
 

 

 

  

En die 
gemeenskap 
waaraan ons 

deel het, is dié 
met die Vader 

en met sy 
Seun, Jesus 

Christus.  
(I Joh 1:3) 

I Johannes Die huisgesin van God 

Voorwaardes vir huisgesin 
(1 Joh 1:1-2:14). 

Waarskuwings vir huisgesin 
(1 Joh 2:15-27) 

Eienskappe van die huisgesin 
(1 Joh 2:38-5:3). 

Gevolge van die huisgesin 
(1 Joh 5:4-21). 

Geskryf deur Johannes Efese, ongeveer 90nC. 
 

Hoe word jy deel van 
God se huisgesin? 
God die Vader het sy 
groot liefde aan ons 
bewys – Hy noem ons 
kinders van God en is is 
dit nou reeds (1 Joh 3:1-
2).  Jy word deel van 
hierdie nuwe famlilie as 
jy glo dat Jesus die 
Christus is en dat Hy 
ware mens én ware God 
is (1 Joh 5:1; 1:1 en 4:1-
2).  Hy het mens geword 
om jou van jou sonde te 
bevry (1:7; 3:5 en 3:8). 
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Ma I Joh 1 

Di I Joh 2 

Wo I Joh 3 

Do I Joh 4 

Vry I Joh 5 

Sat Joh 3:1-21 
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:19-31 
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Evangelies Evangelie 
versprei 

Verlossings 
leer 

Briewe uit 
gevangenis 

Opvolger 
riglyne 

Kerk en 
lyding 

Kerk en 
dwaalleer 

Wederkoms Die einde 

 

Die nuwe huis se eerste reël: Hier is 
sonde is uit! In die nuwe huisgesin 
lewe jy rein soos Chritus rein 
gelewe het (3:3; 5:1-3). Sonde is ‘n 
oortreding van die wet, maar die 
wat in Hom bly sondig nie meer 
nie, want die liefde van God is in 
hom (3:4; 3:6; 3:9; 2:15-16).  
Elkeen wat die ewige lewe verwag, 
hou homself rein soos Jesus rein is 
(3:3).  Dis nie moeilik om so te lewe 
nie (5:3,4).  As gelowige gebeur dit 
egter tog dat jy soms in sonde val 
(1:8,10), maar dan moet jy dit bely 
– God is getrou en regverdig – Hy 
vergewe al ons sondes (1:9; 2:1,2)! 
 
 

In God se huis is 
sonde nie net uit 
nie, maar liefde is 
in (reël 2).   
Die voorbeeld van 
werklike liefde is 
God wat Sy Seun 
laat sterf sodat 
ons deur Sy 
sterwe kan lewe 
(4:8-10).  Jy moet 
hierdie voorbeeld 
van God se liefde 
navolg deur ander 
ook lief te hê 
(4:11-12; 3:11-12). 

Die doel van die brief, 1 Johannes is: God het ons die ewige lewe gegee, en dié lewe is deur sy Seun. Wie die Seun 
het, het die lewe; wie nie die Seun van God het nie, het ook nie die lewe nie. Hierdie brief skrywe ek vir julle, sodat 
julle kan weet dat julle die ewige lewe het, julle wat in die Seun van God glo. (1 Joh 5:11-13).  Hy rig dus die brief 
aan Christene om hulle sekerheid te gee te midde van al die onwaarhede wat die wêreld verkondig. 

Jy kan seker wees 
dat jy altyd deel van 
God se huisgesin sal 
bly. Jy kan seker 
wees dat jy Hom ken, 
dat jy in Hom is en 
Hy in jou is deur Sy 
Gees.  Jy kan ook 
seker wees dat jy ‘n 
kind van God is wat 
aan Hom behoort.  Jy 
kan weet dat jy die 
ewige lewe het en 
reeds van die dood 
na die lewe 
oorgegaan het.   
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Jy ís deel van God se gesin (I Joh oorsig) 
 
Uit liefde word jy deel van Sy gesin. 
 
Ons het die liefde van die Vader ondervind: 
Deur Sy liefde noem Hy ons Sy kind! 
Wanneer ons broer, Jesus, weer kom, 
word ons verander net soos Hom. (I Joh 3:1-2) 
 
Jy is kind van God as jy glo: 
Jesus is die Christus van bo. 
As jy Sy Vaderliefde vind, 
is jy lief vir al Sy ander kind. (I Joh 5:1-2). 
 
In dié huisgesin is sonde nie meer in 
 
As jy Sy ware liefde kry, 
wil jy teen die sonde stry.  
Deur die werk van die Gees, 
wil jy nou soos Jesus wees. (Joh 5:1-3) 
 
Jesus het gekom om sonde weg te neem, 
so, die wat bly sondig is van Hom vervreem. (I Joh 5:5-6) 
Die wat die wêreldse dinge begeer, 
se ingesteldheid kom nie van die Heer. (I Joh 2:15-16) 
 
As ons beweer ons is met alle sonde klaar, 
bedrieg ons onself – weet dis nie waar. 
Maar as ons ons sondes bely, 
sal ons by Hom vergifnis kry. (I Joh 1:8-9) 
 
 

Ja, hier maak liefde nou meer sin! 
 
As daar in jou nie liefde is, 
het jy geen Godskennis – gewis! 
 
God het werklike liefde vir ons gewys: 
Hy het sy Seun gestuur na sy aardse huis. 
Om vir sy kinders ‘n liefdesdaad te doen 
en met sy daad hulle sondes te versoen. (I Joh 4:8-10) 
 
As God sy liefde dan só wys, 
moet jy dit ook volg in sy huis. 
As jul in liefde tot mekaar uitreik, 
het God se liefde sy doel bereik. (I Joh 4:8-12) 
 

Weet verseker jy bly ewig daarin. 
 
Ek skryf hierdie brief spesiaal vir jou, 
sodat jy op God se belofte bly vertrou: 
Die ewige lewe belowe Hy vir jou 
as jy jou geloof in die Seun bly hou! (I Joh 5:13) 
 
Dit is duidelik wie is God se kind 
en wie het die duiwel gevind: 
Die wat nie in liefde lewe 
en nie na regverdigheid strewe. (I Joh 3:10; 4:7) 
 
Jy kan weet Hy sal jou as kind kom haal 
as jou liefde meer is as net lippetaal. (I Joh 3:18-19) 
Hiéraan weet ons dat ons in Hom bly  
en Hy in ons: Ons het die Gees gekry. (I Joh 3:24; 4:13) 
 


