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Laten we verdergaan met de serie over de brieven van Johannes. Ik
hoop vandaag de rest van al zijn brieven te kunnen doornemen, omdat de tweede en derde brief niet erg lang zijn en de boodschap die
erin vervat is, is min of meer een samenvatting van de eerste brief.
Maar er zijn enkele interessante dingen die we nog kunnen
toevoegen.
Laten we de draad oppakken in 1 Johannes 5:13. Ik zeg nogmaals:
we willen weten, we willen begrijpen, we willen precies beseffen
wat de boodschap is die Johannes ons overbrengt, en de parallellen
tussen de tijd van Johannes en de gebeurtenissen in de Kerk toen en
de gebeurtenissen in de Kerk nu in deze tijd.
1 Johannes 5:13 Dit heb ik u geschreven, die gelooft in …
Zoals eerder gezegd staat het werkwoord geloven in de tegenwoordige tijd, duidend op iets dat actief aanwezig is. God wil dat we een
geestelijke relatie met Hem hebben die voortkomt uit ons diepste innerlijk en tot in Zijn wezen doordringt en dan vanuit Hem weer tot
diep in ons terugkeert.
Een vertaling van het Griekse woordje eis met in geeft in het Nederlands niet echt de diepgaande betekenis van eis weer. Het is niet
slechts O, ik erken dat Christus de Zoon van God is. Een relatie met
Hem is een relatie waarbij aan de ene kant wij en aan de andere kant
Hij, volledig betrokken zijn, een relatie die wederzijds is, waarbinnen
actieve interacties beide kanten uit plaats vinden.
Laten we naar Romeinen 1:17 gaan, daarin is het hele doel vervat dat
Paulus had met de brief aan de Romeinen.
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Romeinen 1:17 Want gerechtigheid Gods wordt daarin geopenbaard
uit geloof tot geloof, gelijk geschreven staat: De rechtvaardige zal uit
geloof leven.
Het moet niet zijn geloof tot geloof, want hier staat het woordje eis
dat met in moet worden vertaald en waarbij dan het bovenstaande
wat over dat woordje is opgemerkt, in gedachten moet worden gehouden. Geloof is een gave van God die van God in ons komt, en
vanuit ons om zo te zeggen weer naar God teruggaat. Onze relatie is
zodoende een diep, geestelijk, blijvend voortgaand iets dat God ons
gegeven heeft. En dat is wat belangrijk is.
De rechtvaardige zal leven uit geloof. Dat slaat op de gerechtigheid
van God die hem dan wordt toegerekend. Daar tegenover staat de
gerechtigheid van de wet – degene die zich daaraan houdt zal daarin
leven.
Terug naar 1 Johannes.
1 Johannes 5:13 …, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt.
Hoe vaak komen we het woord weten niet in de brieven van Johannes tegen. Vele, vele malen. We weten dat we eeuwig leven hebben!
Daarom mag een dienaar niet dreigen dat je je eeuwig leven zult verliezen als je niet aan de eisen van de Kerk voldoet. Het kan zijn dat
er een moment is waarop dat mogelijk is, en dat je gewaarschuwd
moet worden voor een mogelijk verlies van eeuwig leven. Maar de
mensen hier voortdurend mee in vrees houden is niet juist. We
moeten weten, op een continu voortdurende manier dat we eeuwig
leven hebben vanwege onze verwekking. Plaats Efeziërs 1:13 in uw
notities; we zijn verzegeld met de Heilige Geest, die een onderpand
is (2 Corinthiërs 2:20). En als we die Geest hebben, dan weten we
dat we leven hebben.
1 Johannes 5:13 …, die [op een continu, voortgaande manier] gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet, dat gij eeuwig
leven hebt.
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Laten we nu naar enkele dingen kijken waarin en waaraan we
moeten geloven, naar dingen die we moeten begrijpen betreffende
wat God ons gegeven heeft, zodat we dit bij de verder studie hiervan
echt zullen begrijpen. Laten we naar Johannes 5 gaan. We zullen
daar zien dat we niet alleen in de naam van de Zoon van God moeten
geloven, maar we moeten geloven in de Vader en ook in de Zoon.
Johannes 5:24 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie mijn woord hoort
en Hem gelooft, die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt
niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het leven.
In de woorden wie mijn woord hoort betekent horen luisteren naar in
de zin van gehoorzamen. Jezus zei ook: 'Wie een oor heeft die hore
wat de Geest tot de gemeenten zegt.' In dit vers wordt het horen gekoppeld aan het geloven van de Vader. Niet alleen in Hem geloven,
maar geloven [en dus doen] wat Hij zegt. We moeten dus geloven in
de Zoon, in de Vader en ook geloven wat Deze zegt, en geloven in de
naam van Christus.
Heel wat filosofen denken op basis hiervan dat Johannes op hun
niveau schreef. Dat doet hij niet! Want hier worden niet alle feiten
vermeld. We moeten deze verzen niet geïsoleerd lezen, maar in
samenhang met de rest van de hele Schrift. Als we de Geest van
Leven hebben, dan hebben we de Zoon – dan hebben we leven! Dan
zijn we overgegaan van een toestand van veroordeling naar de gerechtigheid van God.
Nu we toch in Johannes zijn, laten we naar Johannes 6 gaan. Ook
daar gaat het over geloven in Christus; dat vers is heel belangrijk en
ook heel fundamenteel.
Johannes 6:29 Jezus antwoordde en zeide tot hen: Dit is het werk
Gods, dat gij gelooft in Hem, die Hij gezonden heeft.
Veel mensen zeggen 'dit is het werk van God' en doelen dan op een
werk dat zij doen, maar hier staat wat Christus het werk van God noemde. We moeten dus in Christus geloven. Ook hier wordt weer het
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woordje eis gebruikt, duidend op een diepgaande wederzijdse relatie.
Dat heeft mij heel wat geholpen toen ik dit begon te begrijpen. We
kunnen een katholiek vragen: 'Gelooft u in Jezus?' Ja. 'Maar hebt u
een diepgaande, wederzijdse relatie met Hem?' O nee, nee, dat kan
niet, we kunnen God niet begrijpen. Hij is een drie-eenheid. Hij is
een volkomen mysterie.
Weer terug naar 1 Johannes, over beantwoord gebed.
1 Johannes 5:14 En dit is de vrijmoedigheid, die wij tegenover Hem
hebben, dat Hij, indien wij iets bidden naar zijn wil, ons verhoort.
God wil dat we altijd vrijmoedigheid hebben. Geen angst, maar
moed en begrip. Dat wil niet zeggen dat we een gebrek aan
nederigheid hebben. Dat betekent niet dat we denken dat we de allerbelangrijkste mensen in de wereld zijn, want dat zijn we niet. We
moeten vrijmoedigheid in Hem bezitten!
Daarnaast moet alles wat we doen in overeenstemming met de wil
van God zijn. Soms menen we dat de dingen die we meemaken, die
naar de wil van God zijn, niet zo goed voor ons zijn. Maar op de
lange termijn is dat wel het geval. Op de lange termijn brengt dat
geduld met zich mee en een sterker geloof; als we er later op terugkijken zullen we dat duidelijk begrijpen. We begrijpen dat niet aan
het begin. Ik weet van sommige dingen waar we doorheen zijn
gegaan, die lijden met zich meebrachten, dat we niet begrepen
waarom. Ja, God beantwoordde ons gebed, maar Hij beantwoordde
het naar Zijn wil, de manier waarop Hij het wilde beantwoorden.
Maar altijd geldt: "Als we iets vragen naar Zijn wil, hoort Hij ons."
In Johannes 14 vinden we nog een belofte van Jezus Christus. En ik
denk dat – omdat we niet die echte relatie in Christus hadden – veel
van de dingen waarom we vroegen niet beantwoord zijn, omdat we
niet de vrijmoedigheid hadden om voor de troon van God te gaan of
het geduld om geduldig op God te wachten.
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Johannes 14:13-14 en wat gij ook vraagt in mijn naam, Ik zal het
doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worde. Indien gij Mij
iets vraagt in mijn naam, Ik zal het doen.
Soms vragen we het inderdaad op die manier, in overeenstemming
met Zijn wil en daarop moet inderdaad alles zijn gebaseerd, maar
soms komt het erop neer dat we God wel eventjes zeggen wat Hij
moet doen: 'O God, doe dit. O God, doe dat. O God, doe ook dit nog.'
In plaats daarvan zouden we moeten zeggen: 'O God, zou u
alstublieft …' Ik weet vanuit mijn omgaan met mensen dat het er
vaak opuit draait dat we het volledig in Gods hand moeten laten en
God vragen het op die manier uit te werken waarop Hij wil dat het
gebeurt. En dat zal ook gebeuren. Let er nu ook op waarop het
vragen in gebed is gebaseerd:
Johannes 14:15 Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren.
Zo hangt dit allemaal met elkaar samen. Dit is echt, echt heel belangrijke materie.
Nu naar:
Johannes 15:7 Indien gij in Mij blijft …
Dat betekent in Mij woont. Dat wil heel wat zeggen. Dat is een goed
onderwerp om eens een persoonlijke Bijbelstudie over te doen. Hoe
leef je dan? Wat doe je dan? Hoe ziet je leven eruit? Als je in Christus woont.
Johannes 15:7 Indien gij in Mij blijft en mijn woorden in u blijven
[of: in u leven], …
Dit vers verandert het hele verhaal voor wat betreft het verhoorde
gebed. Dat zegt dat het in ons wonen van de woorden van God [dat
zijn de Schriften] een voorwaarde is – dat maakt dit vers heel belangrijk. We moeten op een onafhankelijke manier expert worden op het
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gebied van het kennen van Gods wil, dusdanig dat we ernaar gaan
leven.
Het hele doel van de dienaren moet zijn de leden van de gemeente
te onderwijzen zodat ze onafhankelijk van iemand bekwaam zijn in
het Woord van God. Dat is de taak van de dienaren. Het is niet zijn
taak om mensen om zich heen te verzamelen als zijn volgelingen die
hij kan gebruiken en dicteren en manipuleren, en zulk soort dingen.
Hij moet ze onderwijzen zodat dit vers tot stand komt: Dat ze leven
in Christus en de woorden van Christus in hen hebben! En in deze
tijd hebben we de hele Bijbel, de hele Bijbel en alle middelen om die
te bestuderen, zoals nog nooit eerder mogelijk was. En daaraan moet
de dienaar werken, dat is mijn hele doel als dienaar. Dit wil ik doen.
En zoals ik reeds zei: één van mijn langetermijndoelen is dat we met
deze studies verdergaan en het hele Nieuwe Testament diepgaand
bestuderen. Op een dusdanige manier dat we het volledig begrijpen.
Daarom doe ik de dingen die ik doe, zoals bijvoorbeeld de vertaling
waaraan ik werk, zodat we er werkelijk diepgaand op in kunnen
gaan. Ik probeer niet te zeggen: 'Hoor eens, ik weet meer dan ieder
ander.' Maar ik probeer gewoon datgene te doen waarvan ik voel dat
het is wat God wil dat ik doe om te helpen de leden van de gemeente
echt te onderwijzen.
Christus zegt dus:
Johannes 15:7 Indien gij in Mij blijft en mijn woorden in u blijven,
vraagt wat gij maar wilt, en het zal u geworden.
God zal dat doen. Neem uw ergste, verschrikkelijkste probleem dat
maar niet wil weggaan, waarvoor uw gebeden nog niet zijn verhoord,
en leg dat voor God en zeg: 'God, het ligt helemaal in Uw hand.' En
vraag God Zijn wil uit te voeren. In het bijzonder als het een
probleem met iemand anders betreft, kan het enige tijd duren, voordat u tot de conclusie komt dat God het zal uitwerken.
Laten we verdergaan. We weten dat Hij ons verhoort. Laten we
teruggaan naar:
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1 Johannes 5:15 En indien wij weten, dat Hij ons verhoort, …
Dat zegt heel wat, is het niet?
• Als we bidden weten we dan zeker dat God ons verhoort?
• Weten we dat God ons verhoort? Dat zou het geval moeten zijn!
Als we deze diepgaande relatie met Christus hebben, dit soort
hechte, geestelijke relatie van God liefhebben en de Vader liefhebben, dan WETEN we dat Hij ons verhoort. Onze gebeden hebben
dan veel meer diepgang. En als we er echt naar kijken zien we dat
onze gebeden een grotere mate van hulpeloosheid van onze kant
laten zien – omdat we weten dat alleen God het kan doen. We weten
dat Hij ons verhoort!
1 Johannes 5:15 …, wat wij ook bidden, weten wij, dat wij de beden verkregen hebben, die wij van Hem hebben gebeden.
We weten, we hoeven er niet naar te raden. We weten! Maar er is een
voorwaarde: Als we bidden naar Zijn wil. Ik kan u garanderen dat als
we er zeker van willen zijn dat een gebed niet wordt verhoord, dan
moeten we bidden, van dat gebed overeind komen en tegen onszelf
zeggen: 'Ik vraag me af of God me zal verhoren.' Vergeet het dan
maar! Het is al afgedaan!
• Was dat een gebed in geloof? Nee!
• Was dat een gebed in een volledig vertrouwen? Nee!
• Was dat een gebed in vrijmoedige zekerheid? Nee!
Laten we nu even naar Romeinen 8 gaan, omdat daar iets wordt
gezegd over gebed. Ik zeg u, dat als we bidden en echt de liefde van
God begrijpen en toelaten dat de Geest van God ons tot vurigheid
opwekt, ons door Gods liefde laten inspireren en verheffen, dat dan
onze gebeden heel wat effectiever zullen worden. We zullen dan het
soort vrijmoedigheid hebben waar Johannes het over heeft. God wil
dat wij dat weten. En God wil dat wij die vrijmoedigheid hebben.
In Romeinen 8 gaat het over ons en de Geest van God die in ons
zucht.
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Romeinen 8:23-27 En niet alleen zij, maar ook wij zelf, wij, die de
Geest als eerste gave ontvangen hebben, zuchten bij onszelf in de
verwachting van het zoonschap: de verlossing van ons lichaam. Want
in die hoop zijn wij behouden. …
En door deze hoop kunnen we overwinnen. Hoop komt van liefde.
Liefde hoopt alle dingen.
Romeinen 8:24 … Maar hoop, die gezien wordt, is geen hoop, …
Daarom kunnen we niet nu wedergeboren zijn, omdat we dan geen
hoop meer kunnen hebben op de verlossing van het lichaam. Weet u
dat de heidenen een wedergeboren toestand in het vlees hebben?
Wist u dat? Ja, dat doen ze. Ik zal hier straks op terugkomen.
Daarom ging Jezus toen Hij met Nicodemus – een Farizeeër, iemand
die filosofie had gestudeerd – over wedergeboren zijn sprak, direct in
tegen de leerstelling van wedergeboren zijn van de filosofen. We
hebben Johannes in het verleden niet echt begrepen. Acht jaar geleden heb ik er een hele serie preken aan gewijd.
Romeinen 8:24-27 …, want hoe zal men hopen op hetgeen men
ziet? Indien wij echter hopen op hetgeen wij niet zien, verwachten
wij het met volharding. En evenzo komt de Geest onze zwakheid te
hulp; …
De zwakheid van het vlees. De zwakheid van de geest. De zwakheid
die ons doet toegeven aan verzoeking.
Romeinen 8:26-27 …; want wij weten niet wat wij bidden zullen
naar behoren, …
Dat is misschien vaak het uitgangspunt van onze gebeden: 'God, ik
weet echt niet wat ik eigenlijk zou moeten vragen. Help me U lief te
hebben. Dank U dat U mij liefhebt. Geef me alstublieft Uw Geest.
Geef me Uw kracht. Help me om echt op een manier te bidden zoals
ik zou moeten doen.' Oké, we weten dus niet hoe we moeten bidden.

8

De eerste brief van Johannes, deel 12

Romeinen 8:26 …, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.
Dit gaat niet over het spreken in tongen, omdat spreken in tongen iets
is dat uitgesproken wordt. Dit slaat op de geestelijke communicatie
tussen ons en God. Deze verzuchtingen die onuitsprekelijk zijn vormen de geestelijke communicatie die tot God gaat. In welke taal
komen onze gebeden bij God aan? Dat weten we niet omdat de Geest
die vertaalt naar wat God ontvangt en de Geest komt dan voor ons
tussenbeide.
Laten we aandacht schenken aan vers 27:
Romeinen 8:27 En Hij, die de harten doorzoekt, weet de bedoeling
des Geestes, dat Hij namelijk naar de wil van God voor heiligen
pleit.
De Geest komt dus voor ons tussenbeide, pleit voor ons. Laten we nu
een andere vraag stellen: Denken we werkelijk dat de vluchtige
gedachten over de cake die in de oven aanbrandt, echt bij de troon
van God aankomen? Denken we werkelijk dat onze vluchtige
gedachten, waarover dan ook, bij God aankomen? Soms komt er bij
het bidden een zondige gedachte op die we moeten overwinnen en
uitbannen terwijl we aan het bidden zijn – en zeg me niet dat u dat
nooit overkomen is, omdat u dan nog nooit gebeden hebt. Hoe gaan
onze gebeden naar God?
Laten we nu gaan naar:
Openbaring 5:8 En toen het de boekrol nam, wierpen de vier dieren
en de vierentwintig oudsten zich voor het Lam neder, hebbende elk
een citer en gouden schalen, vol reukwerk; dit zijn de gebeden der
heiligen.
Ze gaan dus in een geestelijke vorm naar God. Daarom kunnen we
die vrijmoedigheid hebben. En als we de Geest van God hebben – en
dat is het geval – kunnen we die vrijmoedigheid hebben. Ik hoop dat
we daarin mogen groeien en dat we zelfs nog meer mogen groeien in
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de Geest van God dan we het idee hadden dat voor ons nodig was.
Gemeente, dit is echt iets ontzagwekkends.
God laat zien dat Hij tussenbeide zal komen – we weten dat. Laten
we nu weer teruggaan naar:
1 Johannes 5:15 …, weten wij, dat wij de beden verkregen hebben,
die wij van Hem hebben gebeden.
•
•
•
•
•

Omdat ze naar Zijn wil waren.
Omdat de Geest voor ons pleitte.
Omdat Christus in ons leeft.
Omdat wij in Christus leven.
Omdat Zijn Woord in ons leeft.

Laten we nu naar 1 Johannes 3 gaan. Dit laat hetzelfde zien. Het
komt iedere keer weer terug. Dit is precies waar Hij het over heeft.
Het past er helemaal bij.
1 Johannes 3:18 Kinderkens, laten wij liefhebben niet met het
woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid.
Het Grieks voor daad is ergon, duidend op een werk, een bezigheid,
een handeling, een onderneming. Er is dus werk betrokken bij liefde.
1 Johannes 3:18 … en in waarheid.
We zullen in het bijzonder in 2 Johannes gaan zien dat hij almaar
weer terugkomt op de waarheid, de waarheid, enz.
1 Johannes 3:19 Hieraan zullen wij onderkennen, dat wij uit de
waarheid zijn [daar hebben we het alweer] en voor Hem ons hart
overtuigen,
God wil niet dat we rondlopen met het gevoel een klap tegen het
hoofd te hebben gehad, of het gevoel van een trap in de maagstreek
te hebben gehad, een ontmoedigend gevoel, denkend dat God tegen
ons is, dat Christus tegen ons is, dat de wereld tegen ons is, dat het
10
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allemaal hopeloos is. Nonsens! Hij wil dat we vrijmoedigheid hebben.
1 Johannes 3:20 dat, indien ons hart ons veroordeelt, …
En dat doet het als we zondigen. Als we zondigen en we weten dat
we zondigen, voelen we ons slecht. Ons hart veroordeelt ons. Dan
moeten we bidden. Niet wachten totdat … En ik weet dat ik dat te
vaak heb gedaan. Ik redeneerde dan, even afwachten, als ik hiermee
in het reine ben, dan zal ik hierover wel gaan bidden. We kunnen
met zoiets niet in het reine komen tenzij we ons bekeren! Vraag:
Weet God dat we gezondigd hebben? Ja! Als wij het zelf weten,
denken we dan dat God het weet? Ja! Zeker! Op die manier
bedriegen we ons alleen maar. Het slot van het liedje is veroordeling.
God stelt dus zelfs zulke situaties aan de orde. Hij zegt:
1 Johannes 3:20 dat, indien ons hart ons veroordeelt, God meerder
is dan ons hart en kennis heeft van alle dingen.
Heeft God kennis van alle dingen? Zelfs als we zondigen? Ja!
1 Johannes 3:21 Geliefden, als ons hart ons niet veroordeelt, hebben
wij vrijmoedigheid tegenover God,
Ik wil dat we iets heel diepgaands goed begrijpen. Laten we daarvoor
naar Romeinen 8 gaan. Dit is heel belangrijk! En hierover zou heel
wat meer gepreekt moeten worden, en dat is jaren lang niet gebeurd
binnen de Kerk en wat zij onderwees. Ik vestig alleen maar uw aandacht op de geestelijke strijd waar Paulus het over had in Romeinen
7 en de wet van zonde en dood in hem. Hij vocht om te overwinnen.
Wij doen dat ook.
Romeinen 8:1 Zo is er dan nu geen veroordeling …
Dit geeft ons geen vrijbrief tot zondigen. In geen enkel opzicht!
• Omdat we strijd voeren.
• Omdat we overwinnen.
• Omdat we ons voegen naar God.
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•
•

Omdat we proberen elke gedachte in gevangenschap te brengen
tot de gehoorzaamheid van Christus.
Daarom is er geen veroordeling.

Waarom?
• Christus is ons offer.
• Christus is onze Verlosser.
• Christus is degene die ons rechtvaardig maakt.
Daarom is er geen veroordeling. Daarom moeten we ons, als we
zondigen, bekeren! Redeneer niet: 'Ik zorg er wel voor dat het weer
op zijn pootjes terechtkomt.' Hoe kunnen we zonder Christus rechtvaardig worden? Hoe kunnen we afkomen van de veroordeling van
ons hart als alleen Christus dat kan verwijderen? En Hij zegt dat er
geen veroordeling is. Dat gaat heel ver!
• Dat is om ons uit de put te halen!
• Dat is om ons te bemoedigen!
• Dat is om ons te inspireren!
• Dat dient ertoe dat we ondanks de wet van zonde en dood in ons,
begrijpen dat:
ο God voor ons is
ο God wil dat we ons bekeren
ο God wil dat we Hem meer liefhebben
ο God wil dat we groeien in genade en kennis
Daar gaat het hier allemaal om.
Romeinen 8:1-4 Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen, die in
Christus Jezus zijn. Want de wet van de Geest des levens heeft u in
Christus Jezus vrijgemaakt, van de wet der zonde en des doods.
Want wat de wet niet vermocht, omdat zij zwak was door het vlees;
God heeft, door zijn eigen Zoon te zenden in een vlees, aan dat der
zonde gelijk, en wel om de zonde, de zonde veroordeeld in het vlees,
opdat de eis der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het
vlees wandelen, doch naar de Geest.
Daarom staat dit hier. Nu weer terug naar:
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1 Johannes 3:21 Geliefden, als ons hart ons niet veroordeelt, hebben
wij vrijmoedigheid tegenover God,
We moeten begrijpen dat God niet wil dat we zo'n veroordeling in
ons hart meedragen. Daarom is naar de kerk gaan en elke week een
schuldgevoel aangepraat krijgen tegen Christus! Absoluut en geheel
tegen Christus. Dat moet zo niet zijn!
1 Johannes 3:22 en ontvangen wij van Hem al wat wij bidden, daar
wij zijn geboden bewaren en doen wat welgevallig is voor zijn
aangezicht.
Kunnen we God behagen? Ja! Ja! Wat zei Christus tegen de man die
vijf talenten bijverdiende? Hij zei: 'Welgedaan, gij goede en
getrouwe dienstknecht.' Hij had behagen in hem – dat staat vast!
Wat behaagt God meer dan iets anders?
• Dat we Hem liefhebben.
• Dat we Hem geloven.
• Dat we Christus liefhebben.
Dan zal al het andere daaruit voortvloeien.
• Het houden van de geboden.
• Het met elkaar overweg kunnen.
• Overwinnen.
Dat betekent niet dat we geen enkel probleem zullen hebben. Dat
zullen we wel! Het kan zijn dat we er heel wat hebben. Dat geldt in
ieder geval voor mij. Ik kan u zeggen dat u dat ook kan overkomen.
Laten we teruggaan naar 1 Johannes 5:16. Laten we kijken of we het
kunnen afronden. Daar treffen we een heel belangrijk iets aan.
1 Johannes 5:16 Als iemand zijn broeder ziet zondigen, een zonde
niet tot de dood, …
Wat is een zonde die niet tot de dood is? Het loon van de zonde is de
dood. Dat geldt toch altijd?
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1 Johannes 5:16-17 …, moet hij bidden en God zal hem het leven
geven, hun namelijk, die zondigen niet tot de dood. Er bestaat zonde
tot de dood: daarvoor zeg ik niet, dat hij moet vragen. Alle ongerechtigheid is zonde, en er bestaat zonde niet tot de dood.
Wat is een zonde niet tot de dood? Laten we het als volgt stellen:
• Er zijn zonden waarvan men zich kan bekeren.
• Er zijn zonden waarvan men zich niet kan bekeren.
Wist u dat? Dat klopt! Lees nog eens het verslag van het leven van
koning Manasse in 2 Kronieken 35. Hij deed me nog al wat, maar hij
bekeerde zich. Hij kon zich daarvan bekeren en hij deed dat ook.
Laten we naar de brief aan de Hebreeën gaan. Ik denk dat we dit heel
verhelderend zullen vinden; laten we het dan ook doornemen, omdat
dit heel belangrijk wordt. We moeten dit begrijpen.
Hebreeën 12:1 Daarom dan, laten ook wij, nu wij zulk een grote
wolk van getuigen rondom ons hebben, afleggen alle last en de
zonde, die ons zo licht in de weg staat, en met volharding de wedloop lopen, die voor ons ligt.
Dus zonde kan ons gemakkelijk in de weg gaan staan. Dat zijn zonden niet tot de dood. We kunnen ons daarvan bekeren. Misschien
kost het enige tijd voordat we die zonde herkennen. Maar we kunnen
ons ervan bekeren. Er is bekering van mogelijk. (We zullen ook gaan
zien dat er zonden zijn waarvan geen bekering mogelijk is.) Nu volgt
hoe we ons van die zonden bekeren.
Hebreeën 12:2-3 Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus,
de leidsman en voleinder des geloofs, die, om de vreugde, welke
voor Hem lag, het kruis op Zich genomen heeft, de schande niet
achtende, en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods. Vestigt
uw aandacht dan op Hem, die zulk een tegenspraak van de zondaren
tegen Zich heeft verdragen, opdat gij niet door matheid van ziel verslapt.
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Het is dus een strijd; het is een proces; het is een moeilijkheid die
inspanning vereist.
Hebreeën 12:4 Gij hebt nog niet ten bloede toe weerstand geboden
in uw worsteling tegen de zonde,
Nog niet. Zoals ik eerder zei, ik zal het nog een keer zeggen: Ik heb
nog steeds niemand gezalfd die zei: 'Ik heb deze wond opgelopen in
mijn strijd tegen de zonde.' Nee, we zijn daarbij nog niet gewond
geraakt.
Hebreeën 12:5 en gij hebt de vermaning vergeten, die tot u als tot
zonen spreekt: Mijn zoon, acht de tuchtiging des Heren niet gering,
en verslap niet, als gij door Hem bestraft wordt,
Dit heeft dus vandoen met een zonde waarvoor God ons zal corrigeren. En wat doen wij als die correctie komt? Ons voegen naar de
correctie. Dit betreft een zonde niet tot de dood.
Hebreeën 12:6-7 want wie Hij liefheeft, tuchtigt de Here, en Hij
kastijdt iedere zoon, die Hij aanneemt. Als tuchtiging hebt gij dit te
dragen: …
Dit is een tuchtiging ter bewerking van bekering van een zonde, want
dat is hier het hele onderwerp.
Hebreeën 12:7-11 …: God behandelt u als zonen. Want is er wel
een zoon, die door zijn vader niet getuchtigd wordt? Blijft gij echter
vrij van de tuchtiging, welke allen ondergaan hebben, dan zijt gij
bastaards, en geen zonen. Voorts, de tuchtiging van onze vaders naar
het vlees hebben wij ondergaan en wij zagen tegen hen op; zullen wij
ons dan niet nog veel meer onderwerpen aan de Vader der geesten,
en leven? Want zij [dat zijn onze fysieke vaders] hebben ons voor
luttele dagen naar hun beste weten getuchtigd, maar Hij doet het tot
ons nut, opdat wij deel verkrijgen aan zijn heiligheid. [Dat is het hele
doel ervan.] Want alle tucht schijnt op het ogenblik zelf geen
vreugde, …
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Ik heb nog nooit van een tuchtiging genoten. Soms probeer ik die te
ontwijken door me ervoor te verbergen. Maar dat kunnen we niet,
omdat die ons zal volgen waar we ook maar mogen gaan! Als ik het
zo mag zeggen. Omdat God wil dat we deel verkrijgen aan Zijn
heiligheid.
Hebreeën 12:11 …, maar smart te brengen, doch later brengt zij
hun, die erdoor geoefend zijn, een vreedzame vrucht, die bestaat in
gerechtigheid.
Dat betekent dat God ons door Zijn genade tot bekering leidt. In
Romeinen 2:4 staat 'dat de goedertierenheid Gods u tot boetvaardigheid [Statenvertaling: bekering] leidt.' Dat maakt deel uit van het
correctieproces dat plaatsvindt. En ik zeg u dat de beste en gemakkelijkste correctie is: Geef je over aan God en laat Zijn Woord en Zijn
Geest je corrigeren. Dat is de gemakkelijkste correctie! Als Hij
beproevingen en moeilijkheden en andere mensen en omstandigheden moet gebruiken die je leven flink op zijn kop zetten, dan is dat
de moeilijke manier! De moeilijkste manier is dat je zo hardleers
bent dat Hij je tot het alleruiterste moet beproeven. Dat is de moeilijkste manier, dat komt overeen met de grote verdrukking.
Hebreeën 12:12 Heft dan de slappe handen op …
Dat wil zeggen als ons hart ons veroordeelt, Hij is groter dan ons
hart.
Hebreeën 12:12-13 … en strekt de knikkende knieën, en maakt een
recht spoor met uw voeten, opdat hetgeen kreupel is niet uit het lid
gerake, doch veeleer geneze.
Dat moeten in deze tijd, met alles wat er gaande is binnen de Kerk,
veel mensen geestelijk doen. Toen ze voor het eerst over deze dingen
te horen kregen, werden veel mensen boos, sommigen werden bitter,
sommigen raakten geheel uit hun doen, maar laat het genezen! Er
moet een tijd van genezing komen.
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Hebreeën 12:14-15 Jaagt naar vrede met allen en naar de heiliging,
zonder welke niemand de Here zal zien. Ziet daarbij toe, …
Hier volgt de reden dat ik al deze verzen doornam. En dat is omdat
we alle zonden hebben gezien waarvan men zich kan bekeren, en dat
bekeringsproces vindt helaas vaak plaats onder de zware hand van de
correctie die God geeft. Dat deed koning Manasse, hij werd in ballingschap gevoerd.
Hebreeën 12:15-17 Ziet daarbij toe, dat niemand verachtere van de
genade Gods, dat er geen bittere wortel opschiete en verwarring
stichte, en daardoor zeer velen zouden besmet worden. [En nu volgt
de zonde die onvergeeflijk is:] Laat niemand een hoereerder zijn, of
onverschillig als Esau, die voor een spijze zijn eerstgeboorterecht
verkocht. Want gij weet, dat hij later, toen hij toch de zegen wilde
erven, afgewezen werd, want toen vond hij geen plaats voor berouw,
hoewel hij het onder tranen zocht.
Voor wat betreft de poel des vuurs heet dat het geween en het tandengeknars.
Dat is dus het verschil tussen een zonde niet tot de dood, waarvoor
we moeten bidden. En als we een broeder een zonde zien begaan die
niet tot de dood is, …
1 Johannes 5:16 Als iemand zijn broeder ziet zondigen, een zonde
niet tot de dood, …
…, dan staat er niet dat hij naar de dienaar moet rennen om die
daarover in te lichten. NEE! Ook niet dat hij naar de diaken moet
gaan om die in te lichten, zodat die het aan de dienaar kan vertellen,
waardoor hij meer punten krijgt en sneller in aanmerking kan komen
voor een volgende ordinatie. NEE! Ik heb het hier over dingen waar
we allemaal van op de hoogte zijn. Wat moeten we dan wel doen?
Als we het hem zien doen, staat er zelfs niet dat we naar hem toe
moeten gaan. We moeten rustig gaan bidden. Vraag God om er
zorg voor te dragen. Ik weet dat als ik zondig, ik niet graag heb dat
iemand op me afstapt en zegt: 'Fred, …' Niemand wil dat. Maar ik
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ben er zeker verheugd over als iemand bidt. Ik ben zeker gelukkig als
God me tot bekering leidt. Dan willen we veranderen en ons bekeren.
Omdat als we op iemand afstappen, als we op de spionnentoer gaan
en hem rapporteren, het nooit opgelost zal worden. We kunnen niet
op iemand afstappen en hem wel even zeggen wat eraan mankeert,
terwijl het ons niets aangaat. Want meestal gaat de zonde ons in het
geheel niet aan, is die zonde helemaal een zaak voor hem alleen. Dan
vragen we God om tussenbeide te komen en te helpen, waarna we
ook zullen zien dat God tussenbeide komt en helpt, dat is dan heel
goed.
1 Johannes 5:16 …, moet hij bidden en God zal hem het leven
geven, …
Want het loon van de zonde is de dood.
1 Johannes 5:16 …, hun namelijk, die zondigen niet tot de dood. Er
bestaat zonde tot de dood: …
Ik zal daar een aparte preek aan besteden: Wat is de onvergeeflijke
zonde, een zonde waarvan we ons niet kunnen bekeren.
1 Johannes 5:16 …: daarvoor zeg ik niet, dat hij moet vragen.
Nog iets. Laten we daarvoor naar Jeremia 7 gaan. Er komt een tijd
dat God zegt niet te bidden. Dat is een moeilijke zaak! Dat kost
inspanning! Ik bedoel, dat is erg ingrijpend. Als God dit zegt – Hij
zei dat aan Jeremia – en ik zal uitleggen waarom, als we op dat punt
aankomen.
Jeremia 7:16 Gij nu, bid niet voor dit volk; zend voor hen geen
smeking op en geen gebed, en dring niet bij Mij aan, want Ik hoor
naar u niet.
Dat zijn echt moeilijk te aanvaarden woorden! We gaan zien op wie
en wat dat van toepassing is in samenhang met de onvergeeflijke
zonde. En geloof me, er zijn mensen die opzettelijk zonden begaan
die daar dichtbij in de buurt komen, om Gods volk tot zonde te bren18
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gen; zij lopen gevaar de onvergeeflijke zonde te begaan. En als we
dat begrijpen, hoop ik dat u alle broeders die u kent op soortgelijke
wijze zult helpen; hun wordt momenteel al deze satanische rommel
gevoed, die totaal onwaar is.
Laten we de draad weer oppakken in:
1 Johannes 5:17 Alle ongerechtigheid is zonde, en er bestaat zonde
niet tot de dood.
Dit is een bemoediging voor ons:
• dat we ons kunnen bekeren
• dat we een rein hart kunnen krijgen
• dat we een gevoelig hart kunnen krijgen
• dat we voor God een eerlijk hart kunnen krijgen – in alle
opzichten eerlijk!
1 Johannes 5:18 Wij weten, dat een ieder, die uit God geboren is,
niet [uit gewoonte] zondigt; …
Dat betekent niet dat we niet in staat zijn tot zondigen. Hoe weten we
dan dat we niet uit gewoonte zondigen?
Laten we daarvoor gaan naar 1 Johannes 1; daar zullen we precies de
hele formule zien die hiermee samengaat.
1 Johannes 1:6-7 Indien wij zeggen, dat wij gemeenschap met Hem
hebben en in de duisternis wandelen, dan liegen wij en doen [tegenwoordige tijd!] de waarheid niet; maar indien wij in het licht [Christus is het licht] wandelen, gelijk Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkander; en het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt
[ook tegenwoordige tijd] ons van alle zonde.
Reinigt van alle zonde! Alle ongerechtigheid!
1 Johannes 1:9 Indien wij onze zonden [zonden niet tot de dood]
belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.
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Daarom zegt hij hier:
1 Johannes 5:18 Wij weten, dat een ieder, die uit God geboren is
[beter: door God verwekt is], niet [uit gewoonte] zondigt; want Hij,
die uit God geboren werd [door God verwekt werd], bewaart hem
[zichzelf], en de boze heeft geen vat op hem.
Zichzelf bewaren is overwinnen, zich in acht nemen, zich door de
Geest laten leiden.
Bedenk wat Satan aan Christus vroeg met betrekking tot Petrus.
Christus zei Petrus: 'Satan heeft gevraagd of hij je mocht ziften als
tarwe. Maar Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zou bezwijken.' Satan kan op onze weg komen en ons problemen veroorzaken,
maar hij kan ons niet aanraken. Kijk naar Job. Raakte Satan hem
aan? Zeer zeker!
1 Johannes 5:18 …, en de boze heeft geen vat op hem.
Met andere woorden we zijn in dit verbond geplaatst, in een toestand
waarin God wil dat al deze factoren met elkaar gecombineerd ons de
overwinning geven.
Laten we naar Openbaring 12 gaan. We weten dat Satan eropuit is
ons te pakken te nemen. We weten dat Satan ons zal vervolgen. Maar
hij kan geen vernietigende uitwerking op ons hebben; hij kan ons het
eeuwige leven niet ontnemen. Daar gaat het over in Openbaring 12.
Openbaring 12:10-11 En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: Nu is verschenen het heil en de kracht en het koningschap van
onze God en de macht van zijn Gezalfde; want de aanklager van
onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is
nedergeworpen. En zij hebben hem overwonnen door het bloed van
het Lam [door de vergeving van zonde] en door het woord van hun
getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad, tot in de dood.
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Dus zelfs al sterven we! Als we sterven als martelaar of als getuige
of in het weerstand bieden aan de zonde, dan is ook Satan daar aanwezig om te zeggen: 'Kijk eens wat ik heb gedaan.' Maar Christus zal
dan zeggen: 'O nee, je hebt zelfs niet de hand op hem kunnen leggen.´
De boze heeft geen vat op hem. Het Boek geeft dit weer als: De
duivel kan hem niets doen.
Nu weer terug naar 1 Johannes. Het volgende vers is heel belangrijk
en gaat over een zonde, en wel een zonde tot de dood, waarvoor we
niet moeten bidden.
1 Johannes 5:19 Wij weten, dat wij uit God zijn …
Tot de zonde die zonde tot de dood is behoort ook dat men tot het
volk van God komt en zegt: 'We kennen God niet. Hij is een mysterie, we kunnen niets over Hem te weten komen.' Denk daar de
komende week eens over na.
1 Johannes 5:19-20 … en de gehele wereld in het boze ligt. Doch
wij weten, dat de Zoon van God gekomen is en ons inzicht gegeven
heeft …
Dit betekent geestelijk begrip en inzicht die we alleen maar via Zijn
Geest kunnen verwerven.
1 Johannes 5:20 … om de Waarachtige [dat is de Vader] te kennen;
en wij zijn in de Waarachtige, …
Let op hoe hier alweer de woorden kennen en waar(achtig) worden
gebruikt. Als we in 2 Johannes komen zullen we dat herhaald zien op
een heel diepgaande manier, omdat het belangrijk is. Daarom moeten
we dit met het Woord van God en de Waarheid van God weten, zoals
we het nog nooit hebben geweten. En wij zijn in Hem die waarachtig
is, de Waarachtige.
1 Johannes 5:20 …, in zijn Zoon Jezus Christus. Dit is de waarachtige God en het eeuwige leven.
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•
•
•
•
•

Er is geen andere weg!
Er is geen andere persoon!
Er is geen ander middel!
Er is geen andere methode!
Er is geen andere leerstelling!

Laten we nu naar het Evangelie van Johannes gaan. Let erop dat het
einde hier in deze brief heel veel lijkt op het einde van het Evangelie
van Johannes.
Johannes 20:30 Jezus heeft nog wel vele andere tekenen voor de
ogen zijner discipelen gedaan, die niet beschreven zijn in dit boek,
Ik heb me vaak afgevraagd en vraag me nog steeds af, wat die zijn.
Het volgende vers dat we lezen is:
Johannes 21:25 Er zijn echter nog vele andere dingen, die Jezus
gedaan heeft; indien deze één voor één beschreven werden, dan zou,
naar ik meen, de wereld zelf de boeken, die geschreven werden, niet
kunnen bevatten. [Statenvertaling voegt toe: Amen.]
Wat Jezus deed was heel diepgaand, dat stelde werkelijk wat voor!
Hij heeft het hier over veel andere dingen. Laten we teruggaan naar
hoofdstuk 20.
Johannes 20:31 maar deze zijn geschreven, opdat gij gelooft, …
Dat hangt direct samen met 1 Johannes 5 – we moeten geloven, we
moeten weten, we moeten handelen naar dat geloof, in vrijmoedigheid, in kracht en op elke manier van God.
Johannes 20:31 …, dat Jezus is de Christus, de Zoon van God, en
opdat gij, gelovende, het leven hebt in zijn naam.
Dat is precies wat we zien in 1 Johannes 5:13, wat we reeds gelezen
hebben:
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1 Johannes 5:13-15 …, die gelooft in de naam …, opdat gij weet, …
naar zijn wil, … En indien wij weten, dat Hij ons verhoort, … weten
wij, … (wij weten, wij weten, wij weten).
1 Johannes 5:19 Wij weten, dat wij uit God zijn en de gehele wereld
in het boze ligt.
De hele wereld! U kunt in uw eigen notities neerschrijven: Efeziërs
2:1-3 – de overste van de macht der lucht. De hele wereld ligt in de
macht van de boze. Openbaring 12:9 – die de hele wereld verleidt.
Efeziërs 6:11-16 – er zijn boze geesten in de hemelse gewesten. Zij
staan aan het hoofd van deze wereld. Daarom is elke politieke verandering gedoemd te mislukken, omdat alleen Christus het kan veranderen! Alleen de wederkomst van Christus kan dat doen en
teweegbrengen.
1 Johannes 5:20 Doch wij weten, dat de Zoon van God gekomen is
en ons inzicht gegeven heeft om de Waarachtige te kennen; en wij
zijn in de Waarachtige, in zijn Zoon Jezus Christus. Dit is de
waarachtige God en het eeuwige leven.
Als iemand wil weten of Christus God is, hier staat het heel duidelijk, er valt niet aan te twijfelen. Hij is de ware God!
1 Johannes 5:21 Kinderkens, wacht u [dat is: wees waakzaam] voor
de afgoden. [Statenvertaling voegt toe: Amen.]
Hij schreef dit vanuit Efeze, de belangrijkste plaats voor de godin
Diana. De godin Diana was zowel mannelijk als vrouwelijk. Als we
kijken naar het Vrijheidsbeeld kijken we naar haar, maar we zien ook
heel sterk mannelijke trekken. Degene die dit beeld maakte en aan
ons gaf, wist precies wat hij deed. De biseksuele godin houdt het
licht omhoog. Wij zijn doortrokken van de Babylonische religie. Net
als Salomo het oude Israël doortrok met Babylonische religie.
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