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1. Johannes het 1e hoofdstuk:1-18 

1. In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. 
2. Dit was in het begin bij God.  
3. Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, en zonder dit Woord is geen ding gemaakt dat 

gemaakt is. 
4. In het Woord was het leven en het leven was het licht van de mensen. 
5. En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen. 
6. Er was een mens door God gezonden; zijn naam was Johannes. 
7. Hij kwam tot een getuigenis, om van het licht te getuigen, opdat allen door hem geloven 

zouden. 
8. Hij was het licht niet, maar was gezonden om van het licht te getuigen. 
9. Dit was het waarachtige licht, dat in de wereld komt en ieder mens verlicht. 
10. Hij was in de wereld en de wereld is door Hem ontstaan en de wereld heeft Hem niet gekend. 
11. Hij kwam tot het Zijne, maar de Zijnen hebben Hem niet aangenomen. 
12. Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te 

worden, namelijk die in Zijn Naam geloven; 
13. die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God 

geboren zijn. 
14. En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid 

gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader), vol van genade en waarheid. 
15. Johannes getuigt van Hem en heeft geroepen: Híj was het van Wie ik zei: Hij Die na mij komt, is 

vóór mij geworden, want Hij was er eerder dan ik. 
16. En uit Zijn volheid hebben wij allen ontvangen, en wel genade op genade. 
17. Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus 

gekomen. 
18. Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, Die in de schoot van de Vader is, Die 

heeft Hem ons verklaard. 
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Vragen:  

1. Deel met elkaar eens je antwoorden op de eerste vraag van deze avond: 

- Wat heb jij nodig om in God te kunnen geloven? 
- Waarop is jouw geloof in God gebaseerd? 

….. % gevoel (wat ik ervaar) 
….. % verstand (redeneren, wat ik denk) 
….. % openbaring door God Zelf 

100 % 

 Praat er eens met elkaar over door. 
2. Wat is voor jou het meest belangrijk: gevoel, verstand of openbaring? Waarom? 

Vragen naar aanleiding van Johannes 1:1-18 
3. Wat raakt je in dit Bijbelgedeelte? 
4. Johannes geeft in dit gedeelte ook antwoord op de vraag naar het bestaan van God. Kun je zijn 

antwoord in twee of drie punten samenvatten? 
5. Wat zou je Johannes ter verduidelijking nog willen vragen 

Overige vragen 
6. Hoe weet jij, dat het geloof in de God van de Bijbel, het geloof in Jezus Christus het enige echte 

geloof is? 
7. Kun je dat aan elkaar uitleggen? 
8. Kun/durf je te zeggen wie de Heere God voor jou is? 
9. Lees het onderstaande verhaal nog eens door. 

De in 1991 overleden zanger Freddy Mercury (leadzanger van de popgroep Queen) vroeg in het 
laatste nummer dat hij schreef: 

Weet iemand waarom wij leven? 

In een interview vlak voor zijn dood gaf hij toe dat hij, ondanks alle rijkdom en roem, wanhopig 
eenzaam was. Hij zei: 

‘Je kunt alles hebben in de wereld en toch een eenzaam mens zijn; en dat is de bitterste vorm van 
eenzaamheid die bestaat. Succes heeft van mij een wereldidool gemaakt en me vele miljoenen 
opgeleverd, maar het heeft me dat éne onthouden, dat wij allemaal nodig hebben: een duurzame 
liefdevolle relatie!’ 

Praat er eens met elkaar over door. Wat zouden jullie tegen deze man gezegd hebben? 

Verdiepingsvraag 

10. De theoloog Paul Tillich zegt dat mensen door drie angsten beheerst worden: 

- Door de angst voor zinloosheid; 
- Door de angst voor de dood 
- Door de angst voor schuld 

Herken je dat in je omgeving? 

Kun je in het gesprek met andere mensen dan iets met de woorden van de Heere Jezus: 

Ik ben de weg, de Waarheid en het Leven. 


