
1 Johannes 1:1-2:1 

Verlede naweek het ons die sterwe en opstanding van Christus herdenk. Die volgende vyf Sondae 

staan bekend as die Sondae van Paastyd en fokus op die opgestane Christus. 

 

Agtergrond 

Hierdie briefie is gerig aan gelowiges êrens in Klein-Asië. Daar was persone wat die gemeente verwar 

het deur te leer dat Jesus as Seun van God nie werklik mens geword het nie. Hulle het verder geleer 

dat mense nie sondaars is nie en ook nie kan sondig nie. Teen hierdie agtergrond bemoedig 

Johannes die gemeente en leer hulle wat die ware leer is. 

Wat interessant is van die gedeelte is dat die eerste vier verse in Grieks een lang sin is. Die twee 

hoofwerkwoorde van hierdie sin is verkondig in vers 3 en skryf in vers 4.  

Let ook op op die drie keer in verse 6, 8 en 10 wat ons die woorde as ons beweer kry. Elkeen van die 

drie kere wys op dwaalleringe en word dan net daarna gevolg deur die ware leer. 

Inleiding 

Die oorspronklike St. Mary’s katedraal in Tokio is in 1899 gebou en was hoofsaaklik van hout 

gemaak. In die lugaanvalle tydens die Tweede Wêreldoorlog is die katedraal vernietig. In 1963 is die 

nuwe katedraal voltooi onder leiding van die argitek Kenzo Tange. Die gebou is gebou in die vorm 

van ’n kruis. Wat treffend is van die katedraal is dat dit met vlekvryestaal oorgetrek is. Hulle wou 

met die ontwerp juis ’n ligglans, ’n weerkaatsing van lig veroorsaak. Selfs in die binnekant van die 

katedraal is die simboliek van lig opmerklik. Die agitek wou die boodskap van God as Lig en 

gelowiges as lidraers uitbeeld met sy ontwerp.  

 



 

Dit is waaroor ons nadink vanoggend. Dit is juis waaroor geskryf word in die gedeelte wat ons gelees 

het. God as die lig en ons as die ligdraers.    

1. God is die Lig 

Ek het net-nou genoem dat daar in daardie gemeente mense was wat geleer het dat Jesus, die Seun 

van God en self ook God, nie mens geword het nie. Hierteen reageer Johannes met sy brief aan die 

gemeente. Hy doen dit deur vier sake te beklemtoon. 

 Hy begin deur hulle daarop te wys dat Christus van die begin af daar was. Hy was van ewigheid 

af God. Hy was by God en is geopenbaar aan mense. 

 Dan gaan hy verder en getuig dat Jesus tussen hulle gewoon het. Hulle het Hom gesien, gehoor 

en aangeraak. Daarmee wil hy bevestig dat Jesus mens geword het. Hulle het hom beleef. Hulle 

het saam met Hom geleef. Hoe kan daar twyfel wees as hulle Hom gesien, gehoor en aangeraak 

het? Hoe kan enige iemand beweer dat Hy nie mens geword het nie?   Hulle self is die getuies 

dat Jesus mens geword het. 

 Dan gaan Johannes nog verder: Dit is wat hulle verkondig – Jesus wat mens geword het. Dit is die 

kern van hulle boodskap. Dit is die kern van die evangelie. Hy beskryf Jesus as die Lewe en die 

Woord. Hulle verkondig Jesus as die Lig. 

Ons aanbid God as Vader, Seun en Heilige Gees. Hierdie God is die Lig en Lewe. Hy het die duisternis 

verdryf. Dit is waaroor Goeie Vrydag en Opstandingsondag gaan. Jesus leef. Ons Verlosser leef.  

2. Weerkaatsers agter die lig 

God is die lig. Waar Hy is, is en kan geen duisternis wees nie. En ons as gelowiges is die weerkaatsers 

agter daardie lig.  



Austin Lewis het gesê: Ja, ons is die lig vir die wêreld, maar niemand anders as God kan dit aansteek 

nie. En juis hieroor skryf Johannes. Hy skryf van gemeenskap met God. Gemeenskap sou ook beskryf 

kon word as saamwees, deelwees of deel hê aan God.  

Volgens Johannes kry ’n mens deel aan God as jy die boodskap dat Jesus mens geword het glo. Dit is 

die boodskap wat hy verkondig en skryf. ’n Gelowige ervaar daardie saamwees met God as jy 

aanvaar dat Jesus, die Seun van God mens geword het en vir jou gesterf het. Dit is die aansteek van 

die lig waarvan Austin Lewis praat. 

Geen mens kan maar op sy eie en uit sy eie weerkaatser van God se lig wees nie. Ons kan dit net 

wees as God die lig aansteek. Ons kan dit net wees as ons in gemeenskap met God leef. Ons kan eers 

die weerkaatser word as ons saamwees en deelwees aan God ken en beleef. 

Dit is belangrik dat ons verstaan dat God die inisiatief neem om ons weerkaatsers van sy lig te maak. 

Hy is die oorsaak en die bron van die lig. Hy is immers die Lig. Die geleentheid, die  vermoë om lig te 

kan weerkaats kry ons van die Lig. 

Net so is dit belangrik dat ons verstaan dat God ons instaat stel  om  voortdurend weerkaatser van 

die Lig te wees – deur in gemeenskap met God te leef, kry ons die vermoë om weerkaatser te wees. 

Deur die gemeenskap met God, kry ons ook gemeenskap met ander. As ’n mens saamwees en 

deelwees van God ervaar, bring dit jou by ander mense wat in die selfde situasie is. Jy kry saamwees 

en deelwees met ander gelowiges. Hierdie gemeenskap met ander is net so nodig vir weerkaatser 

van God se lig te wees. Op ’n manier weerkaats ons God se lig vir mekaar. So word ons elkeen se flou 

weerkaatsing ’n groot helder lig. So bemoedig en ondersteun ons mekaar. Ons maak mekaar sterk in 

ons swak pogings. 

Om weerkaatser te wees beteken nie dat ons sonder sonde is nie. Dit was juis een van die valse 

leringe wat in hierdie gemeente geleer is. Johannes wys duidelik uit dat iemand wat beweer hy 

sonder sonde is, bedrieg homself. So iemand verdoesel en verdraai die waarheid. Sy regstelling op 

hierdie valse lering is juis dat ons ons sonde moet erken en bely. Die gevolg van erken en bely is 

vergifnis. Dit is immers waarom Jesus mens geword het. Dit is waarom Hy gesterf en opgestaan het. 

Hy het die straf op die sonde gedra en mense bevry van sonde. 

Iemand wat ’n weerkaatser van God se lig wil wees, is iemand wat sy sonde erken en bely. Dit is 

iemand wat glo dat Jesus mens geword het, om sonde te oorwin. En dit is ons. Dit is tog wat ons 

verlede naweek op Goeie Vrydag en Paassondag gevier het. Ons is begenadig om weerkaatser van 

die Lig te kan wees. Ons is bevoorreg om weerkaatsers van die Lig te kan wees.    

3. Weerkaatsers van die lig 

Felix Adler het gesê: “Mense van God is hulle wat deur die donker wêreld stap – en in hulleself ’n Lig 

dra.” Hierdie aanhaling wil die klem daarop plaas dat ons elkeen ’n verantwoordelikheid het. Ek sou 

ook kon sê, ’n opdrag het. Ons moet die lig van God weerkaats. 

As ons die boodskap van Jesus wat mens geword het, geterf en opgestaan het glo, as ons in 

gemeenskap met God en ander gelowiges leef, dan wil ons God se lig weerkaats. Dalk is dit meer 

korrek om te sê dan wil ons God as Lig weerkaats. 



Hoe dit ons dit? Deur nie te sondig nie. Ons weet dat ons sondige mense is wat verlos is. Daarom 

moet ons lewens daagliks ingestel wees om nie te sondig nie. Ons moet met alles binne ons vermoë 

veg teen sonde.  

Johannes verduidelik die feit dat ons nie moet sondig nie op nog ’n manier: Ons moet in die Lig lewe. 

Johannes het juis in die gedeelte uitgewys dat God lig is en dat duisternis – ons sou ook kon sê sonde 

– nie kan standhou voor God nie. Daarom moet ons juis dit wees. Mense wat nie sondig nie. As ons 

dit reg kry, sal ons God se lig weerkaats. 

Ons weet ons gaan nou foute maak en faal. Johannes weet dit ook. Daarom herinner hy ons juis aan 

die feit dat sonde vergewe word en dat ons Jesus as Voorspraak by die Vader het. Ons sou ook kon 

praat van ’n Advokaat by die Vader, ’n Verteenwoordiger by die Vader. Jesus tree vir ons sonde in by 

God die Vader. Hy hjet immers vir ons die straf op daardie sonde gedra. 

Die gevaar is dat ons die vergifnis goedkoop maak deur maar voort te gaan met sonde. So asof ons 

sou redeneer: Ons is mos nou vergewe – waarom moet ons nou op hou sonde doen. Dit was juis die 

dwaalering waarteen Johannes skryf. Johannes leer dat iemand wat sou voorgee dat hy nie sondig 

nie, God tot leuenaar maak. Hy wil uitwys dat dankbaarheid oor verlossing sondaar-mense juis 

verander in mense wat nie wil sonde doen nie.  

En dit is juis hier waar ons gemeenskap – ons saamwees en deelwees – met God en ander gelowiges 

so belangrik is. Slegs deur in daardie gemeenskap te leef, gaan ons slaag om God se lig/ God as Lig te 

weerkaats. As ons daardie gemeenskap gering ag, gaan ons misluk. 

Daarom moet ons weet dat ons sukses as weerkaatser van God se lig/ God as Lig gesetel is in ’n 

lewende verhouding met God.    

Slot 

’n Katedraal in Japan wat lig weerkaats omdat dit met vlekvryestaal oorgetrek is – 

Gelowiges wat  

dié Lig uitstraal omdat hulle die boodskap van Jesus wat mens geword het glo en leef.  

hulle hulle sonde erken en bely  

in gemeenskap met die Lig leef  

 

Dit is wat ons is en wil wees.  


