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Beste luisteraar, jongeren en ouderen, van harte welkom! Fijn dat je voor het eerst of 

opnieuw meeluistert! 
 

Gisteren hebben we 1 Johannes 4: 7-13 gelezen. In vers 1 waarschuwt Johannes tegen 

dwaalleraars. Gelovigen hebben de opdracht om te onderzoeken of de leer die ze horen 

echt van God is of niet. In vers 2 en 3 gaat het over de erkenning van de Heere Jezus als 

Gods Zoon. In vers 4 maakt Johannes een duidelijk onderscheid tussen Gods kinderen en 

dwaalleraars. In Gods kinderen is Gods Geest. En Gods Geest is véél machtiger dan de 

dwaalleraars. Daarom zijn Gods kinderen ook veel machtiger dan de dwaalleraars. In vers 5 

en 6 staan de oprecht gelovigen tegenover de dwaalleraars. De gelovigen zijn uit God en de 

dwaalleraars zijn uit de wereld. Johannes beschrijft een duidelijk kenmerk waardoor het 

verschil tussen ‘schijn en zijn’ openbaar wordt. En daar gaat het over in de verzen 7-13. In 

dit gedeelte gaat het over Gods liefde, met als vrucht: naastenliefde.  
 

Wat leert dit gedeelte mij over God?  

In vers 9 staat: Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren 
Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem. De Heere heeft Zijn 

enige Zoon gegeven. Eigenlijk jongelui, kunnen we hier niets meer aan toevoegen. Wie zal 

déze daad van God kunnen beschrijven? 

Over grote liefde gesproken… Een vader en moeder hadden geen eten meer en de enige 

mogelijkheid om het gezin in leven te houden, was een kind als slaaf te verkopen. De 

kwellende honger werd ondragelijk en de smeekgebeden van hun kinderen om brood sneed 

zo door hun ziel, dat ze er wel over móesten nadenken om één van hun kinderen te 

verkopen om het leven van de anderen te redden. Ze hadden vier zonen. Welke van hen 

zouden ze verkopen? Niet de oudste; hoe konden ze hun eerste zoon afstaan? De tweede 

leek zoveel op zijn vader dat je het verschil amper kon zien en de moeder zei dat ze van 

hém nooit afscheid zou nemen. De derde leek zoveel op zijn moeder, dat de vader liever 

stierf dan dat hij zijn geliefde jongen als slaaf verkocht. En de vierde was hun jongste, hun 

Benjamin, hun lieveling. Ook van hem konden ze onmogelijk afscheid nemen. Ze besloten 

dat ze beter met elkaar konden sterven, dan dat ze één van hen vrijwillig zouden afstaan. 

 

Jongeren en ouderen, een aansprekende gebeurtenis. Zij konden niet kiezen. Maar God 

heeft Zijn Zoon wél gegeven! Bedenk welke gave God heeft gegeven. Het is buiten ons 

bereik hier iets over te schrijven. Maar, jij en u bent binnen het bereik van het machtige 

woord vanuit Johannes 3:16 opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het 
eeuwige leven hebbe.  

Wat leert dit gedeelte mij over de mens?  

In vers 7 en 8 lezen we over een kenmerk waardoor het onderscheid tussen ‘schijn en zijn’ 

openbaar wordt. Het wordt ook zichtbaar door hun levenswandel. Wie bij de Heere hoort, 

heeft (verticaal) de Heere hartelijk lief. Maar dat niet alleen. Wie bij de Heere hoort, heeft 

óók (horizontaal) zijn naaste hartelijk lief. In vers 7 wordt deze liefde beschreven als een 

kenmerk van de wedergeboorte. Deze verzen zijn bedoeld om ‘schijn van zijn’ te 

onderscheiden. Iets kan echt lijken en het toch niet zijn. Je kunt als mens een christen lijken 

en het toch niet zijn. Het gaat in hoofdstuk 4 over het onderscheid tussen een ‘waar 

christen’ en een ‘naam christen’. Maar wanneer ben je een échte christen? In Handelingen 

11:26 lezen we over de christenen van Antiochië. Deze christenen worden zo genoemd 



omdat ze in al hun doen en laten op Christus lijken. Christen betekent ook letterlijk: 

‘behorend bij Christus.’ De kanttekening verklaart hierbij zo mooi: Gr. Christianoi, dat is, 
discipelen van Christus, omdat zij Zijn leer aannamen en beleden; welke met dezen naam 
ook met recht genoemd worden, omdat als zij in Hem geloven, zij leden van Zijn lichaam en 
Zijn zalving deelachtig worden. Dán ben je een christen. Je bent een christen wanneer je 

door het geloof Zijn eigendom geworden bent. De naam christen werd oorspronkelijk 

bedoeld als een scheldwoord. Maar iemand die het eigendom van Christus is draagt de 

naam christen als erenaam. Door de jaren heen heeft het woord ‘christen’ veel aan 

betekenis, inhoud en waarde verloren. Iemand die godsdienstig leeft en naar de kerk gaat 

wordt meteen een christen genoemd. Maar volgens Gods Woord ben je: óf een goddeloze óf 

een rechtvaardige. Je bent óf een aanhanger van de duivel óf je bent een christen. Voor de 

mens een ontdekkende les! 
 

Wat valt mij op in dit gedeelte? Leer ik iets over een Bijbels thema?  

Het is onderwijzend dat Johannes kenmerken gebruikt om ‘schijn en zijn’ te onderscheiden. 

De Heere behandeld de mens hierin heel eerlijk. Vanuit 1 Johannes wordt duidelijk dat een 

ieder die God kent en liefheeft: 1. In de Heere Jezus gelooft. 2. Gehoorzaam is aan Zijn 

geboden. 3. De broeders liefheeft. Daarom kun je bij dit Bijbelgedeelte ook denken aan het 

thema: onderzoekt uzelven. Jongelui, je wordt vanuit Gods Woord meerdere keren 

opgeroepen om jezelf te onderzoeken. We lezen in 2 Korinthe 13:5 – Onderzoekt uzelven of 
gij in het geloof zijt, beproeft uzelven. Of kent gij uzelven niet, dat Jezus Christus in u is?  
De kanttekening spreekt ook over ‘merktekenen’: namelijk aan de ware proeven en 
merktekenen van het ware geloof en van de ware vereniging met Christus. Kenmerken zijn 

ook bedoeld om tot geloofszekerheid te komen. Dat lezen we ook zo onderwijzend in 

hoofdstuk 4:16 en 17. Gods kinderen kennen de liefde van God in het hart. Ze mogen weten 

dat God hem liefheeft. Deze liefde is niet zonder vrucht. De liefde die God tot Zijn kind heeft 

en de liefde die Gods kind voor God en de naaste heeft, heeft als vrucht: geloofszekerheid.  

 

Welk ander Bijbelgedeelte heeft raakvlakken bij het gelezen gedeelte?  

In dit Bijbelgedeelte gaat het om het onderscheid tussen ware gelovigen en valse leraars. 

Daarom kun je denken aan de gelijkenis van de dwaze en wijze bouwer. In deze gelijkenis 

wordt duidelijk dat het onderscheid tussen ‘schijn en zijn’ héél dun is. Daarom is 

zelfonderzoek zó belangrijk! In Zefanja 2:1a staat ook zo vermanend: Doorzoekt 
uzelven nauw, ja, doorzoekt nauw (…). Ook voor allen die belijden een kind van God te zijn. 

In het Midden-Oosten hardt het zand zo erg uit dat het zand keihard wordt. Het zand lijkt 

100% op steen en het is net zo hard als steen. De dwaze bouwer heeft zijn huis dus niet op 

mul zand gebouwd. Voor zijn waarneming bouwde hij echt op een rots. Hij meende echt dat 

hij diep genoeg had gegraven en dat hij daarop kon bouwen. Toen het huis klaar was, kwam 

de regen. Het regen maakt het harde zand weer zacht en zijn huis stortte in. Jongeren en 

ouderen, zo kan ‘schijn en zijn’ veel op elkaar lijken. Het verschil kan zó verdacht veel op 

elkaar lijken, dat weleens gezegd wordt: ik zou het verschil niet kunnen uitleggen tussen 

‘een ware gelovige op z’n slechtst’ en een ‘schijngelovige op z’n best’… 

 

Wat leert dit gedeelte mij voor persoonlijk hart en leven?  

Johannes spreekt meerdere keren over ‘gemeenschap hebben met God’. Het woord 

‘gemeenschap’ wordt gebruikt om de intieme relatie aan te duiden die een man en vrouw 

samen hebben. Zo’n intieme relatie hebben Gods kinderen met God. Ook lezen we over ‘God 

kennen’. Gods kinderen kennen God en hebben omgang met Hem. In vers 13 lezen we ‘wij in 

Hem en Hij in ons’. In verschillende bewoordingen maakt Johannes duidelijk dat Gods 



kinderen een nauwe omgang met God hebben. Het geloof verbindt immers met Christus. 

Misschien denkt iemand: “Hoe kan ik omgang met God krijgen?” Dat is een terechte vraag, 

want God is heilig. Hij kan geen gemeenschap hebben met de zonde. Je zonden moeten 

eerst vergeven zijn om omgang met God te kúnnen hebben! Er is eerst genade nodig! In 

Romeinen 5:2 lezen we ook: Door Welken wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot 
deze genade, in welke wij staan en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. En wat leert 

de kanttekening bij ‘genade’? Dat is, tot dezen staat der vriendschap en vrede met God. 
Waaruit ook voortkomt dat wij met vrijmoedigheid tot Hem gaan, en Hem durven aanroepen 
als een Vader.  
 

Dus wordt des HEEREN volk geleid, 
Door 't licht, dat nu ontstoken is, 
Tot kennis van de zaligheid, 
In hunne schuldvergiffenis; 
(Lofzang van Zacharias: 4) 

Met de woorden van Jakobus, indien de HEERE wil en wij leven zullen, graag tot de 

volgende keer!  

 


