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1Bedenk toch hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft geschonken! Wij worden 
kinderen van God genoemd, en dat zijn we ook. Dat de wereld ons niet kent, komt 
doordat de wereld Hem niet kent. 2Geliefde broeders en zusters, wij zijn nu al 
kinderen van God. Wat we zullen zijn is nog niet geopenbaard, maar we weten dat we 
aan Hem gelijk zullen zijn wanneer Hij zal verschijnen, want dan zien we Hem zoals Hij 
is. 3Ieder die dit vol vertrouwen van Hem verwacht maakt zich rein, zoals ook Jezus 
rein is. 4Ieder die zondigt overtreedt Gods wet, want zondigen is Gods wet overtreden. 
5U weet dat Jezus verschenen is om de zonden weg te nemen; er is in Hem geen 
zonde. 

1See what great love the Father has lavished on us, that we should be called children 
of God! And that is what we are! The reason the world does not know us is that it did 
not know him. 2Dear friends, now we are children of God, and what we will be has 
not yet been made known. But we know that when Christ appears, a we shall be like 
him, for we shall see him as he is. 3All who have this hope in him purify themselves, 
just as he is pure. 4Everyone who sins breaks the law; in fact, sin is lawlessness. 5But 
you know that he appeared so that he might take away our sins. And in him is no sin. 
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6Ieder die in Hem blijft, zondigt niet. Ieder die zondigt, heeft Hem nooit gezien en kent 
Hem niet. 7Kinderen, laat niemand u misleiden: wie rechtvaardig leeft is een 
rechtvaardige, zoals ook Jezus rechtvaardig is, 8en wie zondigt komt uit de duivel 
voort, want de duivel heeft vanaf het begin gezondigd. De Zoon van God is dan ook 
verschenen om de daden van de duivel teniet te doen. 9Wie uit God geboren is 
zondigt niet, want Gods zaad is blijvend in Hem. Hij kán zelfs niet zondigen, want Hij is 
uit God geboren. 10Hieraan is te zien wie kinderen van God en wie kinderen van de 
duivel zijn: wie niet rechtvaardig leeft, komt niet uit God voort. Hetzelfde geldt voor 
wie zijn broeder of zuster niet liefheeft.

6No one who lives in him keeps on sinning. No one who continues to sin has either 
seen him or known him. 7Dear children, do not let anyone lead you astray. The one 
who does what is right is righteous, just as he is righteous. 8The one who does what is 
sinful is of the devil, because the devil has been sinning from the beginning. The 
reason the Son of God appeared was to destroy the devil’s work. 9No one who is born 
of God will continue to sin, because God’s seed remains in them; they cannot go on 
sinning, because they have been born of God. 10This is how we know who the children 
of God are and who the children of the devil are: Anyone who does not do what is 
right is not God’s child, nor is anyone who does not love their brother and sister.
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….. want uw Vader weet wat u nodig hebt, voordat u tot Hem bidt.

……for your Father knows what you need before you ask him. 
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De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle 
waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en 
jullie bekendmaken wat komen gaat.

But when he, the Spirit of truth, comes, he will guide you into all the truth. He will not 
speak on his own; he will speak only what he hears, and he will tell you what is yet to 
come.
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