
 
 
Wandelen in het licht  - 1 Johannes 1 en 2 
Leidraad Licht & Waarheid – Connectgroep-avond week 8 2020 

In de serie Licht en Waarheid kijken we naar de genadevolle en heiligende kracht van het Licht dat 

schijnt in ons leven en naar de Waarheid die naar deze wereld is gekomen om leven in overvloed te 

geven. 

Introductie 
Johannes schrijft in zijn brief over wat het logische gevolg is van onze wedergeboorte en bekering, 

namelijk dat onze levenswandel correspondeert met het wezen van God. Johannes legt uit dat het 

niet mogelijk is om wel de waarheid in je te hebben, en tegelijkertijd niet een leven te leiden dat een 

verlangen heeft om te doen wat God van je vraagt. In het tekstgedeelte 1 Johannes 1:5-2:17 werkt 

Johannes vier punten uit, waarin hij aangeeft wat het betekent om in de waarheid te leven: 

- In het licht wandelen (1:5-2:2) 

- Houden aan Gods geboden (2:3-6) 

- De broeders en zusters liefhebben (2:7-11) 

- De wereld niet liefhebben (2:12-17) 

De reden waarom Johannes deze brief heeft geschreven legt hij uit in 1 Johannes 2:1, zodat de lezer 

niet zal zondigen, zijn of haar doel zal missen, en als iemand dat wel doet, te weten dat we een 

pleitbezorger hebben bij de Vader, namelijk Jezus Christus. 

Suggestie voor invulling van de avond 
Lees met elkaar 1 Johannes 1:5 tot en met 2:17. Vraag eventueel de connect-groepleden dit van te 

voren te bestuderen. Bespreek het tekstgedeelte aan de hand van de begeleidende gespreksvragen. 



Begeleidende gespreksvragen: 
1. Heeft u gemeenschap met God (HSV) / bent u verbonden met God (NBV)? Hoe merkt u dat u 

dan niet in het duisternis wandelt? (vs. 6) 

2. Welke plek heeft het belijden van zonden in uw leven en hoe geeft dit vorm? Wat kunt u 

leren van de manieren en vormen die anderen hieraan geven? (vs. 9) 

3. Wat zijn volgens u de geboden van Jezus, waar Johannes over spreekt? (vs. 2:3) 

4. Hoe houdt u Jezus’ geboden in acht? Vindt u dit lastig of soms een last? (vs. 5) 

5. Wandelt u zoals Jezus wandelde? (vs. 6) 

6. Groeit u nog in het liefhebben van uw broeders en zusters? Hoe doet u dit op moeilijke 

momenten? (vs. 10) 

7. Johannes benoemt twee zaken die in de wereld zijn. De begeerte van het vlees en de 

hoogmoed van het leven. Wat bedoelt hij met deze twee zaken? (vs. 16) 

8. Merkt u dat het lastig is om de wereld niet lief te hebben? (vs. 15) 

Bespreek met elkaar 1 Johannes 2:12-14. Johannes schrijft zijn brief aan drie1 groepen mensen: 

kinderen, jongeren en volwassenen in het geloof. Bespreek met elkaar wat deze drie groepen 

moeten doen.  

- In welke groep zit u zelf, als u kijkt naar uw wandel met God?  

- Wat kunt u leren van Johannes’ advies?  

- Welk advies zou u op basis van dit tekstgedeelte geven aan uw mede-connectgroepleden? 

 
1 Voor de correctheid: er zijn door de brief heen vier groepen te zien, kinderen en kleine kinderen worden apart 
benoemd. 


