
1 Johannes 5:1-5 

Vooraf 

Vanoggend is die sesde sondag van Paastyd. Eerskomende Donderdag is dit hemelvaart en volgende 

Sondag sluit ons die sondae van Paastyd af. Daarna kom Pinkstertyd. 

Agtergrond 

Die gedeelte wat ons vanoggend lees is die aflsuiting van die brief. In die brief wou Johannes as 

skrywer verskillende vrae en dwalinge rondom die vraag wat na die identiteit van Jesus ontstaan het, 

beantwoord. Hy wou uitwys dat Jesus die lankverwagte Messias was. Hy wys verskillende dwalinge 

af: dat Jesus net ’n mens was; dat Jesus net die skyngestalte van ’n mens gehad het; dat Jesus net tot 

voor sy doop ’n mens was en daarna ’n Goddelikke natuur ontvang het. Hierdie hoofstuk is die 

samevatting van sy brief. 

Inleiding 

In die rolprent Lion King word Simba, ’n leeuwelpie 

deur sy pa se aartsvyand, Scar bedrieg. Scar oortuig 

vir Simba dat hy vir sy pa, Mufasa se dood 

verantwoordelik was. Arme Simba glo dit en hardloop 

weg. Hy doen so afstand van sy identiteit as 

toekomstige koning van die diereryk. Hy laat toe dat 

minderwaardigheid die oorhand kry. Gelukkig ontdek 

hy mettertyd sy identiteit en word hy die dierekoning 

waarvoor hy bestem was. As hy sy identiteit ontdek, dan is hy ’n ander leeu – hy het selfvertroue in 

plaas van die minderwaardigheidgevoel; hy verstaan iets van sy doel – hy moet ’n koning wees.  

Ons gaan vanoggend nadink oor ons eie identiteit. Nie as mens met elkeen ’n eie voorkoms en 

persoonlikheid en unieke vingerafdruk nie – nee meer spesifiek ons identiteit as kinders van God. Ek 

is oortuig dat as ons ons identiteit verstaan, ons ook ander mense sal wees. Ons sal met selfvertroue 

leef, ons sal ons lewensroeping verstaan en uitleef.  

In die briefie – so het ek netnou uitgewys – skryf Johannes oor Jesus se identiteit. Hy was die Seun 

van God, die Messias. In die paar verse wat ons netnou gelees het, skryf hy oor ons identiteit. In kort 

wil ek daardie identiteit saam vat met die woorde: Kinders van God. Kom ons kyk wat beteken dit 

om kind van God te wees. 

1. Ons is gelowiges 

Die eerste kenmerk van kinders van God is dat hulle gelowiges is. Dit is mense wat glo dat Jesus die 

Christus is. Ons identiteit is: ons glo. 

Kom ons praat eers oor waarin ons glo: Ons glo dat Jesus die Christus is. Ek het reeds gemeld dat 

Johannes juis in hierdie brief onsekerhede oor Jesus se identiteit wil uitwys. Hy dui aan dat Jesus die 

Seun van God is, dat Hy self God is. Hy beklemtoon dat Jesus ook volledig mens was en as mens 

gebore en geleef het. Hy dui verder aan dat Hy die Messias is – die gesalfde wat gestuur is om 

sondige mense met God te versoen.  



Kom ons praat oor wat geloof is: Johannes stel al hierdie inliting nie net as blote feite nie. Hy wil juis 

leer dat dit die feite is wat geglo moet word. Dit is nie goed genoeg om dit net te weet nie. Dit moet 

ook geglo word. Die Heidelbergse Kategismus verduidelik geloof as kennis en vertroue. ’n Sekere 

kennis is nodig – dit is die feite waarvan ek nou net gepraat het. Maar vertroue op wat die kennis 

leer is ook nodig. Om te glo is om te weet dat Jesus die Christus is en om op Jesus as die Christus te 

vertrou. 

Deel van die vertroue in Jesus as die Christus hê, is natuurlik liefde vir Christus. Liefde vir God. Geloof 

beteken om God lief te hê. 

In kort: Ons identiteit is dat ons in die Drie Enige God, Vader Seun en Heilige Gees glo.  

Dit is juis ons geloof in die Drie-Enige God wat ons kinders van God maak. Die manier waarop ons 

kinders word is deur te glo. Ons lees dit baie pertinent in Johannas 1:12: “Maar aan almal wat Hom 

aangeneem het, die wat in Hom glo, het Hy die reg gegee om kinders van God te word.” Geloof is die 

enigste voorwaarde vir kind van God wees. 

Wat opvallend is in Johannes se uiteensetting van ons identiteit is die feit dat dit as ’n werklikheid 

geskets word. Johannes sê telkens wat ons is. Hy plaas nie die klem op wat ons moet wees nie. Hy sê 

ons is gelowiges en daarom kinders van God. Hy sê nie dat ons moet glo, sodat ons kinders van God 

kan wees nie.  

Dit is nogal ’n beklemtoning waarin ons kan vashou. Ons kan net troos vind in wat ons is – gelowiges. 

Natuurlik weet ons dat in dit wat is, ook ’n uitdaging en opdrag veronderstel word – ons moet glo. 

Maar dit vloei voort uit was ons reeds is. Ons is gelowiges – daarom moet ons glo. 

2. Ons het lief 

Die volgende element van ons identiteit is dat ons liefhet. Dit is wie en wat ons is. Dit is ’n kenmerk 

van kind van God-wees.   

Johannes skryf dat kinders van God het ander lief wat ook kinders van God is. ’n Kind van God se 

liefde vir en geloof in God gaan outomaties oor in liefde vir ander kinders van God. Liefde vir ander is 

die gevolg van liefde vir God. Liefde vir ander is die uitvloeisel van liefde vir God. 

As ’n mens die voorafgaande gedeelte lees, sien jy dit baie duidelik. In 1 Johannes 4 skryf Johannes 

breedvoerig oor die liefde vir ander. Hy skets dit as die gevolg van ons liefde vir God. Hy gaan self so 

ver om dit as toets aan te lê vir ons liefde vir God. Hy sê dat ons ons liefde vir God kan toets deur te 

let op ons liefde vir ander. As ons ander lief het, kan ons seker wees van ons liefde vir God. 

Ook hier moet ons raaksien dat Johannes liefde as deel van ons identiteit as ’n werklikheid stel. Dit is 

so. Dis ’n feit. Ons is dit. 

En dan natuurlik weet ons ook dat hierdie feit ’n opdrag en uitdaging word. Omdat ons mense is wat 

liefhet, moet ons lief hê. Dit is immers wat Jesus in die samevatting van die wet geleer het: ons moet 

ons naaste lief hê soos onsself. 

Ons identiteit: Ons is lief hê-mense. 



3. Ons is gehoorsaam aan die wet 

Nog ’n faset van ’n kind van God se identiteit is sy/haar gehoorsaamheid aan die wet van God. 

Volgens Johannes is dit juis die manier waarop ons liefde vir God ’n werklikheid word. ’n Kind van 

God het God lief en dit het die gevolg dat God se gebooie gehoorsaam word. Natuurlik kom ons 

liefde vir ander kinders van God juis ook tot uiting in ons gehoorsaamheid aan God se wet. 

Volgens Johannes is ons gehoorsaamheid aan God juis die toets vir ons geloof en liefde vir God. As 

ons god lief het, dan sal ons gehoorsaam wees aan God se gebooie. Daarom kan ons weet dat ons 

gehoorsaamheid die bewys van ons liefde vir God is. 

Ook hier moet ons raaksien dat ons ons gehoorsaamheid ’n werklikheid is. Johannes sê: kinders van 

God is gehoorsaam. Dit is so.  Dit is ons outomatiese ingesteldheid. Dit is ons identiteit. Dit is wie en 

wat ons is. 

En ook hier moet ons mekaar herinner dat die werklikheid ’n opdrag word. Omdat ons as kinders van 

God gehoorsaam is, kry ons die opdrag om gehoorsaam te wees. Op ’n manier moet ons word wat 

ons reeds is: ons is gehoorsaam, daarom moet ons gehoorsaam word. 

Johannes herinner ons daaraan dat dit nie moeilik is nie. Ja, dit is nie moeilk om God se gebooie te 

gehoorsaam nie. Juis omdat God ons gehoorsaam gemaak het en dan die opdrag gee. Juis omdat 

God sy Gees vir ons gegee het om ons te help om gehoorsaam te wees.  

4. Ons is oorwinnaars 

Die laaste element van ons identiteit is dat ons oorwinnaars is.  Ons is wenners.  

Ons is wenners omdat Jesus Christus die oorwinnaar is. Aan die kruis het Hy die Satan en sonde 

verslaan. Na drie dae het Hy as oorwinnaar opgestaan uit die dood en opgevaar na die hemel waar 

Hy aan die regterhand van God regeer. 

Ons is wenners deur ons geloof in Jesus as die oorwinnaar. Ons lewe as wenners word sigbaar as ons 

God lief het, mekaar lief het en God se gebooie gehoorsaam. 

En net soos in die vorige drie gevalle is ons oorwinnaarskap ’n werklikheid; ’n gegewene. Ons is dit. 

Jesus het ons wenners gemaak. 

En omdat ons wenners is, wil ons soos wenners leef. Om wenners te wees is die uitdaging en opdrag 

wat ons elkeen het. En dit is waarom Johannes kon sê dit is nie moeilik om God se gebooie te 

gehoorsaam nie - want ons is reeds wenners. 

Ons identiteit is: Ons is oorwinnaars. 

Slot 

Toe Simba ontdek wie en wat hy is, was hy ’n ander leeu vol selfvertrou en gereed vir sy taak. 

Ons is vanoggend weer herinner aan wie ons is: Ons is kinders van God. Ons glo in Jesus as die 

Christus, ons het lief – vir God en vir ander, ons is gehoorsaam aan God en ons is wenners. 



Dit is ons identiteit. Dit is wie en wat ons is. Mag dit ons selfvertroue gee om te lewe in diens van 

God.    


