en wij
getuigen, en verkondigen ulieden
dat eeuwige Leven, Dat is, Christus, die
3:13; Hand. 20:28 en hier 1 Joh. 1:7.

1 Johannes
1 Johannes 1

1. Hetgeen van den beginne was,
Namelijk der schepping, dat is van alle
eeuwigheid; zie Micha 5:1; Joh. 1:1;
waarmede de Goddelijke natuur van Christus
beschreven wordt; gelijk met de volgende
woorden zijn menselijke natuur, naar welke
hij gehoord, gezien en getast is, en in welke
hij ook door wonderen en anderszins zijn
heerlijkheid somwijlen heeft geopenbaard.

hetgeen wij gehoord hebben,
hetgeen wij gezien hebben met onze
ogen, hetgeen wij aanschouwd
hebben, Dat zegt meer dan gezien; want
dat geschiedt dikwijls terloopt, maar hetgeen
men aanschouwt, daarop let men met
aandacht. en onze handen getast

hebben, van het Woord

Dat is, van den
Heere Jezus Christus, die het Woord door
dezen apostel genoemd wordt; Joh. 1:1,14; 1
Joh. 5:7; Openb. 19:13. Zie de aantekeningen
Joh. 1:1. des levens; Deze titel wordt het
Woord, dat is den Zoon van God
toegeschreven, omdat Hij dat eeuwig levende
wezen van God in zichzelf heeft, en den
schepselen het leven geeft, en ons het
eeuwige leven niet alleen heeft verkondigd,
maar ook verworven heeft en mededeelt. Zie
Joh. 1:4, en Joh. 14:6.
2. (Want Grieks en; gelijk ook 1 Joh. 3:4. het

Leven

Dat is, de Zoon van God, die ook het
leven genaamd wordt, Joh. 1:4, en Joh. 14:6.
is geopenbaard, Namelijk in het vlees,
gelijk Paulus spreekt; 1 Tim. 3:16.

hebben het gezien,

en wij

Namelijk apostelen
hebben het Woord, dat is den Zoon van God
gezien in Zijn aangenomen menselijke natuur;
een wijze van spreken van den persoon van
Christus gebruikelijk, als van Zijn gehelen
persoon, van de ene natuur benoemd, gezegd
wordt hetgeen alleen naar de andere natuur
moet verstaan worden. Zie dergelijke Joh.

van eeuwigheid leeft en de oorsprong en
gever is van het eeuwige leven, gelijk Hij
tevoren ook het Leven genaamd wordt, 1 Joh.
1:2. Hetwelk bij den Dat is, gelijk
Johannes spreekt in zijn Evangelie, Joh. 1:1,
dat bij God was. Zie de verklaring aldaar.

Vader was, en ons is geopenbaard.)
Namelijk Zijn apostelen, die Hij tot Zijn
getuigen had verkoren en geroepen, en hun
gegeven te verstaan de verborgenheden van
het koninkrijk Gods. Zie Matth. 13:11; Hand.
1:8, en Hand. 2:32.

3. Hetgeen wij dan gezien en gehoord
hebben, dat verkondigen wij u,
opdat ook gij met ons Apostelen van
Christus en alle andere gelovigen met
elkander, 1 Joh. 1:7. gemeenschap zoudt
Namelijk aan al de geestelijke weldaden, die
Christus ons heeft verworven, en die in het
Evangelie worden verkondigd. hebben, en

deze onze gemeenschap

Namelijk die

wij gelovigen gezamenlijk hebben.

ook zij Of

is. met den Vader, Namelijk die nu met
ons door Christus verzoend is en ons Zijn
hemelse goederen deelachtig maakt. en

met Zijn Zoon

Namelijk door het geloof
deelachtig wordende aan Zijn gerechtigheid
en heerlijkheid; en het blijkt dat de apostel
hier
spreekt
van
een
geestelijke
gemeenschap, die wij met Christus hebben.

Jezus Christus.
4. En deze dingen schrijven wij u, opdat
uw blijdschap Namelijk die door de
prediking van het Evangelie en de werking van
den Heiligen Geest in uwe harten reeds
ontstoken is; Rom. 14:17. vervuld zij. Dat
is, hier meer en meer toeneme en
hiernamaals volmaakt zij. Zie Joh. 15:11, en
Joh. 16:24.
5. En dit is de verkondiging, Grieks
epangelia. Welk woord meest betekent
belofte; doch wordt hier wel zo geschikt
overgezet verkondiging; omdat hetgeen volgt,
niet zozeer een belofte als wel een
verkondiging bevat. die wij van Hem

gehoord hebben, Namelijk Jezus Christus.
en wij u verkondigen, dat God een
Licht is, Namelijk zo in zichzelf met Zijn
verstand alles klaar wetende, en in Zijn wil
geheel zuiver en heilig zijnde; alsook omdat
Hij de mensen verlicht door Zijn Geest; Joh.
1:4. en gans geen duisternis Namelijk
van enige onwetendheid, dwalingen of
onheiligheid. in Hem is.

6. Indien wij zeggen, dat wij
gemeenschap met Hem hebben, en
wij in de duisternis Namelijk van
onwetendheid, dwalingen, onheiligheid en
zonden, die werken der duisternis zijn; Ef.
5:11. wandelen, zo Namelijk zo dat de
zonden over ons zou heersen; Rom.
6:12,14,17,20. liegen wij, Dat is, zeggen de
waarheid niet, daar God den zodanigen Zijn
gemeenschap niet heeft beloofd en degenen,
die waarlijk in de gemeenschap van God zijn,
niet wandelen in de duisternis, 1 Joh. 3:9;
want het licht en de duisternis hebben geen
gemeenschap met elkander; 2 Cor. 6:14. en

doen de waarheid niet. Dat is, handelen
niet oprecht; Joh. 3:21.

7. Maar indien wij in het licht
wandelen, Dat is, niet alleen in de ware
kennis van het Evangelie, maar ook in ware
reinheid en heiligheid des levens. gelijk Hij

reinigt ons van Namelijk wegnemende van
ons de schuld en straf der zonden door de
weldaad der rechtvaardigmaking, en de
smetten der zonde of verdorvenheid door de
weldaad der wedergeboorte, die in dit leven
haar begin heeft, en hiernamaals ook
volkomen zal zijn. alle zonde. Namelijk
aangeboren als dadelijke, zo grote als kleine.

8. Indien wij zeggen, dat wij geen
zonde hebben, zo verleiden wij
Namelijk van den rechten weg die tot de
zaligheid leidt. ons zelven, en de

waarheid is in ons niet.

Dat is, Gods
Woord, hetwelk de waarheid genoemd wordt,
Joh. 17:17, en doorgaans anders leert. Of
zulke mening of inbeelding bestaat in
onwaarheid.

9. Indien wij onze zonden belijden, Hij
is Namelijk voor God, met waar berouw en
betering. getrouw en Namelijk in Zijn
beloften, die Hij den boetvaardigen zondaren
gedaan heeft. rechtvaardig, Dat is, niet dat
de belijdenis der zonden naar de
rechtvaardigheid Gods de vergeving der
zonden zou verdienen, maar dit woord
verklaart het voorgaande, daar de
rechtvaardigheid
vereist,
dat
iemand
volbrengt het geen Hij beloofd heeft. Zie Ps.
143:1; 2 Petr. 1:1. dat Hij ons de zonden

daarmee uit te drukken de waardigheid van de

vergeve, en ons reinige van alle
ongerechtigheid.
10. Indien wij zeggen, dat wij niet
gezondigd hebben, zo maken wij
Hem Namelijk zoveel in ons is; dat is,

verdienste van Christus; gelijk Hand. 20:28.

1 Joh. 1:3.
Of wij met God en God met ons. en het

beschuldigen Hem van leugen, alzo Hij in Zijn
woord anders getuigt. tot een leugenaar,

bloed

en Zijn woord is

in het licht is, zo hebben wij
gemeenschap met elkander, Dat is, wij
gelovigen onder elkander en gezamenlijk met
God en Zijn Zoon, Dit doet de apostel daarbij, om

Dit doet de apostel daarbij om te
tonen, dat ons wandelen in het licht niet een
verdienende of werkende oorzaak van deze
onze gemeenschap met God is, maar een
vrucht en kenteken derzelve. Alzo Christus de
Zoon van God deze teweeggebracht heeft
door Zijn bloed, dat is, bloedig lijden en
sterven, ons met God daardoor verzoenende
en verenigende. van Jezus Christus, Zijn

Zoon,

Dit doet de apostel daarbij, om
daarmee uit te drukken de waardigheid van
de verdienste van Christus; gelijk Hand. 20:28.

Dat is, de waarheid;
namelijk die God in Zijn Woord voorstelt,
gelijk Hij spreekt 1 Joh. 1:8. niet in ons.
1 Johannes 2

1. Mijn kinderkens, ik Dit woord gebruikt hij
om zijn vriendelijkheid tegen hen te betonen,
gelijk Christus, Joh. 13:33; en noemt de
gelovigen met dezen naam, niet alleen omdat
hij velen van hen door de prediking van het
Evangelie gelijk als gebaard had, 1 Cor. 4:15;
Filem.:10; maar ook om zijn hogen ouderdom.

schrijf u deze dingen, opdat gij niet
zondigt. Dat is, niet opdat gij deze leer
zoudt misbruiken om daarop te vrijer te
zondigen. En indien iemand Of maar.

gezondigd heeft, wij hebben een

Dat
is, opdat gij zoudt weten, en u daarmede
troosten, dat wij hebben, enz. Voorspraak
Grieks paracleton; welke titel eigenlijk
betekent een advocaat of voorspraak, die
iemands zaak voorspreekt en uitvoert in
gericht; en wordt hier Christus toegeschreven,
omdat Hij bij den Vader voor ons bidt; Rom.
8:34. bij den Vader, Namelijk dien wij met
onze zonden hebben vertoornd.

Jezus

Christus, den Rechtvaardige;

Zo wordt
Hij toegenaamd Jes. 53:11; Zach. 9:9; Hand.
7:52; omdat Hij zonder enige zonde is
geweest. Zie 1 Joh. 3:5, en daarom bekwaam
om onze voorspraak te wezen; Hebr. 7:26; en
1 Petr. 3:18.
2. En Hij is een verzoening Grieks
hilasmos; verzoening, dat is, verzoener; gelijk
in denzelfden zin Paulus Hem noemt
hilasterion; dat is, verzoendeksel, Rom. 3:25.
Zie de aantekeningen aldaar. En Hij wordt hier
de verzoening zelf genoemd, omdat Hij
zichzelf tot verzoening heeft opgeofferd, Joh.
17:19; Hebr. 10:14, en dat Hij alleen en
volmaakt ons met God verzoend heeft; Hebr.
9:28. voor onze zonden; Namelijk omdat
Hij voor deze in onze plaats de straf dragende,
en daarmede de gerechtigheid Gods
voldoende, den toorn Gods stilt, en zo God
met de mensen verzoent; 2 Cor. 5:21. en

niet alleen voor de onze, maar
Namelijk der apostelen en der andere
gelovigen die nu leven. ook voor de

zonden der gehele wereld.

Dat is, van
alle mensen, die in de ganse wereld uit alle
volken, Joh. 11:52; Openb. 5:9, nog in Hem
zullen geloven. Want dat Hij alle en een ieder
mens in de gehele wereld met God niet
verzoent, blijkt zo uit de ervaring, als ook
daaruit, dat Hij niet voor alle en voor een
ieder mens den Vader heeft gebeden, Joh.
17:9, maar alleen voor degenen, die in Hem
zullen geloven; Joh. 17:20.

3. En hieraan kennen wij, dat wij Hem
Namelijk Jezus Christus. gekend hebben,

zo

Namelijk zo dat wij Hem ook voor onzen
Zaligmaker hebben erkend, Hem liefhebben,
ons vertrouwen op Hem stellen en Hem
gehoorzamen. Want dit woord betekent hier,
gelijk ook dikwijls elders, meer dan ene blote
kennis. Zie Ps. 1:6; Matth. 7:23; 2 Tim. 2:19.
wij Zijn geboden bewaren. Dat is,
onderhouden, namelijk met oprechte vlijt en
ijver; hoewel in dit leven hetzelve niet geheel
volkomen geschiedt. Zie 1 Joh. 1:8.

4. Die daar zegt: Ik ken Hem, en Zijn
geboden niet bewaart, die is een
leugenaar, en in dien is de waarheid
niet; Dit verklaart het voorgaande, bij wijze
van tegenstelling, die deze apostel dikwijls
gebruikt.

5. Maar zo wie Zijn Woord bewaart, in
dien is waarlijk de liefde Gods
Namelijk waarmee wij God liefhebben.
volmaakt geworden; Of vervuld; dat is,
een oprechte en ware liefde geworden, die al
hare delen heeft. Zie 1 Joh. 4:12,18; want dat
noch ons geloof noch onze liefde in alle
graden volmaakt is in dit leven, leert Paulus 1
Cor. 13:9, en Johannes, 1 Joh. 1:8. hieraan

kennen wij,

Grieks hierin, namelijk aan het
onderhouden van Gods Woord, en als onze
liefde volmaakt geworden is. dat wij in

Hem zijn.

Dat is, met Hem, en met Zijn
weldaden gemeenschap hebben.
6. Die zegt, dat hij in Hem blijft, Dat is, in
Zijn gemeenschap is en blijven wil. Zie Joh.
6:56. die moet ook zelf alzo

wandelen, gelijk Hij gewandeld Dat is,
heilig naar het voorbeeld Zijns levens, hoewel
wij het in alles volmaakt niet kunnen
navolgen; 1 Joh. 1:8. heeft.

7. Broeders! Ik schrijf u geen nieuw
gebod, Namelijk als ik met dit mijn schrijven
u voorhoud, en ernstig indruk, het gebod van
zijn naasten lief te hebben, hetwelk niet
nieuw is, daar het niet alleen in het Oude
Testament voorgesteld wordt, Lev. 19:17,18;
maar ook van het begin der prediking van het
Evangelie altijd sterk is gedreven geweest;
Matth. 5:44; Joh. 15:12; Rom. 12:10, en Rom.
13:8. maar een oud gebod, dat gij van

den beginne gehad

Dat is, van dat gij tot

hebt;
dit oud gebod is het woord, dat gij
van den beginne gehoord hebt.
8. Wederom schrijf Of daarentegen. ik u
een nieuw gebod: Dat is, dat op een
de kennis van Christus geroepen zijt.

nieuwe wijze van Christus en Zijn apostelen
voorgesteld en gedreven wordt, met zijn
eigen exempel en bijzondere liefde bevestigd
is en door den Geest van God in de harten der
gelovigen wordt ingeschreven, volgens de
beloften van het Nieuwe Verbond; Jer. 31:22.
Zie de aantekeningen Joh. 13:34. hetgeen

waarachtig

Dat is, de liefde die waarlijk in
Christus jegens ons is, die zij ook waarlijk in u.
Zie Joh. 13:34. is in Hem, zij ook in u Of

11. Maar die zijn broeder haat, is in
de duisternis, en wandelt in de
duisternis, en weet niet, waar hij
henengaat; Namelijk of hij den rechten
weg gaat of niet. Of weet niet dat hij tot zijn
verderf gaat. want de duisternis heeft

zijn ogen verblind.
12. Ik schrijf u, kinderkens,

Gelijk
tevoren 1 Joh. 2:1. Hier begint nog niet de
indeling naar den ouderdom, maar in het
volgende vers. want de zonden Of dat u
de zonden vergeven zijn. Zo ook 1 Joh.
2:13,14. zijn u vergeven om Zijns

Naams wil.

Of dat de duisternis

Dat is, om Christus Jezus' wil.
Zie Hand. 4:12, en Hand. 10:43, en de
aantekeningen aldaar.

Namelijk van onwetendheid en goddeloosheid, die

13. Ik schrijf u, vaders! want gij hebt

tevoren in de wereld was eer het Evangelie gepredikt

Dat is, oude lieden, die door uwe jaren grote
kennis hebt verkregen. Hem gekend,

is.

waarachtig; want

werd; zie dergelijke Rom. 13:12; 1 Thess. 5:4; 1 Petr. 2:9. ,

enz.
de duisternis Namelijk van
onwetendheid en goddeloosheid, die tevoren
in de wereld was eer het Evangelie gepredikt
werd; zie dergelijke Rom. 13:12; 1 Thess. 5:4;
1 Petr. 2:9. gaat voorbij, en het

waarachtige

licht

Namelijk
der
zaligmakende kennis van God en Zijner
beloften en geboden; Ef. 5:8; 1 Joh. 1:7, en 1
Joh. 2:9. schijnt nu. Namelijk in de leer van
het Evangelie, die wij verkondigen.
9. Die zegt, dat hij in het licht is, Dat is,
de leer van het Evangelie kent en aanneemt.

en zijn broeder haat, die is in de
duisternis Dat is, die steekt nog in de
voorgaande onwetendheid en blindheid; en is
dus geen recht Christen. tot nog toe.

10. Die zijn broeder liefheeft, blijft in
het licht, en geen ergernis is in hem.
Of aanstoot. Grieks scandalon; het welk
betekent een steen of iets dergelijks, dat in
den weg ligt, waaraan men zich stoot, en
waardoor men ten val gebracht wordt,
hetwelk licht geschiedt als men in duisternis
wandelt; maar die in het licht wandelt kan
licht zulk een aanstoot mijden, als hij wel voor
zich ziet, hetwelk de apostel hier zegt, dat de
ware gelovigen doen. Zie dergelijke Ps.
119:165; Joh. 11:9,10.

Namelijk Jezus Christus.

beginne

Die van den

Namelijk der wereld, dat is, van

eeuwigheid. Zie 1 Joh. 1:1.

is. Ik schrijf u,

jongelingen, want

Namelijk die in het
beste en sterkste van uw leven zijt en
bekwaam tot strijden. gij hebt den boze

overwonnen.

Dat is, den duivel, Matth.

6:13, en Matth. 13:19.

Ik schrijf u,

kinderen, want

Namelijk die nog jong van
jaren zijt, wiens ambt en ere is hun ouders
recht te kennen, ontzien en lief te hebben. gij

hebt den Vader gekend.

Namelijk van
onzen Heere Jezus Christus, die ook onze
Vader om Christus' wil geworden is; Joh.
20:17.

14. Ik heb u geschreven, vaders, want
gij hebt Hem gekend, Die van den
beginne is. Ik heb u geschreven,
jongelingen, want gij zijt sterk, Dat is,
gelijk jonge lieden gewoonlijk sterk van
lichaam zijn, zo moeten zij ook sterk zijn in
het geloof om tegen den duivel te strijden; 1
Petr. 5:9. en het Woord Gods Namelijk
hetwelk is het geestelijk zwaard, waarmede
gij tegen den duivel moet strijden; Ef. 6:17.

blijft in u, en gij hebt den boze
overwonnen.

15. Hebt de wereld niet lief,

Dat is, de
dingen die buiten de rechte kennis en dienst
Gods in deze wereld van wereldse mensen
groot geacht, begeerd en nagestreefd
worden, die in 1 Joh. 2:16 worden uitgedrukt;
zie Jak. 4:4. noch hetgeen in de wereld

wereld, waarvan tevoren gezegd is, dat in
deze de antichrist Grieks ho antichristos; welk woord

is; zo iemand de wereld liefheeft, de
liefde des Vaders Namelijk waarmee wij
God den Vader liefhebben. is niet in hem.
16. Want al wat in de wereld Dat is, al

alleen, maar in verscheidene elkander in een staat

wat de wereldse mensen liefhebben en
nastreven begrepen in deze drie soorten die
hier uitgedrukt worden. is, namelijk de

begeerlijkheid des vleses,
wellustigheid. Zie Rom. 13:14.

Dat is, de

en de

begeerlijkheid der ogen,

Dat is, de
gierigheid en begeerte van rijkdommen, die
hier der ogen wordt genoemd, omdat het
aanschouwen dezer goederen de begeerte
derzelve opwekt, en dat de ogen der
gierigaards daarmee nimmer verzadigd
worden, maar willen alles hebben wat zij zien.
Zie Spreuk. 27:20; Pred. 4:8. en de

grootsheid des levens,

Of trotsheid; dat
is, de eergierigheid of hovaardigheid, die de
wereldse mensen in hun staat en leven
alleszins betonen in grote kostelijkheid,
pracht en verheffing boven hun naasten. De
apostel, deze zonden beschrijvende, benoemt
ze met den naam van begeerlijkheid, daar zij
uit
de
aangeborene
verdorvenheid
voortkomen, Jak. 1:15; om zo den wortel
derzelve uit te strekken. is niet uit den

Vader,

Dat is, is van God in het hart der
mensen niet ingeplant, en behaagt God niet.
maar is uit de wereld. Dat is, uit de
verdorvene natuur der wereldse mensen.
17. En de wereld gaat voorbij, Dat is, de
wereldse

mensen.

en

haar

begeerlijkheid;

Dat is, al de goederen en
wellusten waartoe hun begeerlijkheid zich
strekt. maar die den wil van God
Namelijk in het vlieden van deze
begeerlijkheden en zonden. doet, blijft in

der eeuwigheid.

Dat is, zal het eeuwige

leven hebben.

18. Kinderkens, het is de laatste ure;
Dat is, wij beleven nu den laatsten tijd der

in het algemeen betekent iemand die, onder den naam
van Christen te zijn, zich stelt tegen de leer van Christus'
persoon en ambt, en in het bijzonder een onder deze
bijzonder uitstekende, die niet bestaat in een persoon
opvolgende of in elkanders plaats komende, gelijk men
door den keizer van Rome dikwijls niet alleen verstaat
den regerenden keizer, maar ook al degenen die in het
keizerrijk den een na den ander opvolgen. Hier spreekt
de apostel van den uitstekenden antichrist, gelijk het
Griekse woord ho te kennen geeft, die 2 Thess. 2:3, enz.
en

in

de

Openbaring

van

Johannes

doorgaans

zal komen en vele valse
leraars zullen opstaan. Zie Matth. 24:5; 1 Cor.
10:11; 2 Thess. 2:3; 1 Tim. 4:1; 2 Tim. 3:1; 2
Petr. 3:3. en gelijk gij gehoord hebt,
beschreven wordt.

dat de antichrist

Grieks ho antichristos;
welk woord in het algemeen betekent iemand
die, onder den naam van Christen te zijn, zich
stelt tegen de leer van Christus' persoon en
ambt, en in het bijzonder een onder deze
bijzonder uitstekende, die niet bestaat in een
persoon alleen, maar in verscheidene
elkander in een staat opvolgende of in
elkanders plaats komende, gelijk men door
den keizer van Rome dikwijls niet alleen
verstaat den regerenden keizer, maar ook al
degenen die in het keizerrijk den een na den
ander opvolgen. Hier spreekt de apostel van
den uitstekenden antichrist, gelijk het Griekse
woord ho te kennen geeft, die 2 Thess. 2:3,
enz. en in de Openbaring van Johannes
doorgaans beschreven wordt. komt, zo zijn

ook

Dat is, komen zal, of gelijk als op den

weg is om te komen; zie 2 Thess. 2:7.

nu

vele antichristen

Dat is, vele valse leraars
onder de christenen, die voorlopers van den
groten antichrist zijn geweest en van één
geest gedreven, want hier wordt dat woord in
het algemeen en in het brede genomen.

geworden; waaruit wij kennen, dat
het de laatste ure Namelijk volgens de
voorzeggingen van Christus en der apostelen,
tevoren aangetekend. is.

19. Zij zijn

Namelijk deze antichristen en

valse leraars.

uit ons

christelijke

vergaderingen.

Namelijk christenen of

uitgegaan,

maar

Dat is, voortgekomen, opgestaan en

hebben zich van ons afgezonderd.

uit ons

Namelijk christenen of christelijke

vergaderingen.

ons

zij waren

niet; want indien zij uit

Namelijk christenen of christelijke

geweest waren, zo
zouden zij met ons Namelijk, oprechte
christenen en leraars. gebleven zijn;
vergaderingen.

Namelijk in de enigheid van het geloof en bij
de waarheid. maar dit is geschied,

opdat zij zouden openbaar worden,
dat zij niet allen uit ons Namelijk
christenen of christelijke vergaderingen. zijn.
20. Doch gij hebt Grieks en. De apostel
wijst den gelovigen nu aan het rechte middel
om de verleidingen der antichristenen te
ontkomen, namelijk dat zij vast blijven bij de
leer, die zij door de verlichting van den
Heiligen Geest eens hebben geleerd en
aangenomen. de zalving Of de zalf;
waardoor hij verstaat de genadige werking
van den Heiligen Geest, waardoor zij
wedergeboren en met de zaligmakende
kennis van Christus verlicht en versterkt zijn,
die bij de uitstorting van een kostelijke zalf
wordt vergeleken. Zie Ps. 45:8, en Ps. 133:2.
van den Heilige, Dat is, van Christus Jezus,
die zo genoemd wordt Ps. 16:10; Dan. 9:24;
Hand. 2:27. Zie de aantekeningen aldaar; en
de reden Hebr. 7:26. Van Hem hebben alle
gelovigen deze gave; Joël. 2:28; Joh. 1:16, en
Joh. 14:26. en gij weet alle dingen.
Namelijk die u ter zaligheid nodig zijn te
weten en waarvan ik u schrijf.

21. Ik heb u niet geschreven, omdat
gij de waarheid niet weet, Namelijk de
leer van het Evangelie. maar omdat gij
die weet, Dat is, om u de gedachtenis van
hetgeen gij weet te verversen, en u daardoor
in de waarheid meer en meer te versterken
tegen de verleidingen. en omdat geen

leugen uit de waarheid is.

Grieks dat
alle leugen uit de waarheid niet is; dat is,
omdat geen leugen, dat is geen valse leer, uit
de waarheid, dat is, uit de leer van het
Evangelie, die wij prediken, is.
22. Wie is de leugenaar, dan Dat is, de
voornaamste valse leraar.

die loochent,

dat Jezus is de Christus?

Grieks niet is;
dat is, die de waarheid loochenende zegt, dat
Jezus niet is de Christus, dat is, de Messias, de
Gezalfde, de beloofde Zaligmaker. Zie Joh.
20:31. Deze is de antichrist, die den

Vader en

Hoe de Vader wordt geloochend,

wordt nader in 1 Joh. 2:23 verklaard.

den

Zoon loochent.

De Zoon van God de
Heere Jezus Christus wordt geloochend, niet
alleen ten opzichte van Zijn persoon, wanneer
men loochent, òf Zijne Goddelijke, òf Zijn
ware menselijke natuur, òf dergelijke; maar
ten opzichte van Zijn ambt, als men loochent
dat Hij de Zaligmaker is, of dat Hij de enige en
volmaakte Zaligmaker is, en als men benevens
Hem nog andere middelaars tot de zaligheid
stelt, enz.

23. Een iegelijk, die den Zoon
loochent, heeft ook den Vader niet.
Dat is, loochent ook genoegzaam den Vader,
daar de Vader zonder Zijn Zoon niet kan zijn,
noch recht gekend worden. Zie Joh. 8:19, en
Joh. 10:30. In sommige Griekse boeken
worden hier nog bijgevoegd deze woorden;
die den Zoon belijdt, heeft ook den Vader.
24. Hetgeen gijlieden dan Namelijk van
de zuivere leer van het Evangelie, die u van
Christus en de apostelen van eersten aan
gepredikt is geweest. van den beginne

gehoord hebt, dat blijve in u. Dat is,
volhardt gij in deze volstandig. Indien in u
blijft, wat gij van den beginne
gehoord hebt, zo zult gij ook in den
Zoon Dat is, in de oprechte en zaligmakende
leer van den Vader en van den Zoon; of in de
gemeenschap van den Vader en den Zoon; 1
Joh. 1:3. en in den Vader blijven.

25. En dit is de belofte,

Dat is, hetgeen
Christus ons in het Evangelie beloofd heeft.

die Hij ons beloofd heeft, namelijk
het eeuwige leven. Zie Matth. 19:29, en
Matth. 25:46; Joh. 3:15,16, en Joh. 5:24, en
Joh. 6:33,54, en Joh. 10:10, en Joh. 17:2, en
doorgaans in het Evangelie.

26. Dit heb ik u geschreven van
degenen, die u verleiden. Namelijk
opdat gij des te beter en zorgvuldiger van hun
verleiding u zoudt mogen wachten.

27. En de zalving, die

Dat is, dezelfde
genade van den Heiligen Geest, die u Christus
heeft gegeven, om u te verlichten met de
kennis der waarheid, gelijk 1 Joh. 2:20.

gijlieden van Hem ontvangen hebt,
blijft in u, en gij hebt niet van node,
dat iemand u lere; Namelijk deze dingen,
terwijl gij ze reeds weet, of de gronden der
christelijke leer, die gij reeds gelegd hebt.

maar gelijk dezelfde zalving u leert
van alle dingen, Dat is, van al deze dingen;
of van al wat u nodig is ter zaligheid te weten.
Zie 1 Joh. 2:20. zo is zij ook waarachtig,

en is geen leugen;
en gelijk zij u geleerd heeft, zo zult
gij Dat is, zo blijft in Hem; een Hebreeuwse
Namelijk de zalving.

wijze van spreken. Of Hij spreekt zo, om te
tonen het goed vertrouwen dat Hij had van
hun standvastigheid. in Hem blijven.
Namelijk Christus; gelijk uit het volgende en
het voorgaande 1 Joh. 2:24 blijkt.

28. En nu, kinderkens, blijft in Hem;
opdat, Namelijk Christus; dat is, bij zijn
gemeenschap en leer, die met geloof
vasthoudende.
wanneer Hij zal

geopenbaard zijn,

Namelijk in Zijn komst
ten oordeel, gelijk de volgende woorden
verklaren. Zie ook 1 Joh. 3:2. wij

vrijmoedigheid hebben,

Namelijk om te
bestaan in Zijn oordeel voor Hem,
vertrouwende dat Hij ons niet verdoemen
maar zal vrijspreken. en wij van Hem niet
Of voor Hem niet beschaamd worden.
beschaamd gemaakt worden Namelijk
gelijk allen ongelovigen en goddelozen zal
wedervaren. in Zijn toekomst.

29. Indien gij weet, dat Hij
rechtvaardig is, Namelijk God de Vader, of
Christus, van wien Hij in de voorgaande
woorden heeft gesproken. zo weet gij, dat

een iegelijk, die de rechtvaardigheid
Dat is, die godzalig leeft. doet, uit Hem
geboren is. Dat is, van Hem geestelijk
wedergeboren is. Zie 1 Joh. 3:9.

1 Johannes 3

1. Ziet, hoe grote liefde ons de Vader
gegeven heeft, namelijk dat Of
hoedanige; dat is, hoe grote weldaad Zijner
liefde jegens ons. Hij spreekt zo om aan te
wijzen
de
eerste
oorzaak
onzer
gelukzaligheid; 1 Joh. 4:10. wij kinderen

Gods Namelijk door genadige aanneming tot
kinderen en erfgenamen van God, daar wij
tevoren kinderen des toorns waren. Zie Hos.
1:10; Rom. 8:14,15,16,17. Zie ook Ef. 1:5, en
Ef. 2:3. genaamd zouden worden.

Daarom kent ons Namelijk voor kinderen
Gods. de wereld niet, Dat is, de wereldse
en ongelovige mensen; de menigte dergenen
die buiten Christus zijn. omdat zij Hem

niet kent.

Namelijk God, die onze Vader is;

Joh. 16:3.

2. Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods,
Dat is, in dit leven hebben wij reeds het recht
van het kindschap Gods, en de verzekering
daarvan; Joh. 1:12. en het is Dat is, doch.

nog niet geopenbaard,

Dat is, deze
heerlijkheid, die den kinderen Gods bereid is,
is nog aan ons niet volkomen bekend
gemaakt,
hoewel
daarvan
enige
beschrijvingen hier en daar in de Schrift
gegeven zijn. wat wij zijn zullen. Dat is,
met hoe grote heerlijkheid wij zullen
aangedaan worden. Maar wij weten, dat

als Hij zal geopenbaard zijn,

Namelijk
Christus, gelijk blijkt uit 1 Joh. 2:28, en Col.
3:4. Anderen verstaan daarop het, namelijk
dat wij wezen zullen. wij Hem zullen

gelijk wezen;

Namelijk in heerlijkheid naar
lichaam en naar ziel; alzo nochtans dat
Christus het Hoofd, gelijk betamelijk is, boven
Zijne ledematen in heerlijkheid verre zal
uitsteken. Zie de aantekeningen Filipp. 3:21.

want wij zullen Hem zien, gelijk Hij
is. Namelijk in Zijn volle heerlijkheid, zittende
ter rechterhand Zijns Vaders, hetwelk een
groot deel van onze gelukzaligheid zal zijn; Ps.
16:11; Openb. 22:4.

3. En een iegelijk, die deze hoop
Namelijk dat hij de heerlijkheid der kinderen
Gods zal genieten. op Hem heeft, Dat is,

op Christus, dat Hij Hem deze heerlijkheid in
Zijn komst zal toebrengen, als deze voor Hem
verdiend
hebbende.
die
reinigt

zichzelven,

Dat is, die misbruikt deze hoop
niet om daarop te vrijer te zondigen, maar
tracht er naar dat hij zijn lichaam en ziel, die
beide zo uitnemend verheerlijkt zullen
worden, in reinheid en heerlijkheid bezitte; 1
Cor. 6:20; 1 Thess. 4:4. gelijk Hij rein is.
Namelijk Christus. Zie 1 Joh. 3:5. Dat is, het
voorbeeld van Christus zichzelf voorstellende
als een patroon van reinheid, om het na te
volgen, hoewel zulks in dit leven niet
volmaakt kan geschieden.
4. Een iegelijk, die de zonde doet, Dat is,
die zich tot een zondig leven begeeft, en de
zonde over zich laat heersen, gelijk ook 1 Joh.
3:8, en enige volgende, namelijk hoedanig die
ook zij, en hoe klein die ook van de mensen
zou mogen geacht worden. die doet ook

de ongerechtigheid; Dat is, die begaat de
overtreding der wet of die verbreekt de wet.

want
de
zonde
is
ongerechtigheid.
Grieks

de

anomia;
waardoor beduid wordt al wat met de wet
niet overeenkomt, tegen de wet strijdt of de
wet verbreekt.
5. En gij weet, dat Hij Namelijk Christus.

geopenbaard is,

Namelijk door Zijn eerste

opdat Hij
onze zonden zou

komst in het vlees. Zie 1 Joh. 1:2.
Namelijk Christus.

wegnemen; en

Of op zich nemen om weg
te dragen. Zie de aantekeningen Joh. 1:29.

geen zonde is in Hem.
6. Een iegelijk, die in Hem blijft,

Dat is,
die door een waar geloof met Hem
gemeenschap heeft. die zondigt niet; Dat
is, die begeeft zich niet tot een kwaad en
zondig leven, die laat de zonde over zich niet
heersen. Want anderszins zo vallen ook de
ware gelovigen soms wel in zonden, 1 Kon.
8:46; Ps. 19:13; Spreuk. 20:9; Jak. 3:2; 1 Joh.
1:8. Door het woord zondigen en de zonde
doen, verstaat Johannes dan hier hetgeen
Paulus noemt wandelen naar het vlees, Rom.
8:1, en dienstknechten der zonde zijn, Rom.
6:17. Zie ook Joh. 8:34. een iegelijk, die

zondigt, die heeft Hem niet gezien,

en heeft

Namelijk met de ogen van het
ware geloof, dat is, niet recht gekend, gelijk
de volgende woorden verklaren. Hem niet

gekend.
7. Kinderkens, dat u niemand verleide.
Die Namelijk u wijs makende dat een waar
geloof zou kunnen bestaan met een kwaad en
zondig leven. de rechtvaardigheid doet,
Dit wordt gesteld tegen de zonde doen, en
betekent dus een godzalig en rechtvaardig
leven leiden, en zich in alle goede werken
bevlijtigen
en
oefenen.
die
is

rechtvaardig,

Dat is, een vroom en
godzalig mens, gelijk dit woord zo doorgaans
genomen wordt. Zie 1 Petr. 3:12, en 1 Petr.
4:18, en 2 Petr. 2:7,8. gelijk Hij

rechtvaardig is.

Dit wordt niet verstaan
van zulk een gelijkheid die in alles zou
overeenkomen, want zo is niemand Christus
gelijk onder de mensen; maar zodanig een
gelijkheid, als er is tussen een volmaakt
patroon en tussen een werk daarnaar
gemaakt, hoewel niet volkomen het patroon
uitdrukkende.
8. Die de zonde doet, Dat is, die zijn werk
maakt van zondigen. Zie de verklaring over 1
Joh. 3:6. is uit den duivel; Dat is, die aardt
naar den duivel, gelijk de kinderen naar hun
vaders. Zie Joh. 8:44. want de duivel

zondigt van den beginne.

Dat is, gelijk
hij terstond, nadat hij goed was geschapen,
zich tot zondigen heeft begeven, en daarin
gedurig blijft en voortgaat, zo doen ook de
onwedergeboren en ongoddelijke mensen
niets dan zondigen. Hiertoe is de Zoon

van God geopenbaard, opdat Hij
Namelijk in het vlees. Zie 1 Joh. 3:5. de
werken des duivels Dat is, de zonden,
waarvan de duivel de eerste bewerker is.
verbreken zou. Grieks ontbinden, of
ontdoen; hetwelk Hij gedaan heeft als Hij de
straf dezer voor de gelovigen heeft geleden,
Hebr. 2:14,15, en doet dat ook als Hij hen
wederbaart door Zijn Geest, waardoor Hij hen
verlost van de heerschappij en slavernij der
zonden, en van hen maakt een volk, dat
ijverig is in goede werken; Tit. 2:14.

9. Een iegelijk, die uit God geboren

Dat
is, wedergeboren door het Woord en den
Geest van God. Zie Joh. 1:13. is, die doet

de zonde niet, Zie de aantekeningen 1 Joh.
3:6. want Zijn zaad Dat is, Gods zaad,
waardoor Hij wedergeboren is, namelijk het
Woord van God; 1 Petr. 1:23; Joh. 3:5,6.
blijft in hem; Dat is, vergaat niet gans,
maar blijft voortwerken de vruchten der
wedergeboorte, die eens in hen begonnen is;
Filipp. 1:6. en hij kan niet zondigen, Dat
is, zich tot een zondig leven begeven; gelijk
tevoren 1 Joh. 3:6,8. want hij is uit God

geboren.

Of omdat hij uit God geboren is.
Want door de genade der wedergeboorte
wordt de heerschappij der zonde in hem
weggenomen. Zodat tezamen niet bestaan
kan: wedergeboren te zijn en een zondig
leven te leiden.

10. Hierin zijn de kinderen Gods en
de kinderen des duivels openbaar.
Een Dat is, kennelijk om den een van den
ander te onderscheiden en onderkennen.
iegelijk, die de rechtvaardigheid Zie 1
Joh. 3:7.

niet doet, die is niet uit God,

en die

Namelijk geboren of wedergeboren,

1 Joh. 3:9. zijn broeder niet liefheeft,

11. Want dit is de verkondiging, Of
boodschap die gij, enz. Zie 1 Joh. 1:5. die gij
van den beginne gehoord hebt, dat
wij elkander zouden liefhebben.
12. Niet gelijk Kain, die uit den boze
Dat is, een kind des duivels. Zie 1 Joh. 3:10, en
Joh. 8:44. was, en zijn broeder Namelijk

doodsloeg; Grieks slachtte. en om
wat oorzaak sloeg hij hem dood?
Omdat zijn werken Dat is, uit enkel nijd
Abel.

en afgunstigheid, omdat hij niet kon
verdragen, dat God Abel, die godzalig leefde,
getuigenis gaf, dat Hij hem aangenaam was,
en dat Kaïns offerande Hem mishaagde, daar
hij een slecht leven leidde. Zie Hebr. 11:4.

boos waren, en van zijn broeder
Namelijk Abel. rechtvaardig.
13. Verwondert u niet, Namelijk alsof het
een vreemde en ongehoorde zaak ware. Want
dat het terstond van den beginne der wereld

zo geweest is, leert het voorbeeld van Kaïn en
Abel, in 1 Joh. 3:12. mijn broeders, zo u

de wereld haat.

Dat is, de wereldse en
onwedergeboren mensen.

14. Wij weten, dat wij overgegaan
zijn Dat is, overgebracht, overgevoerd,
namelijk door God; Joh. 5:24; Col. 1:13. uit
den dood in het Dat is, uit den
geestelijken en eeuwigen dood. leven,
dewijl wij de Daarmede wordt niet
aangewezen de verdienende oorzaak des
levens, maar het kenteken waaruit wij van het
leven verzekerd worden. Zie Luk. 7:47.

broeders liefhebben; die zijn
broeder niet liefheeft, blijft in den
dood.
15. Een iegelijk, die zijn broeder haat,
is een doodslager; Griesks een
mensendoder; namelijk voor God, daar hij in
zijn hart, dat God vooral aanziet, zijn naasten
zoveel in hem is, reeds doodgeslagen heeft.
Zie Matth. 5:22. en gij weet, dat geen

doodslager het eeuwige leven heeft
in zich blijvende. Dat is, zijnde dat is, is in
hem niet.

16. Hieraan hebben wij de liefde Dat is,
de kracht en grootheid der liefde. gekend,
dat In sommige boeken wordt gelezen de
liefde Gods gekend. Hij Namelijk Jezus
Christus. Zijn leven voor Grieks zijn ziel.
Zie Matth. 20:28; Joh. 10:15; dat is, voor ons
gestorven is. ons gesteld heeft; en wij

zijn schuldig voor

Namelijk wanneer de
eer van God, de stichting der gemeente en de
nood der broeders zulks vereist. de

broeders het leven te stellen.
17. Zo wie nu het goed der wereld
Grieks het leven; dat is, de leeftocht; Mark.
12:44; Luk. 8:43, en Luk. 21:4. heeft, en

ziet zijn broeder gebrek hebben, en
sluit Namelijk dat hij het niet opent tot
behulpzaamheid en weldadigheid. zijn hart
toe Grieks zijn ingewanden. Zie Luk. 1:78; 2
Cor. 7:15; Filipp. 2:1; Filem.:7. voor hem,
hoe Grieks van hem; dat is, dat hij hem niet
bijstaat in zijn nood. blijft de liefde Dat is,
is, of kan wezen. Gods in hem? Hij noemt

hier liefde Gods, en niet des naasten, hoewel
hij hier van deze spreekt, omdat wij God niet
kunnen liefhebben als wij onzen naasten niet
liefhebben. Zie 1 Joh. 4:20,21.

18. Mijn kinderkens, laat ons niet
liefhebben met den woorde, Namelijk
alleen, gelijk Rom. 2:28. noch met de
tong, maar met de daad en Dat is, met
de werken der liefde aan den naaste met
daden te betonen. waarheid. Dat is,
oprechtheid des harten, zonder geveinsdheid
of eergierigheid om van de mensen gezien te
worden. Zie Matth. 6:1, enz.
19. En hieraan kennen wij, Namelijk aan
de betoning van oprechte liefde aan onzen
naaste. dat wij uit de waarheid Dat is,
rechte en ongeveinsde christenen zijn, die de
waarheid des Evangelies recht verstaan,
geloven en beleven. zijn, en wij zullen

onze harten Dat is, ons geweten.
verzekeren Dat is, gerust stellen; ons uit dit
kenteken verzekerende, dat wij ware
kinderen Gods zijn. Zie Matth. 5:45; 2 Petr.
1:10, en hier 1 Joh. 3:10, en 1 Joh. 4:6,17.
voor Hem. Namelijk Jezus Christus, die ons
richten zal, om voor Hem in Zijn komst
vrijmoedig te mogen bestaan en niet
beschaamd te worden. Zie 1 Joh. 2:28.
20. Want indien ons hart ons Dat is,
onze conscientie, een iegelijk de zijne.
veroordeelt, Dat is, beschuldigt, overtuigt
en veroordeelt dat wij God en onzen naaste
niet oprecht liefhebben, en dus geen rechte
christenen zijn. God is Of God is waarlijk

meerder dan ons hart,
Dat is, machtiger om ons te veroordelen. en
Hij kent alle dingen Dat is, Hij weet alle
meerder, enz.

dingen en veel beter hoe het met ons gesteld
is, dan onze eigen conscientie. Zie Job 9:4, en
Job 11:6, enz. en Job 28:23,24; Ps. 94:7, enz.;
Jes. 40:13, enz.; Hand. 1:24, en Hand. 15:8;
Hebr. 4:13..

21. Geliefden! Indien ons hart ons
niet veroordeelt, Namelijk dat wij
huichelaars zijn; maar dat de Heilige Geest
met onzen geest getuigt dat wij oprechte
kinderen Gods zijn; Rom. 8:16. zo hebben

wij vrijmoedigheid

Dat is, een vrijmoedig

vertrouwen; Hebr. 4:16. tot God; Namelijk
dat Hij ons voor Zijn oprechte kinderen zal
erkennen.
22. En zo wat wij bidden, Namelijk dat
ons ter zaligheid nodig is, en met Zijn wil
overeenkomt. Zie 1 Joh. 5:14. ontvangen

wij van Hem, dewijl wij Zijn geboden
bewaren,
en
doen, hetgeen
behagelijk is voor Hem.
23. En dit is Zijn gebod, dat wij
geloven Dat is, dat wij moeten geloven, enz.
in den Naam Dat is, in Zijn Zoon Jezus
Christus. Zie 1 Joh. 2:12. van Zijn Zoon
Jezus
Christus,
en
elkander
liefhebben, gelijk Hij ons een gebod
gegeven heeft.
24. En die Zijn geboden bewaart, blijft
in Hem, Dat is, heeft met Hem innerlijke
gemeenschap. Zie 1 Joh. 1:3. en Hij in
denzelven. En hieraan kennen wij,
dat Hij in ons blijft, namelijk uit den
Geest, Dat is, uit de getuigenis, de werking
en drijving van den Heiligen Geest. Zie Rom.
8:9,14,15,16. Dien Hij ons gegeven

heeft.
1 Johannes 4

1. Geliefden, gelooft niet een iegelijken
geest, maar Dat is, leraar, die voorgeeft
dat zijn leer is uit openbaring van den Heiligen
Geest; zie 1 Tim. 4:1. beproeft de

geesten,

Namelijk aan den toetssteen van

Gods Woord. Zie 1 Thess. 5:21.

of zij uit

God zijn;

Dat is, of hun leer van God is
ingegeven en met Gods Woord overeenkomt.
want vele valse profeten zijn Dat is,
valse leraars. Want gelijk profeten genoemd
worden, niet alleen die toekomende dingen
voorzeggen maar ook die de Schrift uitleggen,
1 Cor. 14:3,37; zo worden ook valse profeten
genoemd, niet alleen die iets voorzeggen dat
niet waar is maar ook die de Schrift verkeerd
uitleggen, en valse leringen drijven; zie Matth.
24:24. uitgegaan in de wereld. Zie 1 Joh.
2:19.
2. Hieraan kent gij Of kent hieraan den
Geest Gods, gebiedender wijze.

den Geest

van God:

De leer, die door Gods Geest
ingegeven is. Of een recht leraar die door
Gods Geest gedreven wordt. alle geest,

die Dat is, leraar. Zie 1 Joh. 4:1. belijdt, Dat
is, openlijk leert en bekent. dat Jezus
Christus Grieks Jezus Christus in het vlees
gekomen zijnde. Zie 1 Joh. 4:3, en 2 Joh.:7. in
het vlees gekomen is, Dat is, de
menselijke natuur heeft aangenomen, om ons
als de enige Middelaar in deze met God te
verzoenen. Zie Joh. 1:14; Rom. 1:3. Dit is het
voornaamste hoofdstuk der christelijke
religie, en als het geheel daarvan. Zie Matth.
16:16; Mark. 8:29; Joh. 20:31; Rom. 1:3,4; en
daaruit blijkt dat Hij de Zoon Gods geweest is
eer Hij de menselijke natuur heeft
aangenomen. die is uit God; Die is een
oprecht leraar, die de goddelijke waarheid en
leer voorstelt.

3. En alle geest, die niet belijdt, dat
Jezus Christus in het vlees gekomen
is, die is uit God niet; maar dit is de
geest van den antichrist, welken
geest gij gehoord hebt, dat komen
zal, en is nu alrede in de wereld.
4. Kinderkens, gij zijt uit God, Door den
Geest Gods wedergeboren en daardoor met
de kennis der ware en goddelijke leer verlicht.
en hebt hen Namelijk de valse leraars.

overwonnen; want

Namelijk door uw
standvastigheid in de ware leer, waarvan zij u
niet hebben kunnen aftrekken of verleiden.
Zie Matth. 24:24. Hij is Namelijk de Geest
Gods. meerder, Dat is, machtiger, gelijk
Joh. 10:29, en 1 Joh. 3:20. Namelijk om u bij
de waarheid te behouden en tegen de
verleidingen te versterken. Die in u is, Dat
is, die u God gegeven heeft, en in u blijft. Zie 1
Joh. 3:9. dan die in de wereld is.
Namelijk de duivel of de geest der dwaling, 1
Joh. 4:6, die in de wereldse en onherboren
mensen is, zoals de valse leraars zijn, gelijk in
1 Joh. 4:5 gezegd wordt.
5. Zij zijn uit Namelijk de valse leraars. de

wereld

Dat

is,

de

wereldse

en

onwedergeboren mensen, gelijk 1 Joh. 3:13.,

daarom spreken zij uit de wereld Dat
is, de wereldse en onwedergeboren mensen,

gelijk 1 Joh. 3:13., Dat is, dingen die uit de
wereld Dat is, de wereldse en onwedergeboren
mensen, gelijk 1 Joh. 3:13. zijn, en die met het
verstand der onwedergeboren mensen of ook
met hunne wereldse lusten overeenkomen.
en de wereld Dat is, de wereldse en
onwedergeboren mensen, gelijk 1 Joh. 3:13.
hoort hen. Dat is, neemt hun valse leer
aan.
6. Wij zijn Namelijk apostelen, en die met ons
enerlei leer voorstellen. uit God. Dat is, niet
alleen door den Geest Gods wedergeboren en
verlicht met de kennis der waarheid; maar
ook door Hem geroepen om Zijn goddelijke
waarheid en mensen zuiver te prediken. Die

God kent,

Namelijk recht, gelijk Hij zich in

Zijn Woord geopenbaard heeft. hoort ons;
Dat is, neemt onze leer aan, gelijk tevoren.

die uit God niet is, hoort ons niet.
Hieruit kennen wij Namelijk als men ons
hoort of niet hoort. den geest der
waarheid, Namelijk als men ons hoort en
onze leer aanneemt. en den geest der
dwaling. Namelijk als men ons niet hoort.
Zodat uit de leer en schriften der apostelen
gelijk ook der profeten en Evangelisten moet
geoordeeld worden omtrent waarheid of
dwaling in de leer.

7. Geliefden! Laat ons elkander
liefhebben, want de liefde is uit God;
en een Dat is, God is een bewerker der
liefde, die deze in ons werkt en ons beveelt.

iegelijk, die liefheeft, is uit God
geboren, Dat is, dat is een zeker teken, dat
hij waarlijk door den Geest van God is
wedergeboren. en kent God; Namelijk
recht, hoedanig Hij is, wat Hem behaagt en
wat Hij ons bevolen heeft.

8. Die niet liefheeft, die heeft God niet
gekend; want God is liefde. Dat is, God
heeft lief, niet alleen zichzelf, maar ook al Zijn
schepselen, bijzonder Zijn uitverkorenen in
Christus Jezus, met zulk een grote liefde en
toegenegenheid, dat men met recht mag
zeggen, dat Hij niet alleen liefde heeft, maar
ook de liefde zelf is, gelijk Hij ook de wijsheid,
goedheid, enz. zelf genoemd wordt.

9. Hierin is de liefde Gods jegens ons
Grieks in ons; gelijk ook 1 Joh. 4:16, of onder
ons. geopenbaard, dat God Zijn

eniggeboren Zoon gezonden heeft in
de wereld, opdat wij zouden Namelijk
die in Hem geloven, gelijk uitgedrukt wordt
Joh. 3:16. leven door Hem. Namelijk
geestelijk en eeuwig.
10. Hierin is de liefde, niet Dat is, blijkt
de grootheid van Gods liefde tot ons.

dat wij

God liefgehad hebben,

Namelijk eerst,
zodat wij met onze liefde God tot wederliefde
zouden verwekt hebben. Want wij waren van
nature haters van God; Rom. 1:30, en
vijanden van God; Rom. 5:10. maar dat Hij

ons lief heeft gehad,

Namelijk eerst,

en Zijn
Zoon gezonden heeft tot een
verzoening voor onze zonden.
11. Geliefden, indien God ons alzo lief
heeft gehad, zo zijn ook wij schuldig
gelijk uitgedrukt wordt 1 Joh. 4:19.

Dat is, het is niet alleen betamelijk dat wij het
voorbeeld van God als Zijn kinderen hierin
navolgen; maar wij zijn daardoor, alsmede
door Gods bevel, verplicht om zulks te doen.
elkander lief te hebben. Dat is, niet
alleen God, die de mensen zo uitnemend
heeft liefgehad, maar ook wij mensen
elkander om Zijnentwil.
12. Niemand heeft Namelijk der mensen,
gelijk uitgedrukt wordt 1 Tim. 6:16.

ooit

God aanschouwd;

Namelijk met de ogen
van het lichaam, gelijk verklaard wordt 1 Joh.
4:20. Dat is, hoewel men God niet met
lichamelijke ogen kan zien en aanschouwen,
zo blijkt Hij nochtans in ons als wij elkander
liefhebben.
indien wij elkander

liefhebben, zo blijft God in Zie hiervan
de verklaring op 1 Joh. 3:24. ons, en Zijn
liefde is Namelijk waarmee wij Hem
liefhebben. in ons volmaakt. Zie de
aantekeningen 1 Joh. 2:5.

13. Hieraan kennen wij, dat wij in
Hem blijven, en Hij in ons, omdat Hij
ons Zie de verklaring 1 Joh. 3:24. van Zijn
Geest gegeven heeft.

14. En wij hebben het aanschouwd,
en zie 1 Joh. 1:1. getuigen, dat de
Vader Zijn Zoon gezonden heeft tot
een Zaligmaker der wereld. Dat is, der
uitverkorenen en gelovigen in de ganse
wereld. Zie Joh. 3:17, en Joh. 4:42, en 1 Joh.
2:2.

15. Zo wie beleden zal hebben,
Namelijk en voorts zal gedaan hebben
hetgeen deze belijdenis vereist, namelijk hem
met waar geloof zal aangenomen hebben en
zijn geloof met de werken der liefde getoond.
Want anderszins hebben dit ook de duivelen
wel beleden; Matth. 8:29; Mark. 5:7. dat

Jezus de Zoon van God is, God blijft
in hem, Zie de verklaring 1 Joh. 3:24. en hij
in God.
16. En wij hebben gekend en geloofd
de liefde, die God tot ons heeft.
Grieks in ons. God is liefde; Zie der
verklaring 1 Joh. 4:8. en die in de liefde
Dat is, daarom. blijft, blijft in God, en
God in hem.
17. Hierin is de Dat is, hierdoor zijn wij
volmaakt in de liefde, namelijk dat gelijk Hij is,
Dat is, gelijk Christus in de liefde gewandeld heeft, en
gestadig daarin blijft, wij ook Zijn voetstappen navolgen.
Zie 1 Joh. 2:6, en 1 Joh. 3:3, en de aantekeningen aldaar.
Of gelijk God de liefde is, wij ook zo in de liefde
wandelen; 1 Joh. 4:8,10; Matth. 5:48.

wij ook zijn in

liefde bij ons
volmaakt, opdat wij vrijmoedigheid
mogen Dat is, een vrijmoedig vertrouwen
deze wereld, gelijk volgt.

dat wij in dien dag niet zullen veroordeeld
worden; daar wij nu de liefde oefenen, en de
Heere Christus dan zal te voorschijn brengen
de werken der liefde, niet als verdienende
oorzaken der vrijspreking en zaligheid, maar
als vruchten en kentekenen van ons geloof.
Zie Matth. 25:34,35, enz. hebben in den

dag des oordeels, namelijk dat gelijk
Hij is, Dat is, gelijk Christus in de liefde
gewandeld heeft, en gestadig daarin blijft, wij
ook Zijn voetstappen navolgen. Zie 1 Joh. 2:6,
en 1 Joh. 3:3, en de aantekeningen aldaar. Of
gelijk God de liefde is, wij ook zo in de liefde
wandelen; 1 Joh. 4:8,10; Matth. 5:48. wij

ook zijn in deze wereld.

18. Er is in de liefde Dat is, in degenen, die
hun geloof door de liefde betonen, die
waarlijk God en hun naaste liefhebben. geen

vrees, maar

Namelijk van verdoemd te
worden in den dag des oordeels, welke vrees
een slaafse vrees genoemd wordt. Want hij
spreekt hier niet van de vreze Gods, die het
beginsel is van alle wijsheid, Ps. 111:10 welke
is een kinderlijk ontzag voor de Goddelijke
majesteit en zorgvuldigheid om dezen niet te
vertoornen; daar die ons wordt geboden;
Filipp. 2:12; 1 Petr. 1:17. de volmaakte

liefde

Dat is, als wij God en onzen naaste

oprecht liefhebben. Zie 1 Joh. 2:5.

drijft de

vrees buiten;

Grieks werpt. Want deze
vrees is in de harten en gewetens der
zondaren zo vast ingeplant, dat ze als met
geweld door een sterk en oprecht geloof
buiten het hart gedreven moet worden. Dat
wij nu een oprecht geloof hebben, wordt
gekend uit de oprechte liefde tot God en
onzen naaste, die dus dit uitdrijven ook
toegeschreven wordt. want de vrees

heeft

Namelijk van verdoemd te zullen

worden. pijn, en die vreest, Of straffing;
dat is, kwelling, angst en benauwdheid des
gemoeds, die ophoudt als wij verzekerd zijn
van de oprechtheid onzes geloofs, hetwelk
geschiedt zo door den geest Gods, als door de
werken der liefde, welke hoe groter ze is, hoe
minder de vrees en benauwdheid is. is niet

volmaakt in de liefde

Dat is, in degenen,
die hun geloof door de liefde betonen, die
waarlijk God en hun naaste liefhebben..

19. Wij hebben Hem lief,

Of laat ons
Hem, dat is God, liefhebben; want de Griekse
tekst laat beide overzettingen toe. omdat

Hij ons Zie 1 Joh. 4:10. eerst liefgehad
heeft.
20. Indien iemand zegt: Ik heb God
lief; en haat zijn broeder, Dat is, niet
alleen werkelijke haat, maar ook zelfs niet
liefheeft; gelijk de volgende woorden
verklaren. die is een leugenaar; Zie 1

want die zijn broeder niet
liefheeft, dien hij gezien heeft, Dat is,
Joh. 2:4.

wiens persoon, staat en nood hij ziet door
welk zien de liefde en barmhartigheid pleegt

ontstoken te worden in het hart.

hoe kan

hij God

Hij wilt zeggen, die kan geenszins
God liefhebben; alzo men lichter door het
gezicht dan door het gehoor tot liefde
bewogen wordt; en God niet minder de ene
liefde als de andere van ons eist.

liefhebben, Dien hij niet gezien
heeft?
21. En dit gebod hebben wij van Hem,
namelijk dat die God liefheeft, ook
zijn broeder liefhebbe.
1 Johannes 5

1. Een iegelijk, die gelooft, dat Jezus
Namelijk met zodanig een geloof, dat
vergezeld is van alles wat tot een oprecht
geloof behoort; zie 1 Joh. 4:2. is de

Christus,

Dat is, de ware en beloofde

die is uit God
geboren; en een iegelijk, die
liefheeft Dengene, Die Dat is, den
Vader. geboren heeft, die heeft ook
lief dengene, die uit Hem geboren is.
2. Hieraan kennen wij, dat wij de
kinderen Gods liefhebben, wanneer
wij God Want uit de liefde Gods, als een
Messias. Zie Joh. 20:31.

oorsprong en fontein, moet de liefde van den
naaste
spruiten
en
voortkomen.

liefhebben, en Zijn geboden
bewaren.
3. Want dit is de liefde Gods, Dat is,
hiermee betonen wij, dat wij God waarlijk
liefhebben. dat wij Zijn geboden

bewaren; en Zijn geboden zijn niet
zwaar. Dat is, bezwaarlijk, moeilijk, hetwelk
hier niet gezegd wordt om aan te wijzen, dat
wij deze geboden hier volkomen kunnen
onderhouden. Zie 1 Joh. 1:8, en 1 Joh. 2:1;
maar ten opzichte van de wedergeborenen, in
welker hart de Heilige Geest de geboden
Gods, zo inschrijft, dat Hij meteen in hen een
lust verwekt om deze gaarne te doen, Rom.
7:22. En hetgeen iemand gaarne doet valt
hem niet zwaar of moeilijk. Zie Matth. 11:30.

4. Want al wat uit God geboren is,
overwint de wereld; Dat is, in den
geestelijken strijd tussen den Geest der

wedergeboorte
en
de
wereldse
begeerlijkheden en aanlokkingen, waardoor
wij tot afwijking van het geloof en overtreding
der geboden Gods worden verzocht, houdt
het de overhand. en dit is de

overwinning,

Dat is, de oorzaak van onze
overwinning, omdat het Christus omhelst,
door wien wij alles vermogen; Filipp. 4:13.

die de wereld overwint, namelijk ons
geloof. Namelijk dat vergezeld is van al wat
tot een waar geloof vereist wordt; want zulk
een geloof kan niet bestaan zonder
onderhouding van de geboden der liefde tot
God en den naaste.

5. Wie is het, die de wereld overwint,
dan die gelooft, dat Jezus is de Zoon
van God?
6. Deze is het, Die gekomen is door
water en bloed, De apostel ziet hier op
het water en bloed dat uit de doorstoken
zijde van Christus gevloeid is, waarvan
Johannes alleen gewag maakt, Joh. 19:34,35;
en verhaalt dat weder hier, om te tonen dat
daarin een verborgenheid is, namelijk dat van
Hem vloeit het water van den Heiligen Geest,
waardoor wij gereinigd en wedergeboren
worden, en dat door het uitstorten van Zijn
bloed aan het kruis ons is verworven de
verzoening met God en de vergeving onzer
zonden. En daardoor is vervuld hetgeen
afgebeeld was door de plechtigheden van het
Oude Testament, die meest bestonden in
reinigingen met water en bloedstorting der
beesten die geofferd werden, zodat dit de zin
is: dewijl Christus, gekomen zijnde, al wat
door de ceremoniën van het Oude Testament
afgebeeld was, inderdaad vervuld heeft, dit
dan een klaar bewijs is, dat Hij de ware
Messias is. namelijk Jezus, de Christus;

niet door het water

Dat is, Hij is
gekomen om niet alleen de weldaad der
wedergeboorte of der reiniging onzer
verdorven natuur, maar ook de weldaad der
rechtvaardigmaking of verzoening met God
tezamen teweeg te brengen, door Zijn Geest
en bloed, welke twee weldaden van elkander
niet worden gescheiden. alleen, maar

door het water en het bloed. En de
Geest is het, Dat is, de Heilige Geest

getuigt in de harten der gelovigen; 2 Cor.
1:22; Ef. 1:13. Die getuigt, dat de Geest

de waarheid is.

Dat is, de leer van het
Evangelie dat Jezus is de Christus. Welke leer
geest genoemd wordt, 2 Cor. 3:6. Zie de
aantekeningen aldaar.
7. Want Dit vers, daar het een zeer klaar
getuigenis
bevat
van
den
Heilige
Drievuldigheid, schijnt door de Arianen uit
enige boeken uitgelaten te zijn, maar wordt in
meest alle Griekse boeken gevonden en zelfs
ook bij vele oude en aanzienlijke leraars, die
voor de tijden der Arianen geleefd hebben,
tot bewijs der Heilige Drievuldigheid daaruit
bijgebracht, en de tegenstelling van de
getuigen op aarde, 1 Joh. 5:8, toont klaarlijk
dat dit vers, 1 Joh. 5:7, daar wezen moet,
gelijk blijkt uit 1 Joh. 5:9, waar gesproken
wordt van deze getuigenis van God. Drie

zijn er, Namelijk personen en onderscheiden
getuigen. Die getuigen in den hemel,
Dat is, geven hiervan uit den hemel een
hemels en Goddelijk getuigenis, waaraan niet
mag getwijfeld worden. Zie Matth. 3:16,17,
en Matth. 17:7; Joh. 3:31; Hand. 2:1, enz. de

Vader, het Woord Dat is, de Zoon Gods.
Zie Joh. 1:1. en de Heilige Geest; en
deze Drie zijn Namelijk personen. Zie
Matth. 3:16,17, en Matth. 28:19. Een.
Namelijk van wezen en natuur, die alle drie
van deze zaak gezamenlijk en enerlei
getuigen. Een zeer klaar bewijs en getuigenis
van de drieheid der personen in het enig
Goddelijk wezen. Zie Joh. 10:30.
8. En drie zijn er, Dat is, drie getuigen zijn er
ook op de aarde die hetzelfde getuigen.

getuigen op de aarde, de Geest,

die

Dat
is, de Geest der aanneming tot kinderen, die
den gelovigen in de gemeente hier op aarde
gegeven wordt, en het water der
wedergeboorte, waardoor de gelovigen van
hun gemeenschap met den Vader en den
Zoon verzekerd worden, en het bloed des
Nieuwen Testaments, waardoor zij verkrijgen
vergeving hunner zonden en de verzoening
met God. Anderen verstaan door den Geest
de leer van het Evangelie, en door het water
het sacrament van den doop, en door het
bloed, het sacrament van het avondmaal,

door welke drie middelen de gelovigen in de
Kerk hier op aarde van de vergeving hunner
zonden door Christus, en van het eeuwige
leven, als door drie vaste getuigen, verzekerd
worden. Zie ook de aantekeningen op 1 Joh.
5:6. en het water, en het bloed; en

die drie zijn tot een.

Dat is, zien op
enerlei zaak en geven daarvan enerlei
getuigenis, namelijk dat Jezus is de Zaligmaker
en de Zoon Gods, 1 Joh. 5:5.

9. Indien wij de getuigenis der mensen
aannemen, de getuigenis van God is
meerder; Dat is, geloofwaardiger, en moet
daarom ook vaster aangenomen worden.

want dit is de getuigenis van God,
welke Hij van Zijn Zoon getuigd
Namelijk Jezus Christus, dat Hij de ware en
enige Zaligmaker is. heeft.

10. Die in den Zoon van God gelooft,
heeft de getuigenis Dat is, door den
Heiligen Geest, die het geloof in hem
gewrocht heeft, in zijn hart hiervan overtuigt
en verzekert; Joh. 3:33. in zichzelven; die

God niet gelooft, heeft Hem tot een
Zie 1 Joh. 1:10. leugenaar gemaakt,
dewijl hij niet geloofd heeft de
getuigenis Dat is, door den Heiligen Geest,
die het geloof in hem gewrocht heeft, in zijn
hart hiervan overtuigt en verzekert; Joh.
3:33., die God getuigd heeft van Zijn

Zoon.
11. En dit is de getuigenis, Namelijk
waarvan ik spreekt. namelijk dat ons
God het Namelijk die in Christus waarlijk
geloven; Joh. 3:36. eeuwige leven
gegeven heeft; en ditzelve leven is in
Zijn Zoon. Namelijk als in een fontein uit
wiens volheid wij het ontvangen, Joh. 1:16.
Want de Zoon heeft ons het leven verdiend,
heeft de macht om het ons te geven, en geeft
het ook allen die in Hem geloven. Zie Joh.
6:47,48,51, en Joh. 17:2.
12. Die den Zoon heeft, die heeft Dat
is, met waar geloof heeft aangenomen, Joh.
1:12, die heeft de beginselen van het eeuwige
leven reeds in dit leven, en heeft een zekere
hoop dat hij het ook hiernamaals volkomen
zal bezitten. Zie Joh. 5:24, en Joh. 8:51. het

leven; die den Zoon van God niet
heeft, die heeft Dat is, met waar geloof
heeft aangenomen, Joh. 1:12, die heeft de
beginselen van het eeuwige leven reeds in dit
leven, en heeft een zekere hoop dat hij het
ook hiernamaals volkomen zal bezitten. Zie
Joh. 5:24, en Joh. 8:51. het leven niet.

13. Deze dingen heb ik u geschreven,
die gelooft in den Naam Dat is, in het
geloof meer en meer moogt toenemen en
daarin volharden. des Zoons van God;

opdat gij weet, dat gij het eeuwige
leven hebt, en opdat gij gelooft in
den Naam Dat is, in het geloof meer en
meer moogt toenemen en daarin volharden.

des Zoons van God.
14. En dit is de vrijmoedigheid,

Dat is,
vrijmoedig vertrouwen, gelijk Hebr. 4:16; 1
Joh. 2:28, en 1 Joh. 3:21. die wij tot Hem

hebben,

Namelijk God, gelijk Hij spreekt 1

dat zo wij iets bidden naar
Zijn wil, Hij ons verhoort. Grieks hoort.
15. En indien wij weten, dat Hij ons
verhoort, wat wij ook bidden,
Namelijk naar Zijn wil, gelijk 1 Joh. 5:14. zo
weten wij, dat wij de beden Dat is, de
zaken die wij bidden. verkrijgen, Grieks
hebben; dat is, zeker zullen hebben. die wij
van Hem gebeden hebben.
16. Indien iemand zijn broeder ziet
Dat is, zijn mede-christen. zondigen een
zonde niet Dat is, een zonde waarop de
Joh. 3:21.

eeuwige dood niet zeker volgt; dat is die niet
onvergeeflijk is. tot den dood, die zal

God bidden en Namelijk voor zijn broeder,
dat God hem deze zonde wil vergeven. Hij
zal hem Namelijk God zal hem zijn zonden
vergeven en zo het leven geven; of hij,
namelijk die God voor de zonde van zijn
broeder bidt, zal met zijn gebed hetzelve bij
God teweeg brengen. Zie 1 Tim. 5:16; Jak.
5:20. het leven geven, Dat is, van den
dood, dien hij door zijn zonde verdiend had,
verlossen. dengenen, zeg ik, die

zondigen niet tot den dood. Er is een
zonde tot den dood; Dat is, die zekerlijk
den dood met zich brengt, welke is de

lastering tegen den Heiligen Geest, wanneer
iemand de waarheid der christelijke leer,
waarvan hij door den Heiligen Geest is
verlicht en overtuigd, loochent en deze
vijandig lastert en vervolgt. Zie de
aantekeningen Matth. 12:31. voor dezelve

zonde zeg ik niet, dat hij zal bidden.
Namelijk daar God zodanigen zondaren de
zonden niet wil vergeven, maar geeft hen
over in hun onboetvaardigheid tot het einde
toe, doordien zij het middel tot de
boetvaardigheid, hetwelk Christus' offerande
is, en de overtuiging van den Heiligen Geest
verwerpen en tegenstaan.

17. Alle ongerechtigheid is zonde; en
er is zonde niet tot den dood. Dit is
niet te verstaan, dat er enige zonde zo licht
zou wezen, dat zij den dood niet zou
verdienen, hoe klein deze ook mogen zijn;
want dat strijdt tegen Deut. 27:26; Jak. 2:10;
maar dat zij niet noodzakelijk den dood
meebrengt, maar vergeven kan worden, als
de zondaar daarover een oprecht berouw en
leedwezen toont.

18. Wij weten, dat een iegelijk, die uit
God geboren is, niet zondigt; Namelijk
tot den dood; nog zo dat de zonde over hem
de heerschappij heeft. Zie 1 Joh. 3:9. maar

die uit God geboren is, bewaart
zichzelven, Namelijk dat hij in deze zonde
niet vervalle. en de boze Dat is, de duivel,
die hem tot deze zonde zoekt te brengen;
Matth. 6:13. vat hem niet. Of raakt hem
niet; dat is, heeft geen vat op hem, om hem in
die zonde te trekken.

19. Wij weten, dat wij uit God zijn,
Namelijk die in Christus geloven. en dat de
gehele wereld ligt Dat is, alle andere
mensen, die niet zijn wedergeboren noch
geloven. in het boze. Dat is, in de zonde en
onder het geweld des duivels.

20. Doch wij weten, dat de Zoon van
God gekomen is, en heeft ons het
verstand gegeven, Dat is, de rechte en
zaligmakende kennis van den waren God,
waarin het eeuwige leven bestaat, Joh. 17:3.
Of verstand gegeven, opdat wij den
waarachtigen mogen kennen. dat wij den

Waarachtige kennen;

Dat is, den waren
en levenden God, den Vader van onzen
Zaligmaker Jezus Christus. en wij zijn in

den Waarachtige, Dat is, wij hebben door
het geloof gemeenschap met Hem, 1 Joh. 1:3.
namelijk in Zijn Anderen voegen hier
tussen het woordje en, gelijk 1 Joh. 1:3, en
verstaan bij dezen waarachtige ook den
Vader, gelijk in het voorgaande. Zoon Jezus

Christus. Deze is de waarachtige
Namelijk Jezus Christus. Zie Joh. 17:3. God,
en het eeuwige Leven. Dat is, de
oorsprong, verdiener en gever van het
eeuwige leven; Joh. 1:4, en Joh. 10:28, en Joh.
14:6.
21. Kinderkens, bewaart uzelven Dat
is, wacht u en draagt zorg, dat gij u met geen
afgoderij besmet. van de afgoden.

Amen.

Dat is, valse goden, of beelden, die
tot afgoderij misbruikt worden, dat gij deze
generlei eer of dienst betoont, daar dit met
de christelijke religie en den waren
godsdienst geenszins kan bestaan.

