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De eerste brief van Johannes
1 Wat van de aanvang af bestond, wat wij

hebben gehoord, wat wij met onze ogen hebben
gezien, wat we mochten aanschouwen en onze
handen mochten betasten met betrekking tot het
Woord des Levens: 2 ja waarlijk, het Leven is
verschenen en wij hebben het gezien; en wij
leggen getuigenis af en brengen u de boodschap
van het eeuwig Leven, dat bij den Vader was
en aan ons is verschenen; 3 wat wij dan hebben
gezien en gehoord, dat verkondigen wij ook aan
u, opdat gij gemeenschap moogt hebben met
ons: en ònze gemeenschap is met den Vader, en
met Jesus Christus, zijn Zoon. 4 En we schrijven
hierover, opdat onze vreugde volkomen mag
worden. 5 En dit is de boodschap, die we van
Hem hebben gehoord, en die we u verkondigen
gaan: God is Licht; en in Hem is geen spoor
van duisternis! 6 Wanneer we nu zeggen, dat
we gemeenschap hebben met Hem, ofschoon
we in duisternis wandelen, dan liegen we en
betrachten we de waarheid niet. 7Maar wanneer
we wandelen in het licht, zoals Hij in het Licht
verkeert, dan is er gemeenschap tussen ons
beiden, en reinigt het Bloed van Jesus, zijn Zoon,
ons van alle zonde. 8 Als we beweren, geen
zonde te hebben, dan misleiden we onszelf, en
is de waarheid niet in ons. 9 Maar wanneer we
onze zonden bekennen, dan is Hij getrouw en
rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en
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ons te reinigen van alle ongerechtigheid. 10 Als
we beweren, dat we niet hebben gezondigd, dan
maken we Hem tot een leugenaar, en is zijn
woord niet in ons.

2
1Mijn kinderkens, ik schrijf u dit, opdat gij niet

zondigt. Enmocht iemand zondigen, dan hebben
we bij den Vader een Helper: Jesus Christus,
den Gerechte; 2 Hij is een verzoening voor onze
zonden; en niet voor de onze alleen, maar ook
voor die van heel de wereld. 3 En hieraan
weten we, dat we Hem kennen: wanneer we zijn
geboden onderhouden. 4 Wie zegt: Ik ken Hem,
doch zijn geboden niet onderhoudt, hij is een
leugenaar, en in hem is de waarheid niet. 5Maar
wie zijn woord onderhoudt, in hem is waarlijk
de volmaakte liefde tot God; hieraan erkennen
we, dat we in Hem zijn. 6 Wie beweert, in Hem
te blijven, die moet wandelen zoals Hij heeft
gewandeld. 7 Geliefden, niet over een nieuw
gebod schrijf ik u, maar over een oud, dat gij
gehad hebt van de aanvang af; dat oude gebod
is het woord, dat gij gehoord hebt. 8 Toch is
het ook een nieuw gebod, dat ik u schrijf: -
wat waar is voor Hem en voor u; -want de
duisternis is voorbij, en het ware licht is reeds
aan het schijnen. 9 Wie beweert, in het licht
te zijn, maar zijn broeder haat, hij is ook nu
nog in duisternis. 10 Wie zijn broeder liefheeft,
blijft in het licht, en voor hem ligt er geen
struikelblok; 11maar wie zijn broeder haat, hij is
in de duisternis, wandelt in duisternis, en weet
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niet, waartoe hij komen kan, omdat de duisternis
zijn ogen verblindt. 12 Ik schrijf u, kinderkens,
omdat de zonden u zijn vergeven om wille van
zijn Naam. 13 Ik schrijf u, vaders, omdat gij
Hèm hebt leren kennen, die van de aanvang af
bestaat. Ik schrijf u, jonge mannen, omdat gij
den Boze hebt overwonnen. 14 Kinderkens, ik
heb u vroeger geschreven, omdat gij den Vader
hebt leren kennen. Vaders, ik heb u geschreven,
omdat gij Hèm hebt leren kennen, die van de
aanvang af bestaat. Jonge mannen, ik heb u
geschreven, omdat gij sterk zijt en het woord
van God in u blijft, en omdat gij den Boze hebt
overwonnen. 15Hebt de wereld niet lief, noch al
wat er is in de wereld. Want wanneer iemand
de wereld liefheeft, dan is er geen liefde tot den
Vader in hem; 16 want al wat er is in de wereld:
de begeerlijkheid des vlezes, de begeerlijkheid
der ogen en de hovaardij des levens: is niet uit
den Vader, maar is uit de wereld. 17 En de wereld
gaat voorbij met haar begeerlijkheid; maar wie
de wil van God volbrengt, blijft in eeuwigheid.
18 Kinderkens, het laatste uur is daar! En zoals
gij gehoord hebt, komt dan de Antichrist. Ook nu
is er menig Antichrist opgestaan; daaruit weten
we, dat het laatste uur daar is. 19Uit ons midden
kwamen ze voort, maar toch, ze maakten geen
deel van ons uit. Want hadden ze tot ons
behoord, dan zouden ze bij ons zijn gebleven.
Maar dit is geschied, opdat door hen het duidelijk
zou worden, dat niet allen deel uitmaken van
ons. 20Maar gij hebt de Zalving van den Heilige,
en allen bezit gij kennis. 21 Ik schrijf u dan
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ook niet, omdat gij de waarheid niet kent, maar
omdat ge haar wèl kent, en weet, dat geen leugen
deel uitmaakt van de waarheid. 22 Wie anders
zou er nog leugenaar zijn, wanneer hij het niet
is, die loochent, dat Jesus de Christus is? De
Antichrist is hij, die loochent den Vader en den
Zoon. 23 Wie den Zoon loochent, heeft ook den
Vader niet; wie den Zoon belijdt, heeft ook den
Vader. 24 Wat u betreft: wat gij gehoord hebt
van de aanvang af, het blijve in u. Wanneer in
u blijft, wat gij van de aanvang af hebt gehoord,
dan zult gij ook zelf blijven in den Zoon en in
den Vader. 25 En dit is dan de belofte, die Hij
ons heeft gegeven: het eeuwig leven. 26 Dit alles
schrijf ik u met het oog op hen, die u misleiden.
27 Wat toch uzelf betreft: in u blijft de Zalving,
die gij van Hem ontvangen hebt; gij hebt dus
niet nodig, dat iemand u leert. Maar juist zoals
zijn Zalving het u leert, zó is dat alles ook waar
en geen leugen. Blijft in Hem, zoals Zij het u
heeft geleerd. 28 Kinderkens, blijft thans in Hem,
opdat we vertrouwen mogen hebben, als Hij
verschijnt, en niet voor Hem beschaamd zullen
staan bij zijn Komst. 29 Wanneer gij weet, dat
Hij rechtvaardig is, dan weet gij ook, dat allen,
die de rechtvaardigheid betrachten, uit Hem zijn
geboren.

3
1 Ziet, hoe grote liefde de Vader ons heeft be-

wezen, dat wij kinderen Gods worden genoemd,
en het ook zijn. Daarom juist kent de wereld
òns niet, omdat ze Hèm niet kent. 2 Geliefden,
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thans reeds zijn wij kinderen Gods; maar nog
is het niet openbaar geworden, wat wij zùllen
zijn. Toch weten we, dat wanneer de openbaring
gekomen is, wij aan Hem gelijk zullen zijn; want
wij zullen Hem zien, zoals Hij is. 3 Wie deze
hoop op Hem stelt, houdt zich rein, zoals Hij rein
is. 4 Wie zonde bedrijft, overtreedt ook de wet;
want de zonde is schennis der wet. 5 Welnu,
gij weet, dat Hij is verschenen, om de zonden
weg te nemen; en in Hem is geen zonde. 6 Wie
in Hem blijft, zondigt niet; wie zondigt, heeft
Hem gezien, noch gekend. 7 Kinderkens, laat u
door niemand misleiden! Wie de gerechtigheid
beoefent, is een gerechtige, zoals Hij Gerechtig is.
8Maar wie zonde bedrijft, is uit den duivel, want
de duivel zondigt van de aanvang af; en daartoe
juist is Gods Zoon verschenen, om de werken
van den duivel te vernietigen. 9 Wie uit God is
geboren, bedrijft geen zonde, want zijn Zaad is
in hem; hij kan zelfs niet zondigen, omdat hij
uit God is geboren. 10 Hieraan zijn de kinderen
Gods en de kinderen des duivels te kennen:
wie de gerechtigheid niet beoefent, is niet uit
God. Evenmin hij, die zijn broeder niet liefheeft.
11 Want dit is de boodschap, die gij van de aan-
vang af hebt gehoord, dat we elkander moeten
beminnen. 12 We moeten niet zijn als Kaïn, die
uit den Boze was en zijn broeder vermoordde.
En waarom vermoordde hij hem? Omdat zijn
werken boos waren, maar die van zijn broeder
gerecht. 13 Broeders, verwondert u dus niet, zo
de wereld u haat. 14 We weten, dat we uit de
dood tot het leven zijn overgegaan, omdat we
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de broeders beminnen; die niet bemint, blijft
in de dood. 15 Wie zijn broeder haat, is een
moordenaar; en gij weet, dat geen moordenaar
het eeuwig leven behoudt. 16 Hieraan erkennen
we de liefde: Hij heeft zijn leven gegeven voor
ons; ook wij moeten ons leven geven voor onze
broeders. 17 Wie dan de goederen der wereld
bezit, en zijn broeder in nood ziet, maar zijn hart
voor hem sluit, hoe blijft dan in hem de liefde
tot God? 18 Kinderkens, laat ons niet liefhebben
met woord of met tong, maar met daad en in
waarheid. 19 Hieraan zullen we erkennen, dat
we uit de waarheid zijn: We zullen ons hart
geruststellen voor Hem, 20 ook als het hart ons
aanklaagt; want God is groter dan ons hart, en
Hij weet alles. 21 Geliefden, als ons hart ons niet
aanklaagt, dan hebben we vertrouwen op God,
22 en verkrijgen van Hem al wat we vragen. -
Want we onderhouden zijn geboden en doen wat
Hem behaagt. 23Dit immers is zijn gebod: dat we
geloven in de naam van zijn Zoon Jesus Christus,
en dat we elkander beminnen, zoals Hij het ons
bevolen heeft. 24 Wie zijn geboden onderhoudt,
blijft in Hem en Hij in hem; en hieraan erkennen
we, dat Hij in ons blijft: aan de geest, die Hij ons
schonk.

4
1 Geliefden, gelooft niet iedere geest, maar

onderzoekt, of de geesten uit God zijn; want vele
valse profeten zijn uitgegaan over de wereld.
2 Hieraan erkent ge de geest van God: Iedere
geest die belijdt, dat Jesus Christus in het Vlees is
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gekomen, hij is uit God. 3 Maar iedere geest, die
Jesus niet belijdt, is niet uit God; dat is er een van
den Antichrist, die komt, zoals gij gehoord hebt,
en die nu reeds in de wereld is. 4Gij, kinderkens,
gij zijt uit God, en hebt ze overwonnen; want
Hij die in u woont, is machtiger dan hij die in
de wereld is. 5 Zij zijn uit de wereld; daarom
spreken ze naar de wereld, en de wereld luistert
naar hen. 6 Wij zijn uit God: wie God kent,
luistert naar ons; wie niet uit God is, luistert niet
naar ons. -Hieraan erkennen we de geest der
waarheid en de geest der dwaling. 7 Geliefden,
laat ons elkander beminnen. Want de liefde is uit
God, en wie liefheeft, is uit God geboren en kent
God; 8wie niet liefheeft, kent God niet. Want God
is liefde! 9 Hierdoor heeft Gods liefde zich aan
ons geopenbaard, dat God zijn eniggeboren Zoon
in de wereld heeft gezonden, opdat wij door
Hem zouden leven. 10 Hierin bestaat de liefde:
niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat Hij
ons heeft bemind en zijn Zoon heeft gezonden
tot verzoening voor onze zonden. 11 Geliefden,
als God ons zó heeft liefgehad, dan moeten ook
wij elkander beminnen. 12 Nooit heeft iemand
God aanschouwd; maar wanneer wij elkander
beminnen, dan blijft God in ons, en is in ons de
volmaakte liefde tot Hem. 13 Hieraan erkennen
wij, dat wij in Hem blijven, en Hij in ons: dat
Hij ons van zijn Geest heeft meegedeeld. 14 En
we hebben aanschouwd en getuigen, dat de
Vader den Zoon heeft gezonden als Verlosser der
wereld; 15 wie dus belijdt, dat Jesus de Zoon
is van God, in hem blijft God, en hij blijft in
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God; 16 dan hebben we ook de liefde erkend en
geloofd, die God voor ons heeft. God is liefde;
en wie in de liefde blijft, blijft in God en God
in hem. 17 Hiertoe juist is bij ons de liefde
tot volmaaktheid gebracht, dat we vertrouwen
mogen hebben op de dag van het Oordeel; want
dan zijn we op de wereld, gelijk Hijzelf is. 18 In de
liefde bestaat er geen vrees, maar de volmaakte
liefde bant de vrees; want de vrees onderstelt
straf. Wie vreest, heeft dus de volmaakte liefde
niet. 19 Wij hebben lief, omdat Hij ons het
eerst heeft liefgehad. 20 Zo iemand zegt: “Ik
heb God lief,” maar toch zijn broeder haat,
hij is een leugenaar; wie immers zijn broeder,
dien hij gezien heeft, niet bemint, kan God niet
beminnen, dien hij niet heeft gezien. 21Want dit
gebod hebben we van Hem ontvangen: wie God
bemint, moet ook zijn broeder beminnen.

5
1 Wie gelooft, dat Jesus de Christus is, hij is

uit God geboren; en wie den Verwekker bemint,
bemint ook hem, die door Hem is verwekt;
2 hieraan erkennen we, dat we de kinderen
Gods beminnen. Wanneer we God liefhebben,
dan onderhouden we ook zijn geboden; 3 want
dit is juist liefde tot God, dat we zijn geboden
onderhouden. En zijn geboden zijn niet zwaar;
4 want wat uit God is geboren, overwint de
wereld. En dit is de overwinning, die zegepraalt
over de wereld: ons geloof! 5 Wie anders toch
is overwinnaar der wereld, dan hij die gelooft,
dat Jesus de Zoon is van God? 6 Hij is het, die
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gekomen is door Water en Bloed: Jesus Christus;
niet door Water alleen, maar door Water en
Bloed. Ook de Geest legt getuigenis af; want
de Geest is waarheid. 7 Zodat er drie zijn, die
getuigenis afleggen (in de hemel: de Vader, het
Woord en de heilige Geest; en deze drie zijn
één. En drie zijn er, die getuigenis afleggen
op de aarde): 8 de Geest, het Water en het
Bloed; en deze drie zijn eenstemmig. 9 Wanneer
we de getuigenis van mensen aanvaarden, de
getuigenis van God heeft groter gezag; omdat
het is een getuigenis van God, en omdat Hij
getuigenis aflegt over zijn eigen Zoon. 10 Wie
in den Zoon van God gelooft, heeft de getuigenis
Gods in zich. Wie God niet gelooft, maakt Hem
tot een leugenaar; want dan gelooft hij niet in
de getuigenis, die God heeft gegeven over zijn
eigen Zoon. 11 En dit is de getuigenis: God heeft
ons het eeuwig leven geschonken; en dat leven
is in zijn Zoon. 12 Wie den Zoon heeft, heeft
het leven; wie den Zoon van God niet heeft,
heeft ook het leven niet. 13 Dit alles heb ik u
geschreven, opdat gij weten moogt, dat gij het
eeuwig leven bezit, zo gij gelooft in de naam van
den Zoon van God. 14 En dit is het vertrouwen,
dat wij op Hem stellen: Wanneer we iets vragen
overeenkomstig zijn wil, dan luistert Hij naar
ons. 15 En wanneer we weten, dat Hij naar
ons luistert, wat we ook vragen, dan weten we
ook, dat we verkrijgen, wat we Hem hebben
gevraagd. 16 Wanneer iemand zijn broeder een
zonde ziet bedrijven, die niet ten dode is, dan
moet hij bidden; en Hij zal het leven schenken
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aan hen, die niet ten dode hebben gezondigd.
Er bestaat echter een zonde, die ten dode is; ik
zeg niet, dat men voor die zonde moet bidden.
17 Zeker, iedere ongerechtigheid is zonde; maar
niet een zonde ten dode. 18 We weten, dat wie
uit God is geboren, niet zondigt; maar wie uit
God is geboren, waakt over zichzelf, en de Boze
heeft geen vat op hem. 19 We weten, dat we
uit God zijn, maar dat de hele wereld in kwaad
verkeert. 20We weten ook, dat de Zoon van God
is gekomen, en ons het inzicht heeft gegeven,
om den Waarachtige te kennen. Wij zijn in den
Waarachtige, en in zijn Zoon Jesus Christus. Deze
is de waarachtige God en het eeuwige leven.
21 Kinderkens, wacht u voor de afgoden!
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