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God (leren) kennen 

 

Het jaar 2018 zit er bijna op. Op televisie zijn er allerlei jaaroverzichten, sport, 

actualiteit. De beste sporters van het jaar worden verkozen. 

Welke bekende mensen zijn er overleden in 2018? 

Je ontkomt er niet aan om terug te kijken op het jaar.  

Wanneer is een jaar eigenlijk een goed jaar? 

Als alles voor de wind is gegaan? 

Als je gezond bent gebleven? 

Als het goed gaat in de relaties die je hebt? 

Als je veel geld hebt verdiend? 

Wanneer is een jaar eigenlijk een goed jaar? 

Ik bepaal dat natuurlijk niet voor jou. Dat moet je zelf bepalen. Maar wat wel zo 

is, de realiteit van het leven op aarde is, dat er altijd jaren zullen zijn met 

verdriet, jaren met ziekte, jaren met spanning in relaties, jaren waarin het 

financieel minder gaat. 

Dit heb je maar zeer beperkt in de hand. Er sterven nu eenmaal geliefden van 

ons, ziekte is een realiteit, spanning in relaties is er altijd waar onvolmaakte 

mensen samen leven, financiële crises vallen vaak buiten onze invloedssfeer…. 

We zijn bezig met een serie preken uit de eerste brief van Johannes. Misschien 

zegt hij hier wat over? 

We hebben al gezien dat dit een heel praktische brief is. Niet een brief vol 

theoretische hoogstandjes, maar een brief die ons helpt in ons dagelijkse leven.  

Een brief die ons helpt om in onze bestemming te leven. Een brief die ons helpt 

om gelukkig te zijn. 

En Johannes heeft ons verteld dat het onze bestemming is om te leven in 

verbinding met God en dat we geroepen zijn om onze naaste lief te hebben. 

Hij noemt dat ‘wandelen in het licht’. 

1 Johannes 2 

10Wie de ander liefheeft, blijft in het licht en komt niet ten val, 11maar wie de 

ander haat, bevindt zich in de duisternis. Hij gaat zijn weg in het duister, zonder 

te weten waarheen die weg voert, want de duisternis heeft hem blind gemaakt. 

En de vorige keer hebben we gezien dat God ons helpt om de ander lief te 

hebben. Dat Hij helpt om met andere ogen te kijken naar de ander. Hoe Hij helpt 

onze compassie te hebben. Hoe Hij helpt door ons steeds opnieuw te vergeven. 

Wanneer is een jaar eigenlijk een goed jaar? 

Dat was de vraag waar we mee bezig waren. 

Laten we lezen in de tekst van vandaag: 

1 Johannes 2 

12Kinderen, ik schrijf u dat uw zonden u vergeven zijn omwille van zijn naam. 

13Ik schrijf u, ouderen: u kent hem die er is vanaf het begin. Ik schrijf u, 

jongeren: u hebt hem die het kwaad zelf is overwonnen.  
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14Kinderen, ik schrijf u dus dat u de Vader kent. Ouderen, u schrijf ik: u kent 

hem die er is vanaf het begin. Jongeren, u schrijf ik: u bent sterk, het woord van 

God blijft in u, en u hebt het kwaad overwonnen. 

Het zijn maar twee verzen, maar ze vertellen ons toch wel veel over ‘het leven’.  

Want deze brief gaat over ‘het leven’, over jouw leven, over mijn leven. 

Johannes spreekt drie groepen aan: 

- Kinderen   - Jongeren   - Ouderen 

En als je de namen van deze groepen ziet, dan denk je automatisch aan de 

natuurlijke ontwikkeling naar volwassenheid: Kind- Jongere- Oudere 

En hij geeft wat kenmerken van deze groepen. 

 

Laten we eens wat beter kijken: 

1Johannes 2 

12Kinderen, ik schrijf u dat uw zonden u vergeven zijn omwille van zijn naam.  

14Kinderen, ik schrijf u dus dat u de Vader kent. 

Johannes is een van de leerlingen van Jezus, hij was erbij, hij heeft Jezus 

persoonlijk gekend. Hij weet dat Jezus gekomen is om onze zonden te vergeven 

én om te openbaren wie de Vader is.  

Johannes noemt ons ‘kinderen’ als we dat omarmen, als we omarmen dat Jezus 

onze zonden heeft vergeven en omarmen dat Jezus ons laat zien wie de Vader is.  

Dat is het begin van ons traject naar volwassenheid. 

 

Laten we naar de tweede groep kijken: 

13….Ik schrijf u, jongeren: u hebt hem die het kwaad zelf is overwonnen. 

14….Jongeren, u schrijf ik: u bent sterk, het woord van God blijft in u, en u hebt 

het kwaad overwonnen. 

Niemand wordt als jongere geboren. 

Je moet eerst kind zijn, om een jongere te kunnen worden. 

Wat Johannes hier zegt bouwt dus voort op wat geldt voor de kinderen. 

Voor jongeren geldt: 

- Je zonden zijn vergeven door Jezus (ook voor kinderen) 

- Jezus openbaart de Vader (ook voor kinderen) 

- Je hebt ‘hem die het kwaad is overwonnen’. 

- ‘Je bent sterk, het woord van God blijft in u, u hebt het kwaad 

overwonnen’ 

Het is duidelijk. Deze groep heeft levenservaring opgedaan. 

In de praktijk van het leven, door de uitdagingen van het leven, zijn ze sterk 

geworden. Niet op eigen kracht, Johannes zegt het er gelukkig bij: ‘het woord 

van God blijft in u’ 

Weet je nog wie het ‘woord van God’ is?  Juist! Dat is Jezus!! 

Deze groep, jongeren genoemd door Johannes, heeft geleerd om samen met 

Jezus, overwinningen te behalen.Onze bestemming is om de ander de lief te 

hebben:  1Johannes 2 

10Wie de ander liefheeft, blijft in het licht en komt niet ten val, 11maar wie de 

ander haat, bevindt zich in de duisternis. 
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Deze groep, de jongeren, hebben geleerd om lief te hebben, ook als de ander 

‘stekelig’ is, het eigenlijk niet ‘verdiend’ om geliefd te worden. 

Ze hebben geleerd om in ‘Gods realiteit’ te leven. Met Gods ogen te kijken. 

Realiseer je dat dit een proces is van vallen en opstaan. 

Daarom is het zo belangrijk dat we kunnen omarmen wat voor ‘kinderen’ geldt: 

‘Je zonden zijn vergeven door Jezus’. 

Als we falen, kunnen we altijd onze zonden belijden en zijn vergeving opnieuw 

ervaren. Het mooie van de manier waarop Johannes dit benoemt is dat falen 

hoort bij volwassen worden. Struikelen hoort bij leren lopen. 

Struikelen is geen reden om te stoppen of om iemand te veroordelen. Struikelen 

is een reden om op te staan en weer door te gaan. 

 

De derde groep die Johannes adresseert zijn de ouderen: 

1 Johannes 2 

13Ik schrijf u, ouderen: u kent hem die er is vanaf het begin. 

14…Ouderen, u schrijf ik: u kent hem die er is vanaf het begin. 

 

En ook ouderen worden niet geboren… Je wordt geen oudere, zonder eerst kind 

te zijn geweest én zonder eerst een jongere te zijn geweest. Het gaat hier niet 

om natuurlijke leeftijd, maar laten we zeggen om een ‘geestelijke leeftijd’, om 

‘volwassenheid in het geloof.’ 

Voor ouderen geldt: 

- Je zonden zijn vergeven door Jezus (kinderen) 

- Jezus openbaart de Vader (kinderen) 

- Je hebt ‘hem die het kwaad is overwonnen’. (jongeren) 

- ‘Je bent sterk, het woord van God blijft in u, u hebt het kwaad 

overwonnen’ (jongeren) 

- U kent Hem die er is vanaf het begin (ouderen) 

 

De ouderen, de volwassenen in het geloof, hebben door hun leven heen, God 

leren kennen. Ze weten wie Hij is. Zoals je door het leven heen de mensen met 

je optrekt, steeds beter leert kennen. Er is een spreekwoord: ‘in nood leer je je 

vrienden kennen’. En er zit veel waarheid in dit spreekwoord. Door de dalen van 

het leven heen, door de ervaring van het leven leer je iemand kennen. 

 

Je leert iemand niet kennen door zijn CV te lezen. Of door op Facebook of 

LinkedIn te kijken. Het helpt. Maar doorgaans is dat een beetje mooier dan de 

werkelijkheid. Je leert iemand kennen door samen op te trekken. Door samen te 

lachen en samen te huilen. 

 

De ouderen, de volwassenen in het geloof hebben dat samen met God ervaren. 

Zijn aanwezigheid in vreugde en verdriet. Zijn leven gevende aanwezigheid. 

Ouderen in het geloof zijn niet snel van hun stuk gebracht. Ze kennen God, zijn 

karakter, zijn goedheid.  
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Ze hebben geleerd, om te vertrouwen op ‘het woord dat in hen blijft’, ze hebben 

geleerd om het leven samen met Jezus te leven. Ze weten dat er altijd vergeving 

is van zonden.  Het zit verankerd in hun manier van leven. 

Het heeft tranen gekost, maar er is een diepe vrede in hun leven. 

14…Ouderen, u schrijf ik: u kent hem die er is vanaf het begin. 

 

Misschien heb je wat aan wat Johannes ons geleerd heeft vanmorgen als je 

terugkijkt op 2018. 

 

Was het een goed jaar? 

Heb je zijn vergeving ervaren? 

Was Jezus erbij op de moeilijke momenten? 

Heb je overwinningen behaald? 

Heb je Hem beter leren kennen? 

 

AMEN 

 

 

Vragen 

 

1.Was 2018 een goed jaar voor jou? 

 

Heb je zijn vergeving ervaren? 

Was Jezus erbij op de moeilijke momenten? 

Heb je overwinningen behaald? 

Heb je Hem beter leren kennen? 

 

 

 

2.Wordt 2019 een goed jaar? 

 

1Johannes 2 

10Wie de ander liefheeft, blijft in het licht en komt niet ten val, 11maar wie de 

ander haat, bevindt zich in de duisternis. 

 

a) Op wat voor manieren kun jij je liefde aan anderen laten blijken? 

 

b) Aan wie zou je dat willen laten blijken? 

 

 


