde. De liefde die onlangs in Jezus is geopenbaard, de liefde die 

God nu voor ogen heeft, zou moeten worden geopenbaard in en door iedereen die 
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Jezus volgt. Hoe moeten we, gegeven de waarschuwingen van Johannes over het 

haten van een medegelovige, reageren wanneer we het erg oneens zijn met 

mensen in onze gemeenschap of de kerk in het algemeen? 

Wat vind je van de uitspraak van Hans-Georg Gadamer: “de ziel van de 

hermeneutiek is de overweging dat de ander gelijk heeft’. (Hermeneutiek is de studie 

van de interpretatie van teksten.) Dit is uiteraard geen vrijbrief om alles maar te 

geloven, maar in hoeverre staan wij open om van anderen, medegelovigen, iets aan 

te nemen? Wie maakt ons de ‘Judge & Jury’ van de waarheid? 

 

      Zoom-in 

Vertel eens in 1 minuut hoe jij omgaat met moeilijke discussies… 

 

     Aantekeningen 
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    Lezen: 1 Johannes 2:12 - 2:17 

12Ik schrijf u, lieve kinderen, want de zonden zijn u vergeven omwille van Zijn Naam. 

13Ik schrijf u, vaders, omdat u Hem kent Die er vanaf het begin is. Ik schrijf u, jonge 

mannen, omdat u de boze hebt overwonnen. Ik schrijf u, kinderen, omdat u de Vader 

kent. 14Ik heb u geschreven, vaders, omdat u Hem kent Die er vanaf het begin is. Ik 

heb u geschreven, jonge mannen, omdat u sterk bent en het Woord van God in u 

blijft en u de boze hebt verwonnen. 

15Heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld 

liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem. 16Want al wat in de wereld is: de 

begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, is 

niet uit de Vader, maar is uit de wereld. 17En de wereld gaat voorbij met haar 

begeerte; maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. 

 

 

     Aanbidding 

785 - Fundament 

580 - Ik ben zo dankbaar 

422 - U wil ik kennen 

 

 

     Introductie 

In ‘De zin van het bestaan’ beschrijft professor in de neurologie en psychiatrie en 

filosoof Viktor Frankl (1905-1997) zijn ervaringen in verschillende concentratiekampen 

en hoe hij tot de opzienbarende conclusie kwam dat zelfs in de meest absurde, 

pijnlijke en inhumane situaties het leven potentieel zinvol is. Tekenend voor Frankl is 

één van zijn eerste jeugdherinneringen: “Toen ik dertien jaar oud was wandelde mijn 

natuurkundeleraar tussen de rijen door en leerde de klas dat het leven per slot van 

rekening niets meer was dan een verbrandingsproces, een oxidatieproces. Ik sprong 

op en zonder toestemming te vragen, wat in die tijd - in 1918 - de gewoonte was, 

riep ik hem toe: "Wat voor zin heeft het leven dan?" De leraar van Viktor Frankl viel stil; 

hij kon geen bevredigend antwoord geven”.  

Kan in een wereld waar zinloosheid, verveling en depressie een ware volksziekte is 

geworden (één miljoen Nederlanders slikt antidepressiva), het heden zin en betekenis 

Studie 4 

Dat wat ertoe doet in het leven 
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krijgen? De corona pandemie laat ‘de mensheid’ duidelijk merken dat wij het leven 

niet ‘onder controle’ hebben. Johannes houdt ons voor niet de ‘de begeerte van het 

vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven’ te volgen. Leiden 

deze begeerten naar een zinvol leven? 

Generaties van westerse christenen hebben aangenomen dat het de bedoeling is 

dat zij ‘de wereld’ in elke vorm afzweren: natuurlijk genot, de genoegens van eten en 

drinken, de gecreëerde orde zelf. De opdracht 'Heb de wereld niet lief, of de dingen 

die in de wereld zijn' (1 Johannes 2: 15) verwijst niet naar de fysieke dingen van deze 

wereld, maar naar 'de wereld' in opstand tegen God; 'de wereld' als de combinatie 

van dingen die ons van God wegtrekken. Het vlees, de ogen, het leven zelf - het 

kunnen allemaal afgoden worden. Zoals alle afgoden, eisen ze steeds meer van 

degenen die hen aanbidden. Alle afgoderij trekt ons in de ‘leugen’. We moeten alle 

goedheid van de wereld vieren, al Gods goedheid voor ons binnen zijn schepping. 

Maar we moeten niet Gods goedheid aanbidden maar God Zelf.  

 
 

      Doordenker 

Met een inkomen van 30.000 euro per jaar of meer hoor je bij de rijkste 1% van de 

wereldbevolking! Welke plaats nemen geld, materiële zaken en het aanzien dat je 

onder mensen geniet, in je hart in? 

 
 

     Studie 

1. Hoe bieden de thema's in 1 Johannes 2: 12 - 14, een samenvatting van waar 

Johannes tot nu toe over heeft geschreven? 

2. De verzen 1 Johannes 2: 12–14 lijken wel een repeterende formule of een lied. 

Misschien moeten we het niet al te strikt proberen te analyseren, maar het 

eerder waarderen als een meditatie, een lange, aanhoudende blik op zijn 

publiek en wat ze nodig hebben, op de manier waarop God werkt in het leven 

van mensen. Welk effect heeft het op jou als je de herhaling van deze verzen 

laat doordringen? 

3. Wat zijn enkele hedendaagse voorbeelden van ‘de wereld’ die Johannes 

afkeurt? 

4. Hoe ziet (of zou) het eruit zien om te vechten tegen wereldse verleidingen in je 

dagelijkse leven?  
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       En verder… 

In de corona tijd worden veel mensen geconfronteerd met de vraag: “Wat is de zin 

van het leven als ik alleen maar aan het werk ben”? Als al mijn dagen hetzelfde zijn 

en ik geen betekenis vind in de dingen om me heen? Volgens Viktor Frankl ligt de zin 

van het leven in het vinden van een richting. En in het nemen van 

verantwoordelijkheid voor onszelf en andere mensen. Wat geeft zin aan jouw leven 

en neem je daar zelf verantwoordelijkheid voor? Volgens Frankl kun je, als je ergens 

de zin van inziet, absurde, pijnlijke en inhumane situaties het hoofd bieden. Welke 

‘zin’ geeft geloven aan jouw leven? 

Er is altijd iemand die een ‘nieuwere’ gelovige is dan jij, zelfs als je nog een jonge 

gelovige bent. Hoe zou je vandaag een nieuwe gelovige aanmoedigen en samen 

met hem of haar op kunnen trekken? Bid en zoek de leiding van de Heer over wie hij 

je op deze manier op je pad zou kunnen brengen! 

 

      Zoom-in 

Vertel eens in 1 minuut wat jouw leven (buiten het geloof) zin geeft… 

 

      Aantekeningen 
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      Lezen: 1 Johannes 2:18 - 27 

18Kinderen, het is het laatste uur; en zoals u gehoord hebt dat de antichrist eraan 

komt, zijn er ook nu al veel antichristen gekomen, waaruit wij weten dat het het 

laatste uur is. 19Zij zijn uit ons midden weggegaan, maar zij waren niet uit ons; want 

als zij uit ons geweest waren, dan zouden zij bij ons gebleven zijn. Maar het moest 

openbaar worden dat zij niet allen uit ons zijn. 20Maar u hebt de zalving van de 

Heilige en u weet alles. 21Ik heb u niet geschreven omdat u de waarheid niet kent, 

maar omdat u die kent, en omdat er geen leugen uit de waarheid is. 22Wie is de 

leugenaar anders dan hij die loochent dat Jezus de Christus is? Dat is de antichrist, 

die de Vader en de Zoon loochent. 23Ieder die de Zoon loochent, heeft ook de Vader 

niet. 24Laat wat u vanaf het begin gehoord hebt, in u blijven. Als in u blijft wat u vanaf 

het begin gehoord hebt, dan zult ook u in de Zoon en in de Vader blijven. 25En dit is 

de belofte die Hij ons heeft beloofd: het eeuwige leven. 26Deze dingen heb ik u 

geschreven met betrekking tot hen die u misleiden. 27En wat u betreft, de zalving die 

u van Hem hebt ontvangen, blijft in u, en u hebt het niet nodig dat iemand u 

onderwijst; maar zoals deze zalving u onderwijst met betrekking tot alle dingen – en 

die zalving is waar en is geen leugen – en zoals ze u heeft onderwezen, zo moet u in 

Hem blijven. 

 

 

      Aanbidding 

220 - Volle verzeek'ring 

575 - Jezus alleen  

347 - ik geloof in God de Vader  

 

 

     Introductie 

Jezus had gewaarschuwd dat ‘valse messiassen’ na Hem zouden opstaan en veel 

mensen zouden misleiden, misschien zelfs sommigen onder Zijn eigen volgelingen. De 

complexe wereld van het jodendom uit de eerste eeuw, vooral in Palestina, was vol 

met mensen en bewegingen die beweerden dat God eindelijk op deze manier 

handelde, op die manier, door deze beweging, door die persoon. Veel van de 

vroege christenen moeten zich hebben afgevraagd, toen ze hoorden van een 

Studie 5 

Wolven in schaapskleren 
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nieuwe beweging in een naburige stad: kan dit Jezus zijn, is Hij weer terug? Of zelfs: 

misschien is dit het echte werk, en waren al die buitengewone zaken over Jezus 

slechts een inleidende handeling, een opwarmertje?  

Sommigen van degenen die bij Jezus' volgelingen waren geweest, gingen weg na 

deze nieuwe bewegingen. Johannes zegt dat deze bewegingen anti-messianistische 

bewegingen zijn! Ze zijn misschien begonnen binnen onze gemeenschap, maar ze 

zijn vertrokken, omdat de kern van het evangelie niet in hun hart zat. Ontkennen dat 

Jezus werkelijk Gods zoon is, betekent ook de toegang tot de Vader afsnijden, omdat 

we de Vader echt alleen via de Zoon kennen. “Doe het niet!”, zegt Johannes. Deze 

mensen misleiden u (vers 26). Je weet dit diep vanbinnen, omdat die 'zalving' in je 

blijft. Zonder dat iemand je die van buitenaf leert, ken je de waarheid diep 

vanbinnen. 

In het Grieks is het woord voor zalving hetzelfde grondwoord als Messias. De Messias 

is, letterlijk vertaald, ‘de gezalfde’, Gods gezalfde koning, Zijn enige echte ‘Zoon’. Je 

bent ‘ge-Messias-t’, je bent gezalfd, dus je mag niet misleid worden door hun 

ontkenningen. Ze ontkennen niet alleen dat Jezus de Messias is; ze ontkennen alles 

wat jou nu maakt wie je werkelijk bent. Dit is de leugen die, als hij de ruimte krijgt, zich 

verspreidt als onkruid, en het hart van een christen of een kerk zal wegvreten. 

 

 

      Doordenker 

Als het aankomt op ‘theologische ideeën’, wat vind je dan van de uitspraak: “Een 

fout in een idee vinden is niet moeilijk. Iets goeds in een idee vinden ook niet. Er iets 

mee doen, da’s pas moeilijk!”? 
 

 

     Studie 

1. Wat kenmerkt volgens de verzen 18–23 de antichristen? 

2. Hoe moedigt Johannes zijn lezers aan om zichzelf tegen deze antichristen te 

beschermen? 

3. Hoe kunnen we 'alle kennis hebben'? (Zie 1 Johannes 2:20 en Joh. 14:26.)? 

4. Ongetwijfeld hebben veel verschillende mensen je het Woord van God 

geleerd: je ouders, voorgangers, onderwijzers, bijbelstudieleiders, auteurs en 

anderen. We waarderen die mensen allemaal en hebben geprofiteerd van hun 
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onderwijs. Johannes leert zelf zijn lezers door middel van deze brief. Hoe verklaar 

je dan zijn bewering dat 'niemand je iets hoeft te leren' (1 Johannes 2:27)?  

 

      En verder… 

Let deze week goed op wat vrienden, voorgangers, leiders, de media, enz. zeggen 

over uw familie, de mensheid, de samenleving en God. Schrijf zoveel mogelijk 

uitspraken op. Overweeg aan het eind van de week elk van deze uitspraken en 

evalueer of ze volledig, gedeeltelijk waar of helemaal niet waar zijn. Bespreek uw 

bevindingen en conclusies met de groep. 

Wat doet het met je als je leest in 1 Johannes 2:18 dat we in het 'laatste uur' leven? 

Dringend? Opgewonden? Bezorgd? Schuldig? Orlando Bottenbley       ziet een link 

tussen corona en de eindtijd en zegt: "de kans is groot dat Jezus binnen 15 jaar 

terugkomt". Heb je daar wat aan? Of zeg je ”daar gaan we weer: optellen, 

aftrekken, vermenigvuldigen en 15 over houden? Sta je stil bij het feit dat God ons 

een tijd heeft gegeven? Leef je ook met de gedachte jouw Heer te gaan 

ontmoeten? 
 

 

      Zoom-in 

Vertel eens in 1 minuut hoe jij je de hemel voorstelt… 

 

      Aantekeningen 
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     Lezen: 1 Johannes 2:28 - 3:10 

28En nu, lieve kinderen, blijf in Hem, opdat wij vrijmoedigheid hebben, wanneer Hij 

geopenbaard zal worden, en niet door Hem beschaamd gemaakt worden bij Zijn 

komst. 29Als u weet dat Hij rechtvaardig is, dan weet u dat ieder die de 

rechtvaardigheid doet, uit Hem geboren is. Gerechtigheid en broederliefde als 

kenmerken van het kind van God. 

31Zie, hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft: dat wij kinderen van 

God worden genoemd. Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij Hem niet kent. 

2Geliefden, nu zijn wij kinderen van God, en het is nog niet geopenbaard wat wij 

zullen zijn. Maar wij weten dat, als Hij geopenbaard zal worden, wij Hem gelijk zullen 

zijn; want wij zullen Hem zien zoals Hij is. 3En ieder die deze hoop op Hem heeft, reinigt 

zich, zoals Hij rein is. 4Ieder die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid; want de 

zonde is de wetteloosheid. 5En u weet dat Hij geopenbaard is om onze zonden weg te 

nemen; en zonde is er in Hem niet. 6Ieder die in Hem blijft, zondigt niet; ieder die 

zondigt, heeft Hem niet gezien en heeft Hem niet gekend. 

7Lieve kinderen, laat niemand u misleiden. Wie de rechtvaardigheid doet, is 

rechtvaardig, zoals Hij rechtvaardig is. 8Wie de zonde doet, is uit de duivel; want de 

duivel zondigt vanaf het begin. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, dat Hij de 

werken van de duivel verbreken zou. 9Ieder die uit God geboren is, doet de zonde 

niet, want Zijn zaad blijft in hem; en hij kan niet zondigen, omdat hij uit God geboren 

is. 10Hieraan zijn de kinderen van God en de kinderen van de duivel te herkennen. 

Ieder die de rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God, evenmin als hij die zijn 

broeder niet liefheeft.  

 

 

Aanbidding 

Leeland - Waymaker 

612 - En ik kom tot U 

369 - Door Uw genade Vader 

 

Studie 6 

Onderscheid(en) van licht  
en duisterins 
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     Introductie 

Zeggen wie je bent die je zegt dat je bent. Dit klinkt cryptisch, maar is iets wat we 

dagelijks doen, als je op het internet actief bent. Ons bedrijf heeft tegenwoordig 

“two-way authentication”, zodat je een wachtwoord én een telefoon nodig hebt 

om in te loggen. Ook in de beeldende kunst is authenticatie belangrijk. Iemand die 

bereid is aanzienlijke bedragen uit te geven om het schilderij van een beroemde 

kunstenaar te kopen, wil weten dat het schilderij echt is en niet nep. Hoe weet je het 

verschil? Men onderzoekt het schilderij en zijn kenmerken, zoals penseelstreek en 

patina, in detail. Hij stelt vragen als: 'Wie is de eigenaar van het schilderij?' en ‘Is het 

gedocumenteerd met foto's of manuscripten?’ Of hij huurt een expert in, iemand die 

een leven lang het werk van de meesterkunstenaar heeft bestudeerd en zo 

vertrouwd is met zijn of haar werk, zodat hij kunst van kitsch kan onderscheiden. 

Johannes schrijft in dit gedeelte over het onderscheiden van echte gelovigen in 

Jezus van de valse leraren van die tijd die een vals evangelie aanboden. Degenen 

die de Meester heeft gered, dragen de kenmerken van hem. En Johannes legt uit 

hoe ze niet anders kunnen dan rechtvaardigheid beoefenen, omdat God 

rechtvaardig is. De valse leraren zeiden dat iemand die door genade was gered, 

kon blijven zondigen. Johannes stelt dat diegenen die blijven zondigen, niet Gods 

zaad in zich kunnen hebben. Dat is net zo onwaarschijnlijk als een Monet met 

schreeuwende primaire kleuren en harde hoeken. Als je dit leest en denkt ‘moet ik 

dan perfect zijn?’, is het misschien goed om de vorige gedeelten van 1 Johannes 

nog eens goed te bestuderen!!  

 

 

       Doordenker 

Wiens gezicht zou je graag nog een keer willen zien, en waarom? 

 

 

     Studie 

1. In 1 Johannes 2:28 roept Johannes zijn lezers op om in Christus te blijven, 'opdat 

wij’ niet beschaamd worden als Hij terug komt. Wat vind je van het vooruitzicht 

van de wederkomst van Christus: bezorgdheid, vreugde, vertrouwen, 

onzekerheid of iets anders? 

2. Met welke uitdagingen, als een christen, wordt u dagelijks geconfronteerd op 

school, op het werk, enz.? (Zie Joh. 1:10; 3:13; 4: 5 en 5:19.) 
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3. Johannes zegt: “als Hij geopenbaard zal worden, wij Hem gelijk zullen zijn” (1 

Johannes 3:2). Op welke manieren denk je dat we zullen zijn zoals Jezus? 

4. In 1 Johannes 3:7 zegt Johannes: "Laat niemand je misleiden." Naar welke 

misleidende dingen verwijst hij?  

       

En verder… 

Vaak wordt de tekst uit 1 Johannes 3:1 “Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij 

Hem niet kent”, gebruikt om veroordeling over ‘christelijke’ standpunten te verklaren. 

Een recent voorbeeld hiervan was de Nashville verklaring, veertien artikelen die 

bestaan uit een bevestiging en verwerping van bepaalde normen en waarden. Kern 

van de inhoud is dat het huwelijk door God is ingesteld als ‘levenslange 

verbondsrelatie tussen één man en één vrouw’. Daarnaast wordt het 'in strijd met 

Gods heilige bedoelingen' genoemd als mensen 'zichzelf bewust willen zien en 

positioneren als personen met een homoseksuele of transgenderidentiteit'. De 

hoofdredacteur van het Nederlands Dagblad, Sjirk Kuijper, noemde de verklaring 

'een stuk illegaal geïmporteerd, levensgevaarlijk vuurwerk'. Wat vindt Johannes, in 

deze brief tot nu toe, het belangrijkste in jouw relatie met je zusters en broeders? 

Weten mensen niet vaak beter waar wij christenen tégen zijn dan waar we vóór zijn? 

Jezus hield van zondaars, wat zou er met deze wereld gebeuren als wij, zoals 

Jezus, van mensen zouden houden?  

 

      Zoom-in 

Vertel eens in 1 minuut hoe jij omgaat met (het ontbreken van) perfectie… 

 

     Aantekeningen 
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     Lezen: 1 Johannes 3:11 - 18 

11Want dit is de boodschap die u vanaf het begin gehoord hebt, dat wij elkaar 

moeten liefhebben; 12niet zoals Kaïn: hij was uit de boze en sloeg zijn broer dood. En 

waarom sloeg hij hem dood? Omdat zijn werken slecht waren en die van zijn broer 

rechtvaardig. 13Verwonder u niet, mijn broeders, als de wereld u haat. 14Wij weten dat 

wij zijn overgegaan uit de dood in het leven, omdat wij de broeders liefhebben; wie 

zijn broeder niet liefheeft, blijft in de dood. 15Ieder die zijn broeder haat, is een 

moordenaar; en u weet dat geen moordenaar het eeuwige leven blijvend in zich 

heeft. 16Hieraan leerden wij de liefde kennen, dat Hij voor ons Zijn leven heeft 

gegeven. Ook wij moeten voor de broeders het leven geven. 17Wie dan de goederen 

van de wereld heeft, en zijn broeder gebrek ziet lijden, maar zijn hart voor hem 

toesluit, hoe kan de liefde van God in hem blijven? 18Mijn lieve kinderen, laten wij niet 

liefhebben met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid. 

 

 

      Aanbidding 

797 - Breng ons samen  

580 - Ik ben zo dankbaar  

705 - Aan de maaltijd wordt het stil   

 

 

     Introductie 

Waarom kwam Jezus naar deze wereld? Om voor onze zonden te sterven? Of om de 

wil van de Vader te doen? Allemaal correcte antwoorden! Maar het gaat verder 

dan dat! Jezus kwam naar deze wereld om Zijn Koninkrijk te vestigen. Een koninkrijk 

waar wij onderdeel van kunnen en mogen zijn! De basis van dit koninkrijk is LIEFDE, 

geen goedkope liefde, maar liefde die, net als Jezus, alles opoffert!! Liefde die 

mensen, die deze liefde niet begrijpen, irriteert, afstoot en aanzet tot haat. Als je 

onderdeel wordt van Gods Koninkrijk, heb je deze liefde, voor altijd! 

Je wordt geen onderdeel van het Koninkrijk door bepaalde theologische 

uitgangspunten te onderschrijven. Ook niet door het juiste ‘sinner prayer’ te bidden, 

wanneer je in je leven nergens meer een uitweg ziet. Werkelijke vriendelijkheid, 

vrijgevigheid van geest, alles kostende liefde voor vriend en vijand, is geen optionele 

Studie 7 

Liefde die ertoe doet! 



              Liefde die ertoe doet!    Bijbelstudiehulp bij 1 Johannes 

 25 

extra of een secundaire hobby voor als je wat vrije tijd hebt. Liefde staat centraal. 

Liefde die wat doet. Liefde die ertoe doet! Liefde die laat zien wat jou als mens, in 

deze wereld drijft en kracht geeft. 

Iedereen weet wat liefde is, want iedereen weet hoe het voelt als iemand liefde 

geeft. Liefde geven is niet voorbehouden aan mensen die ‘er verstand van hebben’ 

of mensen die er veel ‘talent’ voor hebben, of mensen die er goed in getraind zijn. 

Liefde heeft ook geen meetbare standaard-eenheid, zodat we er een kosten/baten 

lijst van kunnen maken. Volgens Johannes ben je dood als je geen liefde hebt. 

 

 

      Doordenker 

Denk aan momenten dat mensen jou liefde hebben getoond 'met de daad en in 

waarheid ' (1 Johannes 3:18). Hoe hebben hun acties je gevormd of beïnvloed? 

 

     Studie 

1. De mensen aan wie Johannes schrijft, hebben waarschijnlijk niet de gewoonte 

om andere mensen te vermoorden. Wat is het punt dat Johannes hier zo 

krachtig maakt (1 Johannes 3: 12–15)? 

2. Bij Kaïn nam de ‘haat van de wereld’ de vorm aan van jaloezie. Op welke 

andere manieren kan haat worden getoond? 

3. Lees Psalm 38:20 en Spreuken 29:10. Hoe kan God een verborgen 

haatdragende gedachte gelijkstellen aan de uitwendige daad van moord? 

(zie ook Mattheüs 5:21-22) 

4. Betekent christen-zijn dat we nooit meer zullen zondigen of haten? Lees  

1 Johannes 1: 8–10 en 2: 1.  Hoe is het anders als je christen bent?  
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     En verder… 

 

       

      Zoom-in 

Vertel eens in 1 minuut hoe jij omgaat met je goederen en het gebrek daarvan bij 

anderen… 

 

      Aantekeningen 
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     Lezen: 1 Johannes 3:19 - 24 

19En hieraan weten wij dat wij uit de waarheid zijn, en zo zullen wij ons hart voor Hem 

geruststellen. 20Want als ons hart ons veroordeelt, God is meer dan ons hart, en Hij 

weet alle dingen. 21Geliefden! Als ons hart ons niet veroordeelt, hebben wij 

vrijmoedigheid om tot God te gaan; 22en wat wij ook maar bidden, ontvangen wij 

van Hem, omdat wij Zijn geboden in acht nemen en doen wat Hem welgevallig is. 

23En dit is Zijn gebod: dat wij geloven in de Naam van Zijn Zoon, Jezus Christus, en dat 

wij elkaar liefhebben, zoals Hij ons een gebod gegeven heeft. 24En wie Zijn geboden 

in acht neemt, blijft in Hem en Hij in hem. En hieraan weten wij dat Hij in ons blijft, 

namelijk aan de Geest, Die Hij ons gegeven heeft. 

 

      Aanbidding 

612 - In uw aanwezigheid 

488 - Heer, ik kom tot U 

576 - Als wij samen U aanbidden 

 

 

     Introductie 

De context is de totale omgeving waarin iets zijn betekenis krijgt. Hierbij kan zowel 

letterlijk ‘tekst’ worden bedoeld, als een situatie of betrokken personen. De context is 

de achtergrond of referentie van een uitdrukking, idee of gebeurtenis waaraan het 

zijn betekenis ontleent. 

Dit gedeelte is adembenemend, of eigenlijk zouden we moeten zeggen adem-

gevend! Juist door de context waarin het staat. Na het ‘geen woorden maar daden’ 

zal je als gelovige innerlijk verdriet hebben ervaren, omdat je niet kunt voldoen aan 

de ‘standaard’ waarvan je weet dat het Gods wil is voor je leven (zie ook Romeinen 

7). Dit verdriet kan afkomstig zijn van Gods Geest, om berouw te veroorzaken, of van 

Satan, om zelfvernietiging of om je jouw getuigenis te laten verliezen. Het kan 

passend schuldgevoel zijn of ongepast schuldgevoel. Johannes probeert gelovigen 

te troosten die volgens de ‘maatstaf van liefde’ leven, maar nog steeds worstelen 

met zonde.  

Onze tijd kenmerkt zich door ‘politieke correctheid’, (verborgen) gebrokenheid, 

jongeren met burn-out verschijnselen en/of eetstoornissen, zelfs al op de lagere 

Studie 8 

Woorden of daden; en genade 
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school. Ongeduld, want ons pakketje moet niet morgen, maar vandaag nog 

bezorgd worden. Participatie medailles voor degenen die laatste worden en 

voetbalwedstrijden zonder winnaars. Het idee leeft, dat iedereen alles kan worden, 

als ze het maar willen of maar de kans zouden krijgen. In de praktijk blijkt al snel dat je 

niet ‘alles’ kunt worden, dat bedrijven niet op je zitten te wachten en dat als je laatste 

wordt, je niets krijgt. Dit leidt tot weinig zelfvertrouwen, tel daar nog eens bij op dat we 

meesters zijn in het ‘filteren’ van dingen, want op social media is ons leven geweldig! 

Ook al zijn we depressief… 

In die ‘context’ is dit gedeelte fantastisch, want zelfs als we onszelf teleurstellen, of 

wanneer we te kort schieten: ‘God is meer dan ons hart’! Jason Upton schreef een 

mooi nummer over hoe zijn zoon van twee, hem wilde helpen: I help you daddy 

met zijn plastic Bob de Bouwer gereedschap. God kent ons door en door, beter dan 

wij onszelf kennen. Onze intenties, onze liefde voor hem, onze diepste verlangens 

doet ertoe, niet de ‘echte’ hulp die wij hem kunnen geven. 

 

      Doordenker 

Welke gedachten zijn voor jou moeilijk om los te laten als je ergens in tekort schiet? 

 

     Studie 

1. We zouden kunnen varwachten dat Johannes iets schrijft als: "Als ons hart ons 

veroordeelt, klopt dat omdat we allemaal zondaars zijn." In plaats daarvan 

schrijft hij: “Als ons hart ons veroordeelt, God is meer dan ons hart, en Hij weet 

alle dingen” (1 Johannes 3:20). Wat communiceert Johannes hiermee? 

2. Wat is het verband tussen gebed en de verzekering van Gods vergeving  

(1 Johannes 3:20–22)? 

3. Welke invloed heeft het hebben van de Heilige Geest in je, op wat je wilt? 

4. Lees Johannes 14: 10–26. Als Jezus wordt geconfronteerd met zijn marteling en 

dood, wat bedoelt Hij er dan mee dat hij in de Vader blijft? Wat belooft de 

Vader? Is dat een carte-blanche? 
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     En verder… 

Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie 

ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven.’ (Jeremia 29:11, NBV) Prachtig, 

toch? Dit vers zou je wel boven je bed willen hangen. Of op de tijdlijn van een 

Facebookkennis zetten die wel een hart onder de riem kan gebruiken. Maar wat zegt 

Jeremia in hoofdstuk 29 vers 10, en hoe verhoudt dit hoofdstuk zich tot de rest 

van zijn boek? Dat wordt voor de meesten van ons al een stuk ingewikkelder. En 

dat is jammer! Want wie alleen focust op krenten in de pap, loopt een heleboel 

smaken mis. Bovendien haal je op die manier nooit een echt voedzame maaltijd uit 

de Bijbel. De mens leeft tenslotte niet van krenten alleen! 

Wie meer dan een snelle geestelijke snack uit de Bijbel wil halen, moet rekening 

houden met drie dingen: context, context en context. Bij Jeremia 29:11 hoef je maar 

een paar verzen om de tekst heen te lezen om erachter te komen dat het hier om 

een brief aan de Joodse ballingen in Babylonië gaat. De ballingen zitten diep in de 

put: hun thuisland is verwoest, en ze moeten als slaven op het land van de 

Babylonische koning werken. Jarenlang klonk Jeremia’s boodschap: bekeer je, want 

als je op andere goden, machtige volken of op jezelf vertrouwt, gaat het 

gegarandeerd mis! Maar Jeremia heeft wel een belofte voor de verre toekomst: ooit 

wordt de relatie tussen God en zijn volk hersteld en mogen de ballingen terugkeren 

naar Jeruzalem. Een veel specifiekere belofte dan je zou denken als je Jeremia 29:11 

op zichzelf leest. 

 

      Zoom-in 

Vertel eens in 1 minuut hoe jij omgaat met ‘mooie bijbelteksten’ en de context 

daarvan… 

 

    Aantekeningen 
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   Lezen: 1 Johannes 4:1 - 6 

41Geliefden, geloof niet elke geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn; want 

er zijn veel valse profeten in de wereld uitgegaan. 2Hieraan leert u de Geest van God 

kennen: elke geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God; 

3en elke geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is niet uit 

God; maar dat is de geest van de antichrist, waarvan u gehoord hebt dat hij komt, 

en die nu al in de wereld is. 4Lieve kinderen, u bent uit God en u hebt hen 

overwonnen, want Hij Die in u is, is groter dan hij die in de wereld is. 5Zij zijn uit de 

wereld; daarom spreken zij uit de wereld, en de wereld luistert naar hen. 6Wij zijn uit 

God. Wie God kent, luistert naar ons; wie niet uit God is, luistert niet naar ons. Hieraan 

herkennen wij de geest van de waarheid en de geest van de dwaling. 

 

 

      Aanbidding 

433 - Groter is Hij die in mij is  

187 - Open mijn ogen, 'k wil Jezus mijn Heer zien  

Paul Baloche - Open the eyes of my heart Lord   

754 - Kom o Heilige Geest  

 

     Introductie 

Een van mijn favoriete verhalen uit het Oude Testament staat in 2 Koningen 6. De 

context is er één van voortdurende vijandelijkheden en oorlogvoering tussen Israël 

en Syrië. De Syrische koning heeft ontdekt dat al zijn plannen en beraadslagingen 

door Elisa aan de koning van Israël worden onthuld. Dus de koning van Syrië stuurt 

zijn leger om Elisa gevangen te nemen. De volgende dag ontdekt de dienaar van 

Elisa dat er overal in hun stad een leger is met paarden en wagens. Hij rent in paniek 

terug naar Elisa en vraagt: “Wat gaan we doen!?” Elisa antwoordt: 'Wees niet bang; 

er zijn meer bij ons dan er bij hen zijn. ' Dan bidt Elisa dat God de ogen van de 

jongeman zou openen, en de jongen ziet de realiteit: de berg is vol met hemelse 

paarden en strijdwagens rondom Elisa. 

De mensen aan wie Johannes schrijft, lopen het gevaar in de war te raken of zelfs 

van koers te raken door al de verschillende ideeën, claims en profeten die om hen 

Studie 9 
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heen wervelen. Aan de hand van de hints in deze passage en elders, kunnen we er 

voldoende achter komen wat de lezers van Johannes zouden kunnen zien als ze, net 

als de dienaar van Elisa, 's ochtends het huis uitkomen en met ontzetting naar de 

troepen staren die tegen hen zijn gericht. 

In onze tijd denken veel mensen dat er ‘veel wegen naar de hemel leiden’. Misschien 

heb je wel eens de gelijkenis gehoord over de blinde mannen en de olifant. Zes 

blinde mannen benaderen een olifant van verschillende kanten en reiken uit om 

verschillende delen van zijn lichaam te voelen (bijvoorbeeld de staart, het oor, de 

slagtand, het been), waardoor elk een ander begrip heeft van wat de olifant is. De 

conclusie? Ieder van ons begrijpt een ander aspect van God, maar we geloven 

allemaal in dezelfde God. Dit is precies waar de apostel Johannes het over heeft, er is 

een Waarheid, en die doet ertoe! En die Waarheid heeft Johannes gezien, 

gesproken, met zijn handen aangeraakt. 

 

      Doordenker 

Wanneer heb je je overweldigd gevoeld en voelde je toch Gods geruststelling dat Hij 

bij je is? 

 

     Studie 

1. Johannes geeft zijn lezers de opdracht “de geesten te testen om te zien of ze 

van God komen” (1 Johannes 4: 1). Hoe kun je het verschil onderscheiden 

tussen ware en valse geesten? 

2. Waar vind je tegenwoordig 'de geest van de antichrist'? 

3. Johannes schrijft dat “degene die in u is, groter is dan degene die in de wereld 

is” (1 Johannes 4:4). Waarom denk je dat gelovigen die realiteit zo vaak 

vergeten? Wat zou je daaraan kunnen doen? 

4. Welke waarheid uit de Bijbel staat in onze tijd het meeste onder druk? We 

kennen allemaal wel ‘prosperity gospel’. Wanneer is iets acceptabel voor je en 

wanneer niet?  
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      En verder… 

Het probleem met valse profeten is dat je ze op het eerste gezicht niet kunt 

onderscheiden van de ware. Ze lijken vroom; ze lijken redelijk; ze beweren een woord 

van God te hebben; dus wie zijn wij? Maar niet iedereen die beweert een profeet te 

zijn, is in feite een profeet. Het is onwaarschijnlijk dat zulke mensen rechtstreeks met 

vloeken of duidelijk absurde leringen naar buiten komen. Maar gaandeweg, als je 

luistert, zie je misschien een fatale fout. Gemakkelijk is het niet, want hoewel we ze 

kunnen herkennen aan de ‘vruchten die ze dragen’, kan het ook zijn dat ze 

“indrukwekkende tekenen en wonderen zullen verrichten” (Mat. 24:24). Zeg het 

maar…  

Er zijn wel parallellen te trekken met het onderscheiden van nep- en echt nieuws. De 

KPN heeft de volgende tips voor het herkennen van nepnieuws:  

1. Een angstaanjagende titel 

2. Een heftige foto 

3. Een onbetrouwbare afzender 

4. De advertentie is niet gelinkt aan het artikel 

5. De website staat vol met advertenties 

6. Geen berichtgeving door andere media 

Zou je voor elk van deze punten een lijn kunnen trekken naar dwaalleer?  

 

      Zoom-in 

Vertel eens in 1 minuut hoe “Hij Die in u is, is groter dan hij die in de wereld is “ jou 

kracht geeft… 

 

      Aantekeningen 
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    Lezen: 1 Johannes 4:7 - 21 

7Geliefden, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde is uit God; en ieder die 

liefheeft, is uit God geboren en kent God. 8Wie niet liefheeft, kent God niet, want God 

is liefde. 9Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God Zijn 

eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem. 
10Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft 

liefgehad en Zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden. 11Geliefden, als God 

ons zo liefhad, moeten ook wij elkaar liefhebben. 12Niemand heeft ooit God gezien. 

Als wij elkaar liefhebben, blijft God in ons en is Zijn liefde in ons volmaakt geworden. 
13Hieraan weten wij dat wij in Hem blijven en Hij in ons, doordat Hij ons van Zijn Geest 

gegeven heeft. 14En wij hebben gezien en getuigen dat de Vader de Zoon gezonden 

heeft als Zaligmaker van de wereld. 15Al wie belijdt dat Jezus de Zoon van God is, 

God blijft in hem, en hij in God. 16En wij hebben de liefde die God tot ons heeft, 

gekend en geloofd. God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God, en God in hem. 

17Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden, opdat wij vrijmoedigheid mogen 

hebben op de dag van het oordeel. Want zoals Hij is, zijn ook wij in deze wereld. 18Er 

is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. De vrees houdt 

immers straf in, en wie vreest, is niet volmaakt in de liefde. 19Wij hebben Hem lief, 

omdat Hij ons eerst liefgehad heeft. 20Als iemand zou zeggen: Ik heb God lief, en hij 

zou zijn broeder haten, dan is hij een leugenaar. Want wie zijn broeder, die hij ziet, 

niet liefheeft, hoe kan hij God liefhebben, Die hij niet gezien heeft? 21En dit gebod 

hebben wij van Hem, dat wie God liefheeft, ook zijn broeder moet liefhebben. 

 

      Aanbidding 

488 - De kracht van Uw liefde 

601 - Deel door ons Uw liefde uit 

Sela - Jezus liefde voor mij 

 

     Introductie 

Het woord liefde in de één of een andere vorm, komt maar liefst zevenentwintig keer 

voor in deze vijftien verzen. God is liefde, schijnt in het Grieks grammaticaal niet 
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correct te zijn, maar wat een theologische rijkdom ligt opgesloten in deze tekst! Geen 

enkele andere wereldgodsdienst spreekt van een God die naar een mens op zoek 

gaat. De Heilige Schepper van het universum, achtervolgt ons, zondige mensen, 

vanwege Zijn grote liefde voor ons en verzoent ons met Zichzelf door onze schuld op 

zich te nemen.  

Liefde toont meer dan alleen een gevoel. Liefde werd tastbaar, zichtbaar en 

manifesteerde zich in het leven, de dood en de opstanding van Jezus. En Johannes 

schrijft dat diezelfde liefde door ons heen blijft gaan door de kracht van de Heilige 

Geest, en zichtbaar wordt, als we onze christelijke broeders en zusters liefhebben. 

Johannes beschrijft deze liefde, zodat zijn lezers valse profeten kunnen 

onderscheiden. Hoe gaan ze de intenties van hun leraren testen? Door hun liefde 

voor andere christenen. Alleen omdat God van ons houdt, kunnen we van Hem 

houden en van anderen houden. Het oude lied is waar: “They will know we are 

Christians by our love”.  

 

     Doordenker 

De moeilijkste persoon om mee om te leren gaan in het leven, ben je misschien zelf! 

“Be kind to yourself” geschreven door Andrew Peterson stelt de vraag: geloof je 

dat God van jou houdt? Ergens zingt hij: “You’ve got to learn to love your enemies 

too…”  

 

    Studie 

1. Wat is het verband tussen menselijke liefde en Gods liefde? 

2. Wanneer Johannes zegt “God is liefde” (1 Johannes 4: 8, 16) kan dit worden 

opgevat als een abstracte filosofische verklaring. Wat zorgt ervoor dat dit niet zo 

is (1 Johannes 4: 9–11)? 

3. Hoe verdrijft liefde jouw angst (1 Johannes 4:16–18)? 

4. In 1 Johannes 4:20–21 zegt Johannes: we kunnen niet beweren dat we van God 

houden als we onze broeders en zusters in Christus haten. Waarom zijn christelijke 

groepen, ironisch genoeg, zo vaak voedingsbodem voor vervelend, 

roddelachtig en hatelijk gedrag?  
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     En verder… 

Bid deze week dat de realiteit van Gods leven in jou, steeds duidelijker zal worden 

voor de mensen om je heen, dat ze opmerken dat jouw ‘power’ Gods liefde is. 

Probeer je gebeden minder abstract te maken en denk aan specifieke mensen waar 

je moeite mee hebt. Bid voor die mensen en voor jezelf, dat relaties worden 

opgebouwd of herbouwd. 

Wees met jouw kring creatief en geef op welke manier dan ook vorm aan het begrip 

‘liefde’. Dit kan zijn met een lied, gedicht, schilderwerk of welke vorm dan ook! 

 

      Zoom-in 

Vertel eens in 1 minuut hoe liefde bij jou, angst heeft veranderd… 

 

     Aantekeningen 
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    Lezen: 1 Johannes 5:1 - 13 

51Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren; en ieder die Hem 

liefheeft Die geboren deed worden, heeft ook lief wie uit Hem geboren is. 2Hieraan 

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

Zijn geboden bewaren. 

3Want dit is de liefde tot God, dat wij Zijn geboden in acht nemen; en Zijn geboden 

zijn geen zware last. 4Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de 

overwinning die de wereld overwonnen heeft: ons geloof. 5Wie anders is het die de 

wereld overwint dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is? 6Hij is het Die 

kwam door water en bloed: Jezus, de Christus; niet door het water alleen, maar door 

het water en het bloed. En de Geest is het Die getuigt, omdat de Geest de waarheid 

is. 7Want drie zijn er die getuigen in de hemel: de Vader, het Woord en de Heilige 

Geest; en deze drie zijn één. 8En drie zijn er die getuigen op de aarde: de Geest, het 

water en het bloed; en deze drie zijn één. 9Als wij het getuigenis van de mensen 

aannemen, het getuigenis van God is groter; want dit is het getuigenis van God dat 

Hij van Zijn Zoon getuigd heeft. 10Wie gelooft in de Zoon van God, heeft het getuigenis 

in zichzelf; wie God niet gelooft, heeft Hem tot leugenaar gemaakt, omdat hij niet 

geloofd heeft het getuigenis dat God van Zijn Zoon getuigd heeft. 11En dit is het 

getuigenis, namelijk dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft; en dit leven is in 

Zijn Zoon. 12Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft 

het leven niet. 13Deze 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. 

 

     Aanbidding 

832 - Jezus, Overwinnaar 

Hillsong -  In U weet ik wie ik ben 

764 - Zegekroon   

 

    Introductie 

Als je het idee had dat alles zo’n beetje duidelijk was geworden, introduceert 
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Johannes als het ware een variatie, van een variatie van een variatie! Dat maakt het 

lastig, en net als je denkt, ja ja, dit heb ik al eerder gehoord, introduceert hij iets 

nieuws: ”Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld” (1 Johannes 5:4). Waar 

gaat dit over? Waarom zouden we niet alleen de zwakheden van de wereld willen 

weerstaan, maar ze willen overwinnen? 

Op dit moment is de documentaire ‘the last dance’ op Netflix bijzonder populair. 

Hij gaat over de beste basketballer aller tijden: Michael Jordan. Wat maakt hem zo 

speciaal? Waarom was hij zo goed? Dat komt niet alleen zijn talent, zijn 

perfectionisme, zijn hoge verwachtingen, zijn atletisch vermogen, zijn wil om te 

winnen, zijn leiderschap, zijn verantwoordelijkheidsgevoel of goede medespelers. Al 

deze factoren spelen een rol, maar de meest aansprekende reden in de 

documentaire is dat Jordan eenvoudigweg niet dacht aan fouten maken. Waarom 

speel je een gewonnen wedstrijd? Omdat je geen angst hebt voor de mogelijkheid 

om te verliezen. Jordan had dit niet, en wij hoeven het ook niet te hebben (zie 1 

Johannes 4:18). Het feit dat Jezus de overwinning heeft behaald, moet ons vleugels 

geven… 

 

     Doordenker 

Wat zou jij willen overwinnen in jouw leven? 

 

    Studie 

1. Wat geldt volgens Johannes voor degenen die geloven dat Jezus de Messias is, 

de Zoon van God (1 Johannes 10:5)? 

2. Waarom zijn de geboden van God geen zware last? Hoe helpen de verzen van 

1 Johannes 5:4-5 daarbij? 

3. Bedenk een situatie waarin het lijkt alsof ‘het goede’ in deze wereld verliest. Wat 

zegt dit gedeelte van Johannes’ brief over die situatie? 

4. Johannes benadrukt steeds dat Jezus in het vlees is gekomen. Waarom zou het 

voor Jezus niet afdoende zijn geweest om een zuivere geest te zijn, zoals 

sommigen beweerden? Waarom maakt dit voor ons uit dat hij in een fysiek 

lichaam kwam? 
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     En verder… 

Je hebt documentaires die je aan het denken zetten over de keuzes in je eigen 

leven. The Last Dance is er zo een. Waarom? Omdat de 10 afleveringen over 

Michael Jordan doordrenkt zijn met oprechte emoties, fanatieke sporters en wijze 

levenslessen. En net als bij Paulus zijn er veel overeenkomsten met het lopen van de 

race… 

1. Geld is lang niet alles 

2. Luister naar je lieve moeder 

3. Accepteer je zwaktes 

4. Zorg voor de ideale rechterhand 

5. De betoverende werking van een glimlach 

6. Als je een doel hebt, ga er dan helemaal voor 

7. Het belang van een vaderfiguur 

8. Zet negativiteit om in positiviteit 

9. Omring jezelf met mensen die hetzelfde willen 

10. Vertrouw op anderen 

11. Wees nooit helemaal tevreden 

12. Rivalen maken je sterker 

13. Laat nooit verstek gaan 

 

     Zoom-in 

Vertel eens in 1 minuut hoe zekerheid van de overwinning jou heeft geholpen… 

 

     Aantekeningen 
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     Lezen: 1 Johannes 5:14 - 21 

14En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God, dat Hij ons 

verhoort, telkens als wij iets bidden naar Zijn wil. 15En als wij weten dat Hij ons verhoort, 

wat wij ook bidden, dan weten wij dat wij het gevraagde, dat wij van Hem hebben 

gebeden, ontvangen. 16Als iemand zijn broeder ziet zondigen, een zonde niet tot de 

dood, dan moet hij tot God bidden, en Hij zal hem het leven geven, namelijk aan hen 

die niet zondigen tot de dood. Er is een zonde tot de dood; daarvoor zeg ik niet dat hij 

moet bidden. 17Elke ongerechtigheid is zonde; en er is zonde die niet tot de dood leidt. 

18Wij 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. 19Wij weten dat wij uit God zijn en 

dat de hele wereld in het boze ligt. 20Maar wij weten dat de Zoon van God gekomen is 

en ons het verstand heeft gegeven om de Waarachtige te mogen kennen; en wij zijn 

in de Waarachtige, namelijk in Zijn Zoon, Jezus Christus. Die is de waarachtige God en 

het eeuwige leven. 21Lieve kinderen, wees op uw hoede voor de afgoden. Amen. 

 

Aanbidding 

817 - Wij hebben u lief 

720 - God maakt vrij 

436 - Onze Vader 

 

Introductie 

Fanny Crosby werd geboren in 1820 in New York. Een paar weken na haar geboorte 

werd ze blind. Maar ondanks dat, schreef ze meer dan 8000 liederen. Haar grootste 

zorg was dat mensen Jezus in haar liederen zouden ontmoeten. Een van haar 

bekendste Hymns is 'Blessed Assurance': 

Blessed assurance, Jesus is mine!    Volle verzeek'ring, Jezus is mijn! 

O what a foretaste of glory divine!  Wat schenkt dat rust 

Heir of salvation, purchase of God   Aan 't volgzaam gemoed 

Born of his Spirit, washed in his blood  In Hem zal 'k zalig, zalig steeds zijn 
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Het doel van Johannes was, om zijn dierbare kinderen dit vertrouwen te geven in het 

licht van alle dwaalleer die hen omringde. Hij zei: "Ik schrijf deze dingen aan u die 

gelooft ... opdat u weet dat u het eeuwige leven hebt" (1 Johannes 5:13). Johannes 

was niet alleen een apostel, maar ook een apologeet - iemand die spreekt of schrijft 

ter verdediging van iemand of iets. Toen zijn brief ten einde liep, was het zijn doel om 

de waarheid duidelijk te maken: Jezus werd gedoopt en de Geest kwam naar 

beneden en gaf zijn goedkeuring. Jezus' bloed werd aan het kruis vergoten en de 

Vader gaf zijn getuigenis. In feite leeft dit getuigenis in degenen die geloven. Nadat 

hij dit getuigenis heeft uiteengezet, geeft Johannes grote zekerheid: degenen die de 

Zoon hebben, hebben leven, en het is mogelijk om dit zonder twijfel te weten. 

Fanny werd vaak gevraagd of ze wenste dat ze niet blind was. Haar antwoord was 

altijd dat ze tevreden was met wat God voor haar van plan was. Ze zei eens: “Als ik 

in de hemel kom, zal het eerste gezicht dat mijn ogen zullen zien, dat van mijn 

Heiland zijn.” 

 

     Doordenker 

Welke (aardse) beperkingen kunnen je soms een beter (geestelijk) zicht geven op 

God? 

 

    Studie 

1. Waar bid je met vertrouwen voor? Wanneer hebben je gebeden geen 

vertrouwen, en waarom? 

2. Hoe kun je onderscheiden of je bidt 'volgens zijn wil' (1 Johannes 5:14)? 

3. Aan het einde van zijn brief schrijft Johannes dat ”de hele wereld in het boze 

ligt” (1 Johannes 5:19). Het klinkt niet alsof hij de dingen op een positieve of 

hoopvolle manier gaat afronden; maar als je zijn brief als geheel beschouwt, 

wat geeft je dan hoop om in zo'n wereld te blijven leven?  

4. Waarom denk je dat Johannes zijn brief afsluit met de aansporing “Kinderen, 

wees op uw hoede voor de afgoden” (1 Johannes 5:21)? Wat zijn de meest 

lastige of hardnekkige afgoden waar we ons voor moeten hoeden?  
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     En verder… 

“What's love got to do with It?” Misschien een wat rare vraag na een studie over  

1 Johannes en de conclusie dat God liefde is. De theoloog Hauerwas zegt: “Niets is 

destructiever voor het christelijk geloof dan de huidige identificatie van het 

christendom met liefde”.  

Hauerwas bedoelt hiermee de sentimentele, ik-gerichte ‘liefde’, die goed past in de 

moderne opvattingen van individualisme en pluriformiteit. Maar dit is niet de Liefde 

(met een hoofdletter, Jezus Zelf) waar Johannes over schrijft. Het gaat om de Liefde 

die de discipelen in staat stelde om door het lijden heen trouw te blijven aan hun 

Heer. De Liefde Die hen samenbond en Die hen motiveerde om de wereld in te 

gaan. Dat is de Liefde die in het centrum ligt van het christelijke leven, die een 

afspiegeling is van de Liefde tussen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 

“Ik heb de toekomst gezien, en het werkt” zei Lincoln Steffens en inmiddels weten we 

beter. Heb jij ook jouw toekomst gezien bij het bestuderen van de eerste brief van 

Johannes? Wij hopen dat de Liefde die Johannes beschrijft jou motiveert om in je 

eigen omgeving, op een manier die bij jou past, deze Liefde te laten zien. Bovendien 

dat deze Liefde jou bewust maakt van die dingen die ertoe doen in het leven! 

 

      Zoom-in 

Vertel eens in 1 minuut hoe jij op je hoede blijft… 

 

     Aantekeningen 
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1.  Wie is de meest invloedrijke persoon in je leven geweest en waarom? 

2.  Wat is je favoriete jeugdherinnering? 

3.  Heb je een favoriete reisbestemming? 

4.  Heb je ooit een gênant moment beleefd? 

5.  Wat is het eerste concert dat je ooit hebt bijgewoond? 

6.  Heb je onlangs iets nieuws, anders of inspirerend van iemand geleerd? 

7.  Wat is het meest invloedrijke boek dat je hebt gelezen of de film die je hebt 

 bekeken? Hoe heeft het je beïnvloed? 

8.  Vertel één ding over jezelf waarvan je denkt dat niemand in de groep het zou 

 weten. 

9.  Wat was je beste en slechtste moment van de afgelopen week? 

10.  Wat is een eigenschap die je van je ouders hebt gekregen en die je graag wilt 

 behouden? 

11.  Is er een dag in je leven die je opnieuw wilt beleven? Beschrijf die dag. 

12.  Beschrijf een uniek verborgen talent dat je bezit. 

13. Wat was je favoriete tv-programma in je jeugd en waarom? 

14. Beschrijf een ontmoeting die je had met een beroemdheid.  

Wie was het en wat  heb je gedaan? 

15.  Als je een boek zou kunnen schrijven, waar zou het dan over gaan? 

16.  Welk dier past bij jouw persoonlijkheid? 

17.  Als je verplicht wordt om karaoke te zingen, welk lied kies je dan? 

18. Wat is het meest ondeugende wat je als kind hebt gedaan? 

19. Als je jarig bent wat kies je voor het avondeten? 

20. Wat is jouw favoriete muziek? Noem een artiest en een titel. 

 

20 ‘random’ groepsvragen 
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