
1 Johannes 5:6-13 

Vooraf 

Vanoggend is die oorgaan van Paastyd na Pinkstertyd. Donderdag het ons hemelvaart gevier en 

volgende Sondag is Pinkstersondag. 

Agtergrond 

Die brief van 1 Johannes is tussen 95 en 100 n.C. geskryf. Die brief word aan Johannes, die dissipel 

toegeskryf. Tog is dit nie seker wie die skrywer was nie. In die brief lees ons van dwaalleraars wat 

allerlei vreemde leerstelinge oor Christus verkondig het. Dit is ook duidelik dat die gemeente te doen 

gehad het met ’n skeuring as gevolg van hierdie dwaalleringe. Die brief wil juis die groep wat agter 

gebly het na die skeuring, bemoedig.  

Wat interessant is van die brief, is dat dit nie soos al die ander briewe in die Nuwe Testament in die 

tipiese briefvorm van daardie tyd geskryf is nie. In plaas van wie die skrywer is en an wie dit gerig is, 

word daar dadelik met die inhoud weggespring. 

Inleiding 

Daar is ’n verhaal van Hugh Price Hughes met die titel: “The 

City of Everywhere.” In die storie kom ’n man een oggend 

vroeg op die dorpie aan. Dit was baie koud. Terwyl hy van die  

trein afklim het hy opgemerk dat die stasie maar soos al die 

ander stasies lyk. Net een ding was anders: Niemand het 

skoene gedra nie – ten spyte van die koue.  

Toe hy in die taxi klim, het hy opgemerk dat die bestuurder van die taxi ook n ie skoene aan het nie. 

Hy kon homself nie beteuel nie en vra vir die bestuurder: “Verskoon my, ek wil net weet waarom jy 

nie skoene dra nie. Glo julle nie in skoene nie?” 

Die bestuurder het dadelik geantwoord: “Dit is ’n goeie vraag. Waarom dra ons nie skoene nie?” 

By die hotel was dit dieselfde. Niemand het skoene aangehad nie. Nie die portiere by die deur nie. Nie 

die man by ontvangs nie. Almal was kaalvoet. Ook in die koffiewinkel was almal kaalvoet. Die 

besoeker het vir die persoon wat naby hom gesit het, gevra: “Ek merk op dat jy nie skoene dra nie. 

Waarom? Het jy nog nie van skoene gehoor nie”. Die het geantwoord: “Natuurlik het ons al gehoor 

van skoene.” Die besoeker was reg met sy opvolg vraag: “Waarom dra julle dan nie skoene nie?” Hy 

het dieselfde antwoord as te vore gekry: “  “Dit is ’n goeie vraag. Waarom dra ons nie skoene nie?” 

Die besoeker het na ontbyt uitgestap na buite. Ten spyte van die sneeu op die straat het niemand 

skoene gedra nie. Hy het nog iemand voorgekeer en uitgevra oor sy kaal voete in die koue sneeu. Ook 

die het hom verseker hulle weet van skoen. “Inteendeel” het hy geantwoord, “sien jy daardie gebou 

daar oorkant, dit is ’n skoen fabriek. Ons is baie trots op die fabriek. Elke week kom ons daar 

bymekaar en en dan vertel die eienaar ons van skoene en hoe wonderlik skoene is.”  

Die besoeker kon dit nie glo nie. Hy het weer gevra: “As dit so is, waarom dra julle nie skoene nie.” En 

hy het weer dieselfde antwoord gekry: “Dit is ’n goeie vraag. Waarom dra ons nie skoene nie?” 



 
Hulle ken skoene, hulle het ’n skoenfabriek waarop hulle trots is – maar hulle dra nie skoene nie. En 

hulle weet self nie hoekom nie. 

Die storie het my laat dink aan die getuienis van God in die Bybel. Ons as mense het die Woord van 

God, en tog glo baie dit nie. En tog weet mense nie waarom hulle dit nie glo nie. Vanoggend kry ons 

kans om weer na die getuienis te kyk en seker te maak dat ons dit glo. Kom ons maak seker ons loop 

nie kaalvoet in ’n dorp met ’n skoenfabriek nie. 

1. Die getuienis is betroubaar 

In die gemeente vir wie hierdie briefie geskryf is, was daar vreemde leerstellings oor Jesus. Sommige 

het beweer dat Jesus net ’n mens was. Ander het beweer dat Hy ’n mens was wat met sy doop 

goddelike magte gekry het. Nog ander het geleer dat Hy God was en net die skynliggaam van ’n 

mens gehad het. Hierdie verskille het selfs gelei tot skeuring in die gemeente. 

Ons wil maklik dink dat hulle maar dom was om sulke snaakse dinge te glo. Maar ons moet onthou 

hulle het nog nie die volle Bybel gehad nie. Hulle het net die onderrig van die apostels gehad. Teen 

die agtergrond skryf die skrywer. Hy wil vir die gemeente leer presies wie en wat Jesus was. Die 

presiese identiteit van Jesus word aan die orde gestel. Hy is die Seun van God, self ook God wat 

mens geword het. Dit is die getuienis waaroor ons praat: Jesus is die Christus. 

Hierdie feit word aan die gemeente voorgehou. Hierdie feit word as betroubare getuienis 

voorgehou. 

In die Ou Testament was die gebruik dat in regspraak drie getuies nodig was. Gaan lees gerus 

Deuteronomium 19:15. As iemand veroordeel word, moes daar ten minste drie getuies wees. So is 

seker gemaak dat getuienis betroubaar is. In die paar verse wat ons gelees het word daarby 

aangesluit. Daar is drie getuies dat Jesus die Seun van God is. Die Gees, die water en die bloed getuig 

daarvan.  

Daarom: Hierdie getuienis is betroubaar. Dit is waar. Dit is eg. 

2. Die getuienis word bevestig deur die Gees  

Die drie getuies is die Gees, die water en die bloed. 

 Die Gees weet ons is die Heilige Gees. Die Gees is uitgestort – ons gaan dit juis volgende 

week vier –om in ons as gelowiges te woon. Die Gees is die waarheid en kan nie anders as 

om van die waarheid te getuig nie. Maar as hier van die Gees gepraat word, word spesifiek 

na ’n historiese situasie verwys: Jesus se doop. Met sy doop het die Gees soos ’n duif op 

Hom neergedaal. Daar was ’n stem uit die hemel: Dit is my Seun. Oor Hom verheerlik Ek my.  

 Die water verwys na die water van Jesus se eie doop. Johannes die Doper het Jesus met 

water gedoop. 

 Die bloed verwys natuurlik na Jesus se kruisdood. 

Ons sou kon sê dat Jesus se doop en dood die getuienis is van sy identiteit as Seun van God. 

 



 

3. Die getuienis kom van God 

Die oorsprong van hierdie betroubare getuienis oor Jesus as die Seun vanm God, kom van God. Hy is 

die outeur daarvan. Dit is sy getuienis. Anders gestel: Dit is wat God self getuig.  

Natuurlik bevestig dit die betroubaarheid van die getuienis. Daarom dat Johannes kan sê dat as ons 

die getuienis nie glo nie, maak ons God tot leuenaar. Dan maak ons asof dit valse getuienis is. Dit kan 

tog nie wees nie. God is immers die waarheid en getuig net oor die waarheid. Johannes sê dat ons 

maklik mense se getuienis glo. Hoeveel te meer sal ons dan nie God se getuienis glo nie.  

Daarom is die oproep aan hierdie gemeente: Glo die getuienis. Glo dat Jesus die Seun van God is. En 

ons moet onthou dat Johannes juis hier skryf vir die klomp wat oorgebly het in die gemeente. Hulle 

is die klomp wat juis glo dat Jesus die Seun van God is. Hulle is die klomp wat skoene gedra het en 

glo in skoene. Hulle hoor dat hulle steeds skoene moet dra. 

Die vraag is vanoggend: Wat maak ons met God se betroubare getuienis wat deur die Gees bevestig 

word. Glo ons dit? Glo ons dat Jesus die Seun van God is? In terme van ons storie aan die begin: Is 

ons mense wat skoene dra in die dorp met die skoenfabriek? En dan weet ons dalk nie eens hoekom 

dra ons nie skoene nie. Dit kan maklik wees dat ons so gewoond is aan Jesus as die Seun van God dat 

ons dit nie meer glo nie en ook nie weet hoekom nie. 

Die getuienis is dat Jesus die Seun van God is. God getuig dit. Dit is betroubaar. Die Gees van God 

bevestig dit. Ons moet dit glo. 

4. Geloof in die getuienis gee lewe 

As ons hierdie betroubare getuienis van God wat deur die Gees bevestig word, naamlik dat Jesus die 

Seun van God is glo, dan kry ons lewe. Die ewige lewe.  

Daaroor is Johannes duidelik. Wie die Seun het, het die lewe. Wie die Seun van God nie het nie, het 

nie die lewe nie. 

Die skoene wat ons vandag oor ons koue, gebarste voete van sonde moet aantrek is geloof in die 

Seun van God. As ons dit doen, kom ons weg van die koue sneeu van die ewige dood. Om te 

antwoord “goeie vraag, ons weet nie” as iemand wil weet hoekom ons nie glo nie, is dom.  

Ons weet wat die enigste manier is wat ons met God versoen en by die ewige lewe uitbring: Dit is 

geloof in Jesus as die Seun van God. Dit is al manier waarop ons verlos kan word. Dit is die enigste 

manier waarop on gered kan word. Geloof is die skoene wat ons aan ons voete moet trek. 

In vers 13 gee Johannes die rede vir sy brief. Hy wil seker maak dat die gemeente, hulle wat glo, 

weet dat hulle die ewige lewe het.    Dit beteken dat ons nou al kan weet dat ons die ewige lewe het. 

As ons glo, kan ons nou al seker wees van ons lewe vir ewig saam met God. 

Hierdie vers is iets waarin ons kan vashou as ons so maklik twyfel.  Daardie tye wat ons wonder oor 

God en wonder oor ons geloof en oor die ewige lewe –ons kan hierop terugval. Ons kan weet: As ons 

glo in Jesus, dan het ons die ewige lewe. Kort en kragtig.  



Slot 

Hoekom dra julle nie skoene nie? Goeie vraag, ek weet nie. 

Of 

Hoekom glo jy nie? Goeie vraag ek weet nie.  Nee ek glo dat Jesus die Seun van God is. God getuig 

dit. Die Gees bevestig dit. Dit is betroubaar. Dit gee die ewige lewe.  


