
Hoofdstuk 1

“Wat er was  vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij

gezien hebben met onze ogen,  wat wij aanschouwd hebben

en onze handen getast hebben van het Woord des levens

– want het leven is geopenbaard en wij hebben het gezien, en

wij getuigen en verkondigen u het eeuwige leven, dat bij de

Vader was en aan ons is geopenbaard –

wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij u, opdat

ook u gemeenschap met ons hebt; en deze gemeenschap van

ons is er ook met de Vader en met Zijn Zoon Jezus Christus.

En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap volkomen

wordt.

En dit is de boodschap die wij van Hem gehoord hebben en

aan u verkondigen,  dat God licht is en dat in Hem in het

geheel geen duisternis is.

Als wij zeggen dat wij gemeenschap met Hem hebben en wij

toch in de duisternis wandelen, liegen wij en doen de waar-

heid niet.

Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is,

hebben wij gemeenschap met elkaar,  en het bloed van Jezus

Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.

Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij ons-

zelf en is de waarheid niet in ons.

Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig

om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle on-

gerechtigheid.

Als wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken wij Hem

tot leugenaar en is Zijn woord niet in ons.”
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Het Leven, het Licht en de Liefde
Johannes de apostol, in zijn eerste brief, vertelt ons in het eerste

hoofdstuk van zijn ‘ontmoeting’ met de eeuwigheid, d.w.z. met

GOD zelf. We mogen het misschien op deze wijze weergeven:

Er is geen wetenschapsman die een juiste definitie van Het Leven

heeft kunnen geven. Dat is voorrecht van de oprechte bijbellezer,

wiens wortelen zich uitstrekken tot het ‘levende water’ (Ps. 1).

Na lange jaren geeft Johannes de indruk dat hij er nog steeds

ondersteboven van is, hoe hij daar, zoals verteld in zijn Evangelie,

ineens oog-in-oog kwam te staan met het Woord des Levens, hoe

hij (én Andreas, en later de anderen) het Leven mocht horen,

aanschouwen en betasten. Het was pure openbaring! Het was

vitale openbaring, levens-veranderend...; openbaring die leidde tot

diepe ervaring  van het Leven.
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Maar, zoals hij schrijft in Johannes 1, “het Leven was het Licht der

mensen; en het Licht schijnt in de duisternis”. Wie het Leven

ontmoet heeft, wie het Leven ontvangen heeft en het ervaart, die

kan niet anders dan getuigenis geven en verkondiging van het

Eeuwige Leven.

M.a.w., je ‘kosmovisie’ heeft nu een dimensie van ‘eeuwigheid’, die

doorklinkt in getuigenis en verkondiging. De ‘duisternis’ rondom

doet liever alle luiken en gordijnen dicht om zich niet bloot te geven.

Men is niet dankbaar voor het Licht dat schijnt door veranderde

levens heen. En toch, je ‘verkondiging’ vindt weerklank... Er zijn er

die óók hun ontmoeting hebben (of al hadden) met het Leven, en je

hart verlangt naar gemeenschap, d.w.z. gemeenschap met de

Vader en met de Zoon én met al Vaders kinderen!

Het blijde Licht maakte alles anders in eigen hart, en er is blijd-

schap! Maar gedéélde blijdschap is dubbele blijdschap.

Uiteraard blijft Johannes in zijn brief heel realistisch. Al deze nieuwe

kinderen van God met een blij getuigenis en in hechte gemeenschap

met anderen, zijn nog steeds zondaars... En die oude natuur wil

graag de kop weer opsteken en een wandelingetje maken in de

duisternis. Dat is dan pure huichelarij, zegt Johannes. Je bent je

gemeenschap kwijt en je blijdschap, en je houdt jezelf voor de

gek... Wat een dwaasheid!

Wat nu? “God is getrouw om ons de zonden te vergeven en ons te

reinigen van alle ongerechtigheid!” God is Leven, Hij is Licht, Hij

is ook Liefde. De eerste ontmoeting van Johannes met de Heer

Jezus was toen hij hoorde van de Doper, dat Jezus het Lam Gods

is, die zonden wegneemt door Zijn vergoten bloed. Dát is Liefde!

De volgeling van Jezus die zich bewust is gezondigd te hebben,

vindt ogenblikkelijk vergeving en reiniging, als hij die zonde met

name noemt en nederig belijdt - God is getrouw! En de gemeen-

schap en de blijdschap worden hersteld met méér diepgang dan te-

voren. Gods kind wandelt weer in het Licht, zoals Hij in het Licht is!


