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Ten geleide

Deze bundel is een fotomechanische herdruk van schetsen die eerder als bij
lage bij het CJB verschenen zijn; de inhoud van de schetsen is ongewijzigd 
gebleven.
De uitgave van deze bundel beoogt dienstbaar te zijn aan het doel van ons 
verenigingswerk, nJ. om Gods Woord te bestuderen met het oog op de dienst 
die God van ons vraagt.
Moge het gebruik van deze bundel ook aan dat doel beantwoorden.

november 1977.

Bij de tweede druk
De Nieuw-Testamentische brieven zijn erg in trek ter behandeling op de ver
enigingen. Dat blijkt wel uit het gebruik van de schetsenbundel over de brie
ven van Johannes en Judas.
Het is een verblijdende zaak.dat een nieuwe druk van deze bundel noodzake 
lijk is geworden. Want waar voorstudiemateriaal wordt afgenomen, word 
gewerkt op de verenigingen.
Deze nieuwe druk is wel iets gewijzigd: zo zijn enkele schetsen samengevoegd 
en zijn tal van fouten en gebreken verwijderd.
Feilloos zal het nooit worden, maar wij hopen dat deze bundel zo weer 
dienstbaar mag zijn aan de geestelijke vorming van velen.
In deze bundel staat de oproep centraal: Beproef de geesten! Laat deze op
roep weerklank vinden op de verenigingen.

november 1983.
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1. Algemene inleiding en 1 Johannes 1

De schrijver

1. De naam van de auteurontbreekt in deze brief. Niet de nadere aanduiding 
van zichzelf. Noem de verschillende elementen, die duidelijk laten zien, 
dat Johannes de schrijver is. Gegevens daarvoor in de Korte Verklaring 1,
2 en 3 Johannes van Prof. dr. S. Greijdanus, par. 2.

2. Deze brief vertoont grote overeenkomst met het Evangelie naar Johannes.
In het Evangelieverhaal gaat het de apostel er om te laten zien, dat de Hei- - 
land Zich geopenbaard heeft als Messias en Zoon van God en als zodanig 
moet men in Hem geloven om het eeuwige leven te hebben. Joh. 20:30. 
Daarom behoefde er van Christus’ woorden en werken ook niet meer ge
zegd te worden, Joh. 20:30, 31; 21:25. (Laat dat weer met de teksten 
zien).

3. In deze brief bestrijdt Johannes de dwaling die zei, dat Jezus en Christus 
onderscheiden moeten worden als twee. Jezus is dus niet dezelfde per
soon als de Christus. Daarom komt het er met het leven in de vreze Gods 
en naar de wet des Heren ook niet zo precies op aan. 1 Joh. 4:2, 3; 5:1;
1:6 - 2:6. (Teksten!).

Aanleiding en doel

Als aanleiding tot het schrijven van deze brief kan het optreden van de 
dwaalleraars gelden. 1 Joh. 2:18-27; 4:1-6. Dan is duidelijk, dat het doel van 
deze brief is: waarschuwing tegen dwaalleer en dwaalleraars, bevestiging en 
opbouw in het geloof. Zie K.V. 1 Joh. par. 4.

Dwaalleer

Het overzicht van de bestreden dwaalleer in de K.V. op 1,2 en 3 Johannes is
dermate duidelijk, dat verdere toelichting niet nodig is. (K.V. par. 5).
Men lette op het volgende:
a. De dwaalleraars loochenden, dat Jezus de Christus is en dat Hij de Zoon 

van God is (2:22 en 4:3) en dat Jezus in het vlees gekomen is (4:2).
b. Dit brengt miskenning mee van Gods grote liefde, in de Zending van Zijn 

Eniggeboren Zoon tot verzoening en verlossing van onze zonden betoond 
(3:1; 4:9,10).

c. Daarbij sluit zich aan een geringe waardering van liefdebetoon en het niet 
belangrijk achten van een heilige wandel naar Gods gebod (1:6, 8, 10). 
(Nogmaals: laat de Schrift zelf spreken).
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De geadresseerden

De geadresseerden worden nergens met name genoemd. Uit de brief blijkt:
a. Het waren Christenen uit de heidenen (5:21).
b. Hoewel Johannes hen ‘zijn kinderen’ noemt is het niet noodzakelijk, dat 

zij door zijn dienst tot bekering gekomen zijn.
c. Er waren dwaalleraars bij hen opgestaan, die zij weerstaan hebben.
d. Een waarschuwing tegen dwaalleraars en hun leer blijft nodig.

(K.V. par. 3).

Inhoud

Tenslotte geve men een kort overzicht van de inhoud van deze brief. Zie 
K.V. par. 6.

Literatuur

— Korte Verklaring op 1, 2 en 3 Johannes, geschreven door Prof. dr. S. 
Greijdanus.

— Parafrase op 1,2 en 3 Johannes, te vinden in het deeltje Hebreeën, Petrus 
t/m Judas, geschreven door ds. L. Hoorweg.

— Kanttekeningen Staten Vertaling.

1 Johannes 1

Een inleiding over één van de hoofdstukken van 1 Johannes be
hoort niet tot de gemakkelijkste opgaven.
Het schrijven van een schets hierover is eveneens niet een eenvoudi
ge zaak. Men worde niet te gauw teleurgesteld, als er moeite is de 
gedachtengang van de brief te vatten. Prof. dr. S. Greijdanus zegt in 
zijn Korte Verklaring op 1 Johannes ergens: „Hoewel het moeilijk 
is de gedachtengang van deze brief aan te geven en hem in te delen, 
omdat verschillende onderdelen telkens weer besproken worden, is 
het toch gewenst enige indeling van de inhoud te beproeven en 
schijnt zij niet geheel onmogelijk, al kost het dan ook grote moeite 
soms de samenhang der onderdelen van een groep te ontdekken.” 
Bij de schets hebben we ons zoveel mogelijk aan vergelijkbare lek- 
tuur gehouden, zodat men kan kontroleren waar de inhoud van de 
schets betrekking op heeft. Zo wordt het des te meer mogelijk het 
materiaal te verwerken. Maar men neme als inleider er ruim de tijd 
voor.
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Vooraf nog eens een korte samenvatting van de dwaalleer, die bestreden 
wordt. De apostel Johannes bestrijdt de dwaalleer die loochent, dat Jezus de 
Christus is en dat Hij de Zoon van God is en dat Jezus Christus in het vlees 
gekomen is. Deze loochening van de Here Jezus als persoonlijk de Christus 
en de Zoon van God, bracht met zich miskenning van Gods grote liefde, in 
de zending van Zijn Zoon tot verzoening van onze zonden en tot onze verlos
sing betoond. En dit sloot in zich geringe waardering voor betoon van liefde. 
Naar het schijnt beweerden deze dwaalleraars rechte kennis van God de Va
der te hebben en Zijn gemeenschap te genieten, maar het kwam niet bijzon
der aan op liefdebetoon jegens medegelovigen. Kortom, zij namen het met 
de levenswandel niet nauw en telden de zonde niet zwaar.
Mogelijk is, dat de apostel zich in 1 Joh. 1:5 ook keert tegen de bewering, 
dat God donkerheid, onkenbaar is, zoals een dergelijke mening later in Gnos
tische stelsels ontwikkeld werd.

Samenvatting van de inhoud

In het eerste hoofdstuk van 1 Joh. gaat het over de werkelijke openbaring 
van het leven en de prediking daarvan (vss. 1-4). De verzen 5-10 handelen er 
over, dat God louter Licht is. Hij eist een wandel in het licht, reinigt door 
Christus’ bloed van alle zonden, wanneer zij beleden worden. Daarbij wor
den reeds dadelijk twee waarheden voorgesteld, die in deze brief telkens 
weer naar voren worden gebracht: dat metterdaad de Zoon van God is ge
openbaard in het vlees tot onze verlossing en ons behoud; en dat gemeen
schap met God en deel in het verlossingswerk eist, en zich openbaren moet 
in het breken met de zonde en in het betoon van liefde jegens broeders en 
zusters.
De apostel begint met grote nadruk de werkelijkheid van de verschijning van 
het Goddelijke, de Zoon van God, in zichtbare, tastbare gedaante uit te spre
ken (1:1, 2) en zegt dan, dat zij, en waartoe zij, haar ook aan de geadresseer
den hebben verkondigd: opdat deze langs die weg gemeenschap met God en 
met Zijn Christus en volle blijdschap mochten hebben (1:3,4).
Die verkondiging heeft tot inhoud, dat God licht is (1:5), zodat wie gemeen
schap met Hem heeft, in het licht moet wandelen (1:6) en dan de reiniging 
van zijn zonden ontvangt door het bloed van Christus (1:7), als hij die be
lijdt (1:9) en niet loochent (1:8, 10).

Vers 1: „Hetgeen was van den beginne . . Johannes schrijft over de 
Zoon van God, die in het vlees verschenen is. En toch begint hij niet met 
„Die van den beginne was...”. Hij begint met het onzijdige „hetgeen". 
Waarom? De apostel wil al dadelijk aangeven waar het om gaat en waar het 
op aan komt: Jezus Christus heeft metterdaad Zich doen horen en zien en 
tasten als God, geopenbaard in het vlees, als de Zoon van God. Dat was maar 
niet louter het menselijke, geschapene, maar dat was het eeuwige, ongescha
pene, Goddelijke, dat zich te horen en te zien en met de handen te tasten
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gaf. Vergel. Joh. 1:14. Het gaat er om, de werkelijkheid van de vleeswording 
des Woords zo sterk mogelijk aan te geven. De apostel en zijn medegetuigen 
hebben niet alleen de mens Jezus Christus gehoord en getast, maar zij heb
ben ook het Goddelijke, het eeuwige leven, de Zoon van God mogen horen 
met hun oren en zien met hun ogen en tasten met hun handen.
Zo hebben zij Hem echt waargenomen: het eeuwige, het Persoonlijke leven. 
Dat bij de Vader was en Zich openbaarde, de Zoon van God. Een waar-. 
neming, die stellig en volledig en ontwijfelbaar is: met het oog, met het oor 
en met de hand! Jezus is waarlijk in het vlees verschenen,ja, het vleesgewor
den eeuwige persoonlijke Leven. Dat bij de Vader was en Zich openbaarde, 
de eeuwige Zoon van God.
En dat was „van den beginne” namelijk van de schepping (Kanttekenaren 
St.V.), dat is: van alle eeuwigheid, zie Micha 5:1. Daarmee wordt de Godde
lijke natuur van Christus beschreven. Het Woord des Levens was dus eeuwig, 
vóór alle schepsel, Zelf Schepper.
Johannes gebruikt 4 werkwoorden om de ontwijfelbaarheid van de waarne
ming des te zekerder aan te geven: horen, zien, aanschouwen, tasten. 
Johannes en zijn medeapostelen hébben gehoord en gezien, zó, dat het hun 
nog in de oren klinkt en dat zij het nog voor ogen hebben. Zij aanschouw
den en tastten met hun handen tóen. Maar dat is nu voorbij sinds de Here 
ten hemel gevaren is. Het gaat dus wel echt over werkelijke gebeurtenissen 
en geschiedenis. De Here heeft Zich dus ten volle op zintuiglijk-waarneem- 
bare wijze aan de discipelen geopenbaard. Zij ontvingen die van het Woord 
(met een hoofdletter) des levens. Joh. 1:1 en 1:14. Het Woord, dat het Le
ven in ware, wezenlijke zin is.

Vers 2 is een tussenzin. Het Leven toch, nJ. de Zoon van God die ook het 
leven genaamd wordt, is geopenbaard in het vlees en de apostelen hebben 
het Woord, dat is de Zoon van God, gezien in Zijn aangenomen menselijke 
natuur. Zo konden die apostelen mededelen, hetgeen zij zelf gezien hadden 
en dat verkondigen, dat Christus van eeuwigheid leeft en de oorsprong en 
gever is van het eeuwige Leven, zoals Hij te voren ook het leven genoemd 
wordt. Dat was bij God en is geopenbaard aan zijn apostelen, die Hij tot Zijn 
getuigen had verkoren en geroepen en hun gegeven te verstaan de verborgen
heden van het Koninkrijk Gods (Kantt. Staten Vertaling).

Vers 3. Zo rust de prediking niet op eigen verzinsel, maar zij rust op wat zij 
gezien en gehoord hebben. Degenen, die geen oor- en ooggetuigen zijn ge
weest (wij!!!) kunnen er op aan. Vandaar dat Johannes kan schrijven, dat de 
apostelen van Christus dit verkondigen aan de lezers van deze brief en aan 
ons, opdat de apostelen en alle andere gelovigen met elkaar gemeenschap 
zouden hebben aan al de geestelijke weldaden, die Christus voor ons heeft 
verworven en die in het Evangelie worden verkondigd. Die gemeenschap die 
wij, gelovigen, gezamenlijk hebben, is ook met de Vader, die nu met ons
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door Christus verzoend is en ons Zijn hemelse goederen deelachtig maakt, 
en met Jezus Christus.
Vers 4. Dat schrijven Johannes en zijn medeapostelen, opdat hun blijdschap 
haar hoogtepunt bereike. Zij hebben blijdschap in de verkondiging van deze 
openbaring, maar hun vreugde komt tot haar volkomen hoogte en volheid, 
als zij niet alleen maar mondeling het Evangelie verkondigen, maar ook 
schriftelijk vastleggen en mededelen wat zij van de Here in zijn Goddelijke 
openbaring in het vlees hoorden en zagen en tastten.

De verzen 5-10 vatten we samen. De inhoud van die prediking is, dat God 
Licht is en in Hem in het geheel geen duisternis is.
Wie zegt met Hem gemeenschap te hebben en in de duisternis (de zonde) 
zijn levenswandel heeft, zijn levenselement, die liegt. Die doet de waarheid 
niet. Dan handelt hij welbewust tegen de waarheid in. Als wij in het licht 
wandelen, onze levensvreugde genieten in het licht van Gods openbaring in 
Christus, dan hebben de gelovigen gemeenschap met elkaar. Liefde tot God 
openbaart zich in liefde tot de naaste. Dan is er gemeenschap der heiligen, 
en daaruit blijkt, dat wij echt gemeenschap met God hebben. Vs. 5,6.
Maar dat betekent geen volstrekte zondeloosheid. Er is vaak een vallen in 
zonde. De gelovigen struikelen dagelijks in veel dingen, maar de plaatsbekle- 
dende arbeid, het bloed van Jezus Christus, Zijn ganse lijden reinigt van de 
zonde. Dagelijks en telkens weer. Hij is de Zoon van God. Daarmee wordt de 
waarde en de kracht van dit bloed, dit lijden aangegeven. Die Jezus is de 
Zoon van God. Deze Zoon van God ging als Jezus de dood in. En omdat dit 
bloed dus het bloed is van de Zoon van God, weegt het op tegen onze totale^ 
zondeschuld, als wij die van harte belijden en wanneer wij met de zonde bre
ken, vers 7.
Wie zegt geen zonde te hebben, voert zichzelf op een dwaalweg. De uitdruk
king „geen zonde hebben” kan tweeërlei betekenen: of de mening, de bewe- 

- ring dat men reeds volkomen van alle zonde vrij is en de volkomen zonde
loosheid bereikt heeft, óf dat men geen schuld heeft aan de zonde, omdat 
slechts het vlees zondigde en de innerlijke mens er niets mee van doen had. 
Maar als wij in plaats van de zonde te ontkennen onze zonde belijden, is 
God getrouw aan Zijn belofte in Christus, om ons de zonden te vergeven en 
ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Zonde heet hier ongerechtigheid. 
Daarmee wordt aangeduid dat zij geen kleinigheid is en ook geen zwakheid. 
Wie zegt niet gezondigd te hebben, maakt God tot een leugenaar, die Zijn 
waarheid uitsprak. Die waarheid werd niet gelovig aangenomen, maar verwor
pen en zo wordt God in dat spreken van leugen beschuldigd. De waarheids- 
openbaring werd dan wel gehoord, maar niet geloofd, vss. 8-10.
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2. 1 Johannes 2:1 — 3:3
De apostel Johannes richt zich tot de gelovigen, opdat zij niet in 
zonde vallen. Als iemand toch in zonde valt, is hij niet afgesneden 
van behoudenis. Christus wil dan zijn Voorspreker zijn bij de Vader. 
Hij is een verzoening voor onze zonden en voor de gehele wereld. 
Maar kennis van God moet zich openbaren in het bewaren van Zijn 
geboden. Dat is een wandel naar Zijn Woord, zoals ook Christus ge
wandeld heeft. Daarbij is broederliefde een kenmerk van het blijven 
in het licht. Dat is een oud en tegelijk een nieuw gebod. Wie zijn 
broeder niet lief heeft, wandelt in de duisternis. Zij, die de brief 
ontvangen, de geadresseerden, kennen de Vader en hebben de boze 
overwonnen. Zij moeten de wereld niet liefhebben met alles wat 
aan haar verbonden is. Dan is de liefde van de Vader niet in hen. 
Alleen wie de wil van de Vader doet, blijft in der eeuwigheid.

Indeling voor de behandeling: 2:1-6; 2:7-11; 2:12-17; 2:18-3:3.

Vss. 1-6
Johannes begint dit gedeelte met de aanspraak: „mijn kinderkens”, om de 
nauwe band tussen hem en hen aan te wijzen en om zo hun harten gewillig 
te maken zijn vermaning ter harte te nemen. Dat behoeft niet te betekenen, 
dat de geadresseerden allen door de prediking van Johannes tot geloof zijn 
gekomen, al zullen die er bij zijn, maar Johannes heeft jaren lang onder hen 
gewerkt en hen opgebouwd in het geloof. Hij schrijft hun deze dingen.
Dat zijn de dingen, die hij geschreven hééft, met name de verzen 5-10 van 
hoofdstuk 1, maar ook wat er nog verder volgt; hij doet dat, opdat zij niet 
tot zonde komen. Immers, bij gemeenschap met God is een léven in de zon
de niet mogelijk. Wel is het mogelijk, dat zij struikelen en in zonde vallen. 
Maar ook daartegen hebben zij met alle kracht te strijden. Vallen in zonde 
bewijst nog niet, dat er geen gemeenschap met God is,geen kennen van Hem. 
Maar zij hebben wel met alle zorg te waken, dat zij niet tot zonde komen. 
Als zij toch in zonde vallen, toch vallen in de strik van de dwaalleraren of in 
welke zonde dan ook maar, hebben zij een Advocaat, Pleitbezorger bij de 
Vader. En wie valt niet in zonde!!!
Een Voorspreker, in het grieks: paracleton. (Wordt ook gebruikt van de Hei
lige Geest in Joh. 14 — Trooster; zie ook Gezang 21:2). Kantt. St.V.:welke 
titel eigenlijk betekent: een advocaat of voorspraak, die iemands zaak voor
spreekt en uitvoert in het gericht; en wordt hier Christus toegeschreven,om
dat Hij bij de Vader voor ons bidt(Rom. 8:34). Hij kan ook onze Pleitbezor
ger zijn, want Hij is de Rechtvaardige, Die de straf heeft gedragen en alle ge
hoorzaamheid heeft vervuld. En Hij (met nadruk: niemand anders) is een 
verzoening of een bedekking voor onze zonden. Christus bedekt de zonde,
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doordat Hij er Zich voor in de dood gaf en Zijn bloed er voor stortte.
En Christus is een verzoening niet alleen voor onze zonde, maar voor de ge
hele wereld. Dit is geen algemene verzoening, laat staan alverzoening, „maar 
de Here Christus heeft niet slechts voor een deel der wereld, n.1. dat deel dat 
door de mensenwereld gevormd wordt, verzoening aangebracht, maar ook 
voor de overige wereld, en daarmede voor de wereld in haar geheel en als ge
heel, in haar ganse opbouw en volledigheid”. Het is dezelfde gedachte als 
van Ef. 1:10 en Col. 1:20. (Greijdanus, Kommentaar 1 Joh.).
Kenmerk van het kennen van Hem die de zonden bedekt is: het bewaren van 
Gods geboden. Het bewaren van die geboden is gevolg van de kennis en ge
meenschap met God. Zonder heiligmaking zal niemand de Here zien. Hebr. 
12:14.
Wie Gods Woord bewaart (en dat omvat meer dan alleen „geboden**), in die 
is de liefde van God tot volle ontwikkeling gekomen. Die liefde van God je
gens hem beheerst zijn volle bestaan, zijn innerlijk en zijn gedrag. Daaraan 
komt hij, komen wij te weten dat wij in Hem zijn. Dat is, zeggen de Kantt., 
met Hem en met Zijn weldaden gemeenschap hebben. Wij moeten navolgers 
van Christus zijn.

Vss. 7-11
Van het algemene ‘wandelen als Christus’komt de apostel nu op het speciale, 
dat wel bij uitnemendheid het doen van de Here kenmerkte, namelijk liefde
betoon en broederliefde. Daaraan inzonderheid schortte het de dwaalleraars. 
Dat achtten zij blijkbaar onnodig en niet-vereist. Maar dat is, zoalsde apostel 
laat zien, onmisbaar. Waar zij ontbreekt is er geen ware gemeenschap met 
God, met het licht, en gaat men te gronde.
‘Geliefden’ (sommige handschriften: broeders. Zo ook Statenvertaling) wil 
zeggen: door God geliefd en daarom ook door de apostel Johannes. Hij 
schrijft hun geen nieuw gebod. Zij hebben het reeds gehoord, toen zij gelo
vig werden. Maar bovendien is het geen nieuw gebod, omdat het reeds stamt 
uit het paradijs, waar het door God verordend is. Hij heeft het herhaald op 
de Horeb. Toch kunnen we ook wel weer van een nieuw gebod spreken. 
Want door het Evangelie is het des te duidelijker aan het licht getreden. Gods 
liefde heeft zich daarin geopenbaard. Zo is er een nieuwe glans voor ons 
over opgegaan. Kantt.: „een nieuw gebod, dat is, dat op een nieuwe wijze 
van Christus en Zijn apostelen voorgesteld en gedreven wordt, met zijn eigen 
exempel en bijzondere liefde gevestigd is en door de Geest van God in de har
ten der gelovigen ingeschreven, volgens de beloften van het nieuwe verbond”.
Nu moet het bij de gelovigen zo zijn, zoals dat bij de Here was in liefde en 
erbarming. Het gebod dat Johannes bedoelt, en dat nu nieuw is, is dat het 
een liefde moet zijn als de Here betoonde door Zijn overgave voor ons tot de 
kruisdood. Het ware licht is in Christus opgegaan. Ook het licht der ware lief
de. Niemand behoeft noch mag zich meer ophouden in de duisternis van lief
deloosheid en haat of van welke zonden ook maar. Zeker niet zij, die God

11



met Zijn genade in Christus begunstigd heeft. Wie zegt, dat hij Gods genade 
kent (in het licht is) en zijn broeder haat, die heeft géén gemeenschap met 
God. Wie zijn broeder niet liefheeft, bewerkt zijn eigen ondergang. Wie hem 
wel liefheeft is daarvoor behoed. Liefde en haat openbaren dus de stand van 
het hart tegenover Gods gebod en het Evangelie. En daarmede tegenover 
Christus en tegenover God Zelf. Daarin komt er uit wat er in zit.

Vss. 12-17

De ware gemeenschap met God sluit ook het liefhebben van de wereld uit. 
Johannes bindt hen dit op het hart; hij spreekt van ,,kinderkens”, „vaders”, 
„jongelingen”. Hij zegt hen, dat hij schrijft „omdat zij . . .”. Omdat God 
Zich over hen ontfermd heeft, is ook Johannes met liefde tot hen vervuld. 
Hij wisselt af: „ik schrijf en ik heb u geschreven’.’ Zo wordt het levendiger en 
des te klemmender.
Hij schrijft hen (kinderkens), omdat hen de zonden vergeven zijn. Zij heb
ben zoveel ontvangen. Nu moet er bij hen gewilligheid zijn naar Gods Woord 
te horen en uit de liefde tot Hem en de naaste het leven op te bouwen. Hij 
schrijft hen (vaders), ouderen van jaren, omdat zij de Vader kennen. Hoe erg 
zou het zijn, als zij door verleiding van dwaalleraars en door afwijken van 
Gods geboden zich die zaligheid lieten ontroven.
Hij schrijft hen (jongelingen) omdat zij de boze overwonnen hebben. Zij heb
ben voorgoed de zege behaald. Dat geldt in wezen van alle kinderen Gods. 
Maar hier heeft het een bijzondere betekenis. Johannes heeft het over hen, 
die in het beste en sterkste van hun leven zijn en bekwaam tot strijden. Daar
in heeft de „jeugd” betoond hoezeer zij de strijd tegen de dwaling verstaat. 
In die strijd heeft zij de overwinning tegen de dwaalleer behaald en zal die 
door dezelfde kracht, die haar de overwinning gaf, blijven behalen. Verg. 
Pred. 12:1a.
Hij heeft hen (kinderkens) geschreven, omdat zij God als hun Vader kennen. 
Hij heeft hen (vaders) geschreven, omdat zij Hem kennen, die van het begin 
af is. Hij heeft hen (jongelingen) geschreven, omdat zij sterk zijn, zoals uit 
hun overwinning openbaar werd.
Zo stelt Johannes in de verzen 12-14 aan de geadresseerden hun grote gena- 
devoorrechten voor ogen; zo kan hij in de volgende verzen 15-17 des te ster
ker aan hen hun roeping krachtens die begenadiging voorhouden. Die roe
ping is: de wereld niet lief te hebben. De wereld, dat is hier datgene waar
naar de begeerten van het vlees kunnen uitgaan. „De dingen, die buiten de 
rechte kennis en dienst van God in deze wereld van wereldse mensen groot 
geacht en nagestreefd worden, die in het volgende vers worden uitgedrukt”. 
„ ... dat de lust der ogen opwekt, schoon en begeerlijk is voor het oog en ge
legenheid geeft om er in zijn levensmanier mee te pronken. Dat behoeven 
niet enkel stoffelijke goederen te zijn maar kunnen ook zijn verhoudingen, 
posities, waardigheden, allerlei, dat niet gegeten, noch gedronken, noch ge
dragen kan worden, hoewel het soms nauw met het stoffelijke mag samen-
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hangen en daarmede in verband staan”. Daar mogen we niet met ons hart 
aan hangen. De liefde van ons hart moet er zich niet aan hechten. Die moet 
uitgaan naar God en Zijn dienst. Dat bepaalt de verhouding waarin wij tot 
de dingen staan.
Waar ze van elkaar los komen te staan, staan ze tegenover elkaar: de liefde 
tot de wereld of de liefde des Vaders. Hier is geen kompromis. Het is óf... 
óf. De wereld is bezig te vergaan. 2 Petr. 3:10; Jes. 65:17. Maar wie de wil 
van God doet „in het vlieden van deze begeerlijkheden en zonden, zal het 
eeuwige leven hebben”. Kantt. St.V.

2:18-3:3
Johannes heeft reeds in het voorgaande zich tegen de dwaalleer gesteld en 
die bestreden, maar hij heeft de dwaalleraars nog niet genoemd. Dat doet hij 
nu. Hij spreekt hier van antichristen en zegt, wat het wezen van de antichris
telijke dwaalleer is. De tijden zijn ernstig en gevaarlijk;het zijn de laatste tij
den. De gebeurtenissen in de gemeente wijzen het uit. Antichristen zijn er 
reeds in grote getale gekomen. Johannes noemt geen persoonsnamen. Dat 
hoeft niet; de lezers weten wel wie hij bedoelde. Hij heeft het oog op bepaal
de dwaalleraars, van wie hij de karakteristiek geeft van antichristen. Maar de 
geadresseerden hebben hun dwaling afgewezen en die als leugenleer onder
kend door de werking en verlichting van de Heilige Geest.
Weer spreekt hij hen aan als „kinderen”(vs. 18). Dat geeft uitingaan de lief
de en zorg van Johannes voor zijn lezers. Het is „laatste ure”. Zonder „de”. 
Laatste uretijd. Johannes zegt: u hebt gehoord dat (de) antichrist komt. Er 
zijn velen antichrist geworden. De antichrist wordt zo genoemd, omdat hij 
zich welbewust tegen Christus stelt en zichzelf uitgeeft voor de wereldheer- 
ser. Bij het schrijven van deze brief zijn er velen, die deze antichristelijke 
geest vertonen. Dat had de Here voorspeld (Matth. 24:5,24). En daarom we
ten wij dat het de laatste ure is. Hoelang het einde nog uitblijft kan geen 
mens zeggen (Mare. 13:32). Maar dat is een kenmerk van de laatste tijd, en 
doet weten hoe gevaarlijk het dan voor de gelovigen is, zodat zij op hun 
uiterste hoede moeten wezen.
Deze dwaalleraars op wie Johannes wijst (antichristen, verleiders, valse pro
feten) zijn van ons uitgegaan (vs. 19). Ze zijn uit ons midden voortgekomen, 
opgetreden, én ze zijn uit ons uitgeweken. Ze hebben met ons gebroken. Ze 
zijn wel uit het midden van de gemeente voortgekomen („ons”), maar be
hoorden niet wezenlijk tot ons. Anders zouden ze wel gebleven zijn. Ze be
hoorden dus niet meer tot de gemeente, toen Johannes deze brief schreef. 
Ze hadden de banden met de gemeente(n) gebroken. Naar alle waarschijnlijk
heid door de bediening van de tucht. Ze waren ook niet uit ons. Uiterlijk 
wel, maar niet als gelovigen. Het bewijs daarvoor is: als ze door het geloof 
tot ons behoord hadden, zouden ze niet met de gemeente gebroken hebben. 
Een gelovige kan niet afvallen. Wie afvalt is geen waar gelovige geweest. Maar 
het moest openbaar worden, dat ze niet allen wezenlijk tot ons behoren.
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Daarom is dit gebeurd. Niet alles is wezenlijk de gemeente van de Here wat 
uitwendig tot haar behoort. De ketterijen treden dan wel op om scheiding te 
doen komen.

En u hebt de zalving van de Heilige Geest ontvangen! (vs. 20). In de verzen 
27-29 is met „Hem” Christus bedoeld. De gelovigen hebben de Heilige Geest 
van de Vader en de Zoon ontvangen. God schenkt Hem door Christus. De 
Heilige Geest geeft hen het verstand om God en Christus te kennen en de 
waarheid van de leugen te onderkennen. Door die zalving van de Heilige 
Geest is uw verstand verlicht. „Gij weet allen”, U hebt hier de nodige kennis. 
U weet de waarheid omtrent Jezus Christus en Gods openbaring in Hem. U 
kunt haar onderscheiden van de leugen. Daarover, zegt Johannes, behoeft u 
niet eerst nog door mij onderricht te worden. In vs. 21 zegt Johannes, dat hij 
het voorafgaande in deze brief niet heeft geschreven, omdat ze de waarheid, 
de openbaring van God in het vleesgeworden Woord niet weten. Integendeel, 
omdat ze die weten en daarom zijn woorden en waarschuwingen kunnen ver
staan. Als de gemeenteleden nog tot de wereld behoorden, dan namen ze 
zijn woorden niet aan.
Nu is het anders: God heeft door de Heilige Geest hen vernieuwd, geheiligd, 
het verstand geopend. Daardoor willen ze naar hem horen. Daarom zou het 
des te droever zijn wanneer ze zich door de dwaalleer lieten verleiden. Jo
hannes beijvert zich hen daarvoor te behoeden. Geen leugen is uit de waar
heid. Die staan tegenover elkaar en kunnen niet met elkaar gepaard gaan. 
Wie door de waarheid van de Godsopenbaring wordt beheerst, onderkent de 
leugen en verwerpt die, — de leugen van de dwaalleer, die loochent dat Jezus 
is de Christus en de Zoon van God. Daarom hebben de geadresseerden de 
dwaalleraars weerstaan en afgewezen. Zij zullen een geopend oor hebben 
voor wat Johannes schrijft.

In de verzen 22-25 horen we onder meer, dat loochening van Jezus als de 
Christus en Zoon van God gemeenschap met de Vader uitsluit. Belijdenis 
van de Zoon doet die gemeenschap bezitten en het eeuwige leven ontvangen. 
Nu noemt Johannes de dwaalleer. De dwaalleraars loochenen, dat Jezus de 
Christus zou zijn en de Zoon van God. Van het begin af aan is in de gemeen
ten verkondigd, dat Jezus als Christus en Zoon van God de enige weg tot 
God is. Zonder Hem is er geen gemeenschap met God als Vader voor zonda
ren mogelijk. Daarom moeten ze bij dat Evangelie blijven.
Wie is de leugenaar (vs. 23), de eigenlijke, wiens ontkenning de hele openba
ring van God in Christus raakt, dan wie loochent dat Jezus de Christus is? 
Het werkelijke bestaan van Jezus wordt door de leugenaars aangenomen. De 
realiteit van Zijn mens-zijn wordt niet betwist. Maar is Jezus ook meer dan 
een mens? Dat wordt betwist. Loochening van het Zoonschap van God van 
onze Here is antichristelijk. Men zoekt een andere Christus. De antichrist wil 
de Christus Gods verdringen door eigen openbaring. Hij loochent de Zoon 
en daarmee ook het heilshandelen van de Vader en Zijn Vaderliefde.
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Een ieder (vs. 23) die de Zoon loochent,heeft ook de Vader niet. Dat is, zeg
gen de Kantt. St. V.: „loochent ook genoegzaam den Vader, daar de Vader 
zonder Zijn Zoon niet kan zijn, noch recht gekend worden.” Omgekeerd,wie 
de Zoon gelovig met het hart belijdt, kent God en kent Hem als Vader in 
Christus en heeft gemeenschap met Hem.
Zo komt Johannes (vs. 24) tot de vermaning om standvastigheid in het ge
loof ten opzichte van alle verleiding en bestrijding. Wat u betreft, wat gij van 
den beginne gehoord hebt . . . Gij! Met nadruk, tegenover de dwaalleraars. 
In hen moet blijven wat zij van het begin af, toen hen het Evangelie verkon
digd werd, hebben geloofd. Als zij dat doen, zullen zij in de Zoon en in de 
Vader blijven. In de gemeenschap met de Vader en de Zoon. Dan zullen ze 
God als Vader kennen, terwille van Zijn Zoon, door lijden en sterven en 
door Zijn Middelaarswerk. Gelovig vasthouden aan het Evangelie van Jezus 
Christus als Zoon van God, die in de dood ging, is voorwaarde en kenmerk 
van de wezenlijke verbondenheid met Christus en de Vader.
Zij mogen weten (vs. 25) dat God de belofte van eeuwig leven verbonden 
heeft aan het geloof. Loochening van Christus als Zoon van God, doet deze 
belofte van God kwijtraken. Wie zich losmaakt van de Zoon en Hem als de 
Christus of als Zoon van God loochent, ontvangt geen deel in het eeuwige 
leven. Die mist nu dat leven en zal de volle openbaring daarvan missen. Er 
hangt dus heel wat met de aangewezen dwaalleer samen en er staat heel wat 
op het spel.

En nu de verzen 26-29. Johannes heeft de dwaalleer getekend. Maar de gelo
vigen mogen weten, dat de Zalving met de Heilige Geest die zij van Christus 
ontvangen hebben in hen blijft. In vers 27 heeft „gij” weer de nadruk. Het 
volle evangelie is hen bekend gemaakt. Zij hebben geen andere leringen no
dig op het gebied van het Evangelie of Godsopenbaring. Laten ze dus de dwa
ling afwijzen en verwerpen. De „kinderen” moeten (vs. 28) in Christus’ ge
meenschap blijven en bij Zijn leer, in het geloof die vasthoudend. Dan zullen 
wij (!) op de jongste dag vrijmoedigheid hebben, gegrond op een van God 
gekregen recht. Dan zullen wij ons niet behoeven te schamen, omdat we tot 
schande gemaakt zijn.
Wie weet — en gij weet dat - dat Hij, de Christus en Zoon van God, recht
vaardig is, die weet ook dat ieder die uit de rechtvaardigheid leeft krachtens 
de vernieuwing van de Heilige Geest, uit God geboren is. 1 Johannes 3:1-3. 
Wie loochent.dat Jezus de Christus en Zoon van God is, tast daarmee de lief
de van de Vader aan, die Zijn Zoon uit liefde in deze wereld gezonden heeft. 
Johannes wijst de geadresseerden nadrukkelijk op de grote liefde en genade 
dat zij kinderen van God zouden heten, juist vanwege die liefde van de Va
der. Zie welk een liefde . . . Eigenlijk: „hoedanige liefde”. Kinderen Gods 
heten ze, zodat het ook uitkomt en erkend wordt. Zo treden we aan de dag. 
Omdat God ons tot Zijn kinderen stelde en in ons Zijn optreden openbaar 
wordt, heeft de zondige wereld geen begrip voor ons. Zij vindt ons maar 
dwazen. Zij kent de Vader immers niet. Ze zijn, bedoelt Johannes, niet tot
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een begin van rechte kennis gekomen.
Maar God heeft ons aangenomen tot Zijn kinderen. Nü, in dit ons bestaan. 
Heden! En wat er nog komt is nog omsluierd, nog niet aan de dag getreden. 
Zo was het ook met de Zoon van God, toen Hij op aarde was. Maar wij we
ten dat het anders wordt. Dat er nog veel meer komt. Als Christus in volle 
glans verschijnt op de jongste dag zullen wij de volle heerlijkheid ontvangen. 
Dan zullen wij Hem gelijk zijn, daarin dat wij met luister omgeven worden. 
Dan zullen wij Hem zien. Dan is Hij voor allen in Zijn hoogheid openbaar. 
De heerlijkheid van Christus werkt zich dan in de Zijnen uit. Wie deze stel
lige verwachting (hoop vs. 3) op Hem heeft, die reinigt zich. Dat is, zeggen 
de Kantt. St.V.: „die misbruikt deze hoop niet om daarop vrijer te zondigen, 
maar tracht er naar, dat hij zijn lichaam en ziel, die beide zo uitnemend ver
heerlijkt zullen worden, in reinheid en heerlijkheid bezitte”. Gelijk Christus 
rein 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”. Maar dat de gelovige zich reinigt is eveneens vrucht van de 
liefde van de Vader, in het geschenk van het kindschap Gods.
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3. 1Johannes3

Deze schets wil ik beginnen met er op te wijzen, dat de Parafrase 
Heilige Schrift een gemakkelijk te onthouden en hanteerbare inde
ling geeft boven enkele pericopen vanaf 1 Joh. 2:28.
Eerst tot hoofdstuk 3:2: „Blijft in Hem, met het oog op het einde”. 
Daarna tot vers 10: „Blijft in Hem, opdat ge niet zondigt”. 
Vervolgens wordt het gedeelte tot en met veis 18 samengevat met 
de woorden: „Blijft in Hem, ter wille van de broederliefde” 
en het slot van hoofdstuk 3 heeft als opschrift: „Blijft in Hem, ter 
wille van een goed geweten”.
Gezien het feit dat deze brief van Johannes zich niet zo gemakkelijk 
laat indelen, acht ik een onderverdeling als die van de Parafrase zeer 
wel verduidelijkend. Dat betekent echter in het geheel niet, dat de 
inleider aan een dergelijke indeling gebonden is. Zeker kan men zo 
hoofdstuk 3 in zijn geheel overzien.

Johannes heeft in de eerste verzen van hoofdstuk 3 gesproken van de liefde 
van de Vader in het geschenk van het kindschap Gods. Nu zijn wij kinderen 
van God en ons wordt nog veel meer geschonken. Maar dat was en is alleen 
mogelijk, omdat God Zijn Zoon in deze wereld gezonden heeft om de zon
den te verzoenen. Reiniging van de zonde bij de gelovigen is met het werk 
van de Here Christus rechtstreeks gegeven. Deel aan Hem en aan Zijn werk, 
geboorte uit God, moet zich dus openbaren in het breken met de zonde, in 
een heilige levenswandel en in broederliefde. Die ware liefde en het bewaren 
van Gods geboden geven vrijmoedigheid voor God en zijn blijk van een le
vensgemeenschap met Hem (18-24). Maar wie aldoor blijft zondigen, en wie 
geen liefde toont jegens hen die uit God geboren zijn, mist het leven uit God 
en is een duivelskind.
Vrucht van de liefde van de Vader, die ons tot Zijn kinderen maakt, is ook 
de zelfreiniging van de zonde. Wie uit God geboren is, kan de zonde niet blij
ven doen. Want de zonde is de ongerechtigheid. Blijkbaar waren er, die on
gerechtigheid doen iets verschrikkelijks vonden, maar aan de zonde minder 
zwaar tilden. Maar een scheiding tussen ongerechtigheid en zonde is te enen 
male onjuist. „Ge kunt u maar niet bij vele zondetjcs neerleggen met de spij
tige opmerking: „Helaas langs het doel weer heengeschoten” of Jammer, 
weer ongelukkig geweest”. Want zonde is altijd weer meer dan „falen”. Het 
is „de wet overtreden”. En dus: de Wetgéver wederstreven. Het is: Wetsver- 
zaking! (Parafrase).
Maar het doel van de komst van de Zoon van God in het vlees is de weg
neming van de zonde. Hij, de Here, is volkomen rein en heilig. Wie zich niet 
reinigt wordt dus openbaar als niet door Hem verlost, noch uit God geboren, 
leder die wezenlijk met Hem verbonden is, gaat niet voort met zondigen,
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„koestert” de zonde niet. Hij blijft wel zondaar, maar de zonde is zijn levens
element niet meer. Wie in de zonde leeft, heeft Christus niet „met de ogen 
van het ware geloof’ (Kantt. St.V.) gezien. Die staat los van Hem. Mijn kin
deren, zegt Johannes (vers 7), ge moet u door niemand laten wijs maken, dat 
een waar geloof zou kunnen bestaan met een kwaad en zondig leven (St.V.). 
Alleen wie doet wat God als recht inzette, is in overeenstemming met Gods 
wet en voorwerp van Gods gunst. Het moet een doen zijn als dat van de Hei- . 
land.
Wie uit en in de zonde leeft, die aardt naar de duivel. Want de duivel is de 
eerste zondaar. De „uitvinder” (Parafrase) van de zonde. Wie uit de zonde 
leeft, is een bondgenoot van die duivel en een slaaf. Die kan vanzelfsprekend 
geen gemeenschap met God en Christus hebben. Want de Zoon van God is 
daartoe in de wereld gekomen, om de werken van de duivel te verbreken. Te 
ontdoen, te ontbinden, zeggen de Kantt. St.V., die hierbij verder noteren 
,hetwelk Hij gedaan heeft, als Hij de straf dezer voor de gelovigen heeft ge
leden, 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 zonde 
en van hen maakt een volk, dat ijverig is in goede werken. Tit. 2:14”.
Wie door Woord en Geest wedergeboren is „bedrijft” de zonde niet, omdat 
Gods zaad in hem blijft. Gods zaad is in het nieuwe levensbeginsel, dat de 
gelovige uit God ontvangen heeft. Kantt. St.V.: Dat is Gods zaad, waardoor 
hij wedergeboren is, namelijk het Woord van God. En die kan niet in de zon
de leven en de zonde bedrijven, omdat hij uit God geboren is. De kinderen 
van God en de kinderen van de duivel zijn herkenbaar. Wie niet doet wat 
recht is voor God, is niet van de zonde vrijgemaakt. Hij heeft het nieuwe le
ven uit Christus niet, evenmin als degene die niet uit de liefde leeft (vs. 10). 
Wat God in de praktijk van ons leven wil zien, waarin de gerechtigheid „ge
daan” wordt, is leven naar het gebod van de liefde, (vs. 11). Dat is terstond 
met de eerste Evangelieverkondiging aan de geadresseerden voorgehouden. 
Zonder het houden van dit gebod is ook het deel hebben aan het Evangelie 
niet mogelijk. Het moet anders zijn dan bij Ka in, het slangenzaad, die zijn 
broeder meedogenloos afslachtte. Kaïns hele bestaan was namelijk verdor
ven en dat werd als werken des duivels openbaar. Abel was rechtvaardig in 
zijn werken. Dat wekte Kaïns toorn. Kaïn verdroeg het niet, dat Abels wer
ken naar Gods wil waren. En in de vijandschap tegen God is geen stilstand. 
Dat voert tot daden.

In de verzen 13-24 gaat Johannes uitvoeriger op de liefde-eis in. Deze ware 
liefde moet er bij de gelovigen wezen, zullen zij kinderen van God kunnen 
zijn (vss. 13-15); die liefde moet zich betonen in daden van zelfverlooche
ning en opoffering, zoals bij Christus was (vss. 16, 17). De liefdebetoning 
draagt vrucht voor het eigen geloofsleven en tot zekerheid aangaande het 
heil (vss. 18-22). Die liefde is, met het geloof in Christus, door God geboden. 
Als Kaïns gedrag tegenover Abel (in de kerk!) reeds zo is, laten de geadres
seerden zich dan maar niet verder verwonderen, als de zondige mensenwe-
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reld hen haat. Hoeveel te meer valt de antithese dan daar te verwachten. Wij 
(met nadruk) weten, dat God ons overgebracht heeft uit de doodsgemeen- 
schap van de eerste Adam (Kaïn!) tot de levensgemeenschap met God. En 
de vrucht , het gevolg is dat wij de broeders liefhebben. Uit dat liefhebben 
van de broeders weten wij, dat wij overgegaan zijn. Wie zijn broeder haat is 
een Kai'n, al komt hij misschien niet tot de daad. Hij is een mensenmoorder. 
En zulken hebben het eeuwige leven niet. Ze hebben er in het geheel geen 
deel aan (vs. 15).
Wij hebben de liefde naar haar eigenlijke aard daarin leren kennen, dat Jezus 
Christus, de Zoon van God Zijn leven volkomen voor ons heeft ingezet.Aan 
Hem kunnen wij zien wat liefde is. En wij zijn van Godswege verplicht voor 
de medegelovigen het leven in te zetten. Dat sluit alles wat tot heil van de 
broeder is in.
Wie het nu zelf „goed” heeft en zijn broeder gebrek ziet lijden en zich niet 
over hem ontfermt en hem helpt, blijft de liefde van God dan in hem? Ant
woord: dat kan niet bestaan. We moeten de liefdeniet laten bestaan in fraaie 
woorden en sympathie-uitingen, maar metterdaad en in waarheid. Met wer
ken van liefde en in oprechtheid van hart (vs. 17).
Aan het bezit van de waarachtige liefde in het hart, die zich openbaart in 
daden, zullen wij leren kennen dat wij uit de waarheid zijn, dat wij Christus 
als Heiland bezitten en leven in nieuwe gehoorzaamheid. Dan zullen wij ons 
hart voor Hem verzekeren. Dan zullen wij vertrouwen, dat wij voor Gods 
rechterstoel niet veroordeeld zullen worden. Immers, die liefde is openbaring 
van de levensband aan God. Er is allerlei schuld bij ons, er is ook waarachti
ge liefde tot God.
En dat weet de Here ook. Het eigen hart treedt als aanklager tegen ons op. 
We kunnen alleen maar toestemmen. Maar de Here weet ook dat er, ondanks 
alles waarvan we terecht beschuldigd kunnen worden en ons zelf moeten be
schuldigen, liefde in ons hart is tot Hem. Hij heeft die liefde immers zelf ge
wekt?! En dat geeft rust. Als ons hart ons niet veroordeelt, omdat we de zon
de vasthouden, hebben wij vrijmoedigheid om tot God te gaan. Die vrijmoe
digheid rust niet op onze zondeloosheid, maar op het werk van Christus.
Wij kunnen tot God gaan, omdat de weg ontsloten is en we hebben toegangs
recht op grond van verkregen rechten. En wat we maar bidden (daarvoor!!!) 
ontvangen wij. Voor die verhoring van ons gebed is noodzakelijk, dat wij 
doen wat Hij van ons vraagt. Dat is nooit de grónd voor de verhoring van 
onze gebeden, maar het gebed mag nooit gescheiden worden van het „ge
bod” en het leven naar het gebod. Dat gebod is, dat wij geloven in de naam 
van Zijn Zoon Jezus Christus (vs. 23) en daaruit leven. Uit de liefde leven, 
zoals de Heiland ons gebood, Joh. 13:34; 15:12, 17. Die Zijn geboden doet 
uit dankbaarheid blijft in Hem en Hij in hem, Joh. 15:4 en 5. En dat Hij in 
ons blijft, komen wij te weten door de Heilige Geest, Die Christus op Pink- 
steren heeft uitgestort. Die ons troost en eeuwig bij ons blijft. Die Geest 
doet ons lust hebben in Gods gebod en leert ons het gebed.
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4. 1 Johannes 4 en 5

4: 1-6. Toets de geesten aan hun belijdenis.
Johannes roept de geadresseerden op niet elke geest te geloven, 
maar ze te beproeven of ze uit God zijn. Ze moeten die geesten met 
name beproeven aan de belijdenis van de vleeswording van de Zoon 
van God. Ze moeten dat steeds weer doen. Ze moeten alle geesten 
en geestesuitingen keuren, toetsen. Toetsen aan het hun geopen
baarde Woord. Vgl. ,beproeft alle dingen” in 1 Thess. 5:21 (dat is 
wat anders dan: onderzoekt alle dingen). Want niet elke geest, niet 
ieder in wie ,^eest” zit, is uit God! Niet ieder spreekt door de 
Geest van God, de Heilige Geest. Er bestaat ook een rijk van boze 
geesten, die ook hun „geest” tot uiting willen brengen door middel 
van mensen, die zich ten onrechte uitgeven voor een door God ge
roepene en door Gods Geest gedreven profeet. In ieder geval profe
ten, die leugen profeteren en leren;valse profeten, pseudo-profeten.

Valse profeten treden immers overal op in de wereld. Ze vertonen zich over
al. En ze zijn in grote getale. Ze zullen er altijd zijn! Geef geen vlot gehoor 
aan al die onbeschaamde bedriegers. Toets nauwkeurig of zij wel het Woord 
van God brengen.
Waaraan kunnen die leugenprofeten getoetst worden? Hieraan: elke Geest, 
elke geestesuiting, die Jezus Christus belijdt als de-in-hct-vlees-gekomen- 
Zoon-van-God, spreekt Gods Woord. En elke geest die Jezus niet belijdt als 
zodanig, is niet uit God. Dan heeft immers Jezus Zijn bloed niet voor ons ge
stort tot een volkomen verzoening van al onze zonden. En zulk beweren 
komt voort uit de geest van de antichrist, is de geest van de antichrist zelf. 
Daarover heeft Johannes het al eerder gehad. Die antichrist komt en is nu 
reeds in de wereld. De Heiland Zelfheeft, toen Hij op aarde was, diens komst 
al voorzegd.
Opm.: De antichristelijke macht werkt ook vandaag sterk in de wereld, met 
name ook in de verwerping van de belijdenis dat Jezus Christus de Zoon van 
God is.
De gelovigen aan wie Johannes schrijft, zijn uit God geboren, vernieuwd 
door Zijn Heilige Geest. Daarom konden zij in strijd tegen de antichristelijke 
dwaalleraars ook staande blijven en hen overwinnen. De Geest van God is 
meerder en machtiger dan de geest van satan. Ze hebben dus niet overwon
nen door hun eigen kracht en inzicht, maar door Gods Geest en Woord.
„Ge zult u misschien afvragen, hoe het dan komt, dat gij, in wie die „onover
winnelijke Geest van Christus” werkt, maar zo’n klein groepje in de wereld 
blijft, terwijl die dwaalgeesten veel bijval en grote aanhang ondervinden.
Dat komt zó: Zij zijn „uit de wereld”; daarom spreken zij „uit de wereld”,
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en de wereld luistert naar hen. Hun succes is allerminst verwonderlijk. De 
wereld voelt zich verwant aan haar eigen profeten”.
Zij zijn uit de wereld. Wij zijn uit God. Die God kent, in levensgemeenschap 
met God staat, hoort van ons als predikers, dgt Jezus Christus de Zoon van 
God is. Wie niet uit God is verwerpt deze prediking. Hieraan onderkennen 
wij de Geest van de waarheid en de geest van de dwaling.

4:7-21. Toets de geesten aan hun liefde

Maar behalve het kenmerk van de belijdenis aangaande Jezus Christus, is er 
nog een tweede kenteken en wel de liefde. Want de Geest van God, Die de 
gelovigen ontvangen hebben, brengt hen in de eerste plaats tot gelovige er
kenning van Jezus Christus als God, geopenbaard in het vlees, en tot gehoor
zame aanvaarding van het apostolisch getuigenis. Maar in de tweede plaats 
brengt Hij de gelovigen ook tot ware liefde en liefdebetoning.
„Geliefden, laten wij elkander voortdurend liefhebben, want de echte wezen
lijke liefde is uit God.
Wie de liefde niet heeft, wie niet liefheeft, „kent” God niet;dat is hier: heeft 
niet de minste kennis van God en van Zijn gemeenschap. Want God heeft 
maar niet lief, maar is de liefde zelf. Het wezen en het karakter van die lief
de is, dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft, overge
geven in de handen der mensen, die Hem „door het ingeven van satan” bui
ten de stad wierpen en Hem hingen aan het hout. Door Hem leven wij; Hij 
verwierf het leven voor ons. Die liefde hebben wij niét uitgelokt. Dat zou 
onze plicht geweest zijn. Maar de oorsprong van Gods liefde ligt in God Zelf. 
Hij heeft Zijn liefde zozeer jegens ons willen tonen, dat Hij Zijn Zoon gezon
den heeft om alle gehoorzaamheid te vervullen en de straf op de zonde te 
dragen. Zo valt hier de nadruk op het lijden en sterven van Gods Zoon. En 
wie de ketterij vasthoudt, hetzij dat Jezus Christus geen ware menselijke na
tuur heeft of loochent, dat Hij waarachtig, echt God is, die ontkent de open
baring van de hoogste liefde van God, die zich openbaarde in het overgeven 
van Zijn Zoon aan alle smaad en hoon. Hij zond Zijn Zoon. in het vlees en 
gaf Hem over aan de kruisdood.
Vs. 11. Als God ons zo liefgehad heeft, zijn wij als kinderen van de Here ook 
schuldig elkaar lief te hebben. Ook dat is inhoud van de dwaling waartegen 
Johannes strijdt, dat de liefde tot elkaar maar een overbodige zaak gevonden 
werd. We hebben God nooit aanschouwd. Dat kan niet. Maar als wij elkaar 
liefhebben is God waarlijk in ons. En Zijn liefde in ons komt dan tot volle 
ontplooiing, ook jegens de naaste (vs. 12).
Vss. 13 w. Dat wij in Hem blijven en Hij in ons, komen wij te weten door de 
werking van de Heilige Geest. Als die Geest ons tot liefde naar Gods voor
beeld vernieuwt, is het duidelijk, dat we levensgemeenschap met God ver
kregen hebben. En de apostelen (wij, apostelen), hebben met eigen ogen ge
zien en wij leggen dientengevolge getuigenis af, dat de Vaderde Zoon gezon-
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den heeft als Redder der wereld, niet alleen van de gelovigen, maar van de 
wereld als geordend geheel.
Wie met mond en hart en leven belijdt, dat Jezus dezelfde is als de Zoon 
van God, die is waarlijk uit God geboren en die leeft in onverbrekelijke ge
meenschap met God. En wij (de apostelen en alle gelovigen) hebben die lief
de van God, openbaar in de zending van Zijn Zoon, Ieren kennen. „En dat 
God de liefde jegens ons heeft, wil zeggen dat Hij Zijn liefde als tot ons bin
nenste innerlijk doet afdalen en indringen, om ons geheel te beheersen en te 
vervullen, zodat wij voortaan uit haar leven en denken en handelen”.
Vss. 17-21. Die liefde komt daarin tot volle ontplooiing, dat ze de vrees uit
drijft, ook de vrees voor de oordeelsdag. Liefde bindt samen en voert naar 
elkaar toe. Vrees, angst drijft van elkaar af. Ware liefde trekt daarom ook 
naar God. De dag van het gericht verliest voor hem die uit God geboren is de 
verschrikking. Tot dat resultaat brengt de liefde van God het in ons leven. 
Liefde die zich volkomen ontwikkeld heeft, doet de vrees wijken. Om
gekeerd, wie nog de vrees heeft, in diens leven is de liefde niet tot volle ont
plooiing gekomen. Wij hebben lief (vs. 19). Maar dat is niet onze voortreffe
lijkheid. Die liefde is vrucht van Gods liefde. Onze liefde is geheel en al Zijn 
werk. Liefde tot God sluit haat tegen de broeder uit. Wie zegt, dat hij God 
liefheeft en zijn broeder haat, is een leugenaar. Hij mist de liefde van God en 
zo de liefde tot God. Het kan niet: liefde tot de onzienlijke God en haat te
gen de zichtbare broeder. Praatjes van (de) dwaalleraars. Trouwens, God 
heeft door Christus ons geboden, opdat wie God liefheeft ook zijn broeder 
liefheeft. „Welaan dus: toetst de geesten niet in het minst aan hun liefde”. 
(Parafrase).

5:1-4
Johannes komt aan het einde van zijn brief. Hij gaat de geadresseerden nog 
eenmaal inscherpen, dat geloof en liefde in hun leven openbaar moeten zijn. 
Met alle kracht houdt Johannes zijn lezers voor, dat alleen uit God geboren 
is, die gelooft dat Jezus de Christus is. De dwaalleraars ontkenden dit im
mers. Het geloof in Jezus als de Christus en de Zoon van God is blijk van 
nieuwe geboorte. Dat geloof is een gave van God. En geloven is een van har
te ja-zeggen, amen-zeggen op het Woord van God. Dat geloof neemt de hele 
mens in beslag. En geloof en liefde zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. 
Want wie de „Vader” van deze „geboorte” liefheeft, heeft ook hen lief, die 
door God tot het nieuwe leven worden gebracht.
Niet alleen zijn geloof en liefde aan elkaar verbonden, zoals ook liefde tot 
God en liefde tot de naaste, maar eveneens liefde tot God en gehoorzaam
heid, het doen van Gods geboden. Johannes heeft eerst gezegd, dat wie zijn 
broeder niet liefheeft onmogelijk God kan liefhebben (4:20). Hij zegt het nu 
andersom: Wie God liefheeft, die hij niet gezien heeft, heeft zonder meer de 
kinderen van God ook lief. Doen wc Jat niet, dat bewaren we Gods geboden 
niet.
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De liefde van God openbaart zich immers daarin, dat wij zijn geboden lief
hebben met heel ons hart en volbrengen met geheel onze kracht. Er staat 
„opdat wij zijn geboden bewaren”. Dat „opdat” wil zeggen, dat deze liefde 
van zulk een strekking is, dat zij er zich op toelegt, zich inspant om die ge
boden te bewaren. Die geboden zijn niet zwaar. Johannes bedoelt niet er 
mee te zeggen „dat het allemaal wel wat meevalt” en dat God heus niet zul
ke zware eisen stelt. Zwaar zijn de geboden voor degene die ze niet volbren
gen wil. Maar voor wie de Here liefheeft, zijn die geboden het omgekeerde 
van zwaar. Zij zijn licht. Zijn last is licht en Zijn juk is zacht. Vgl. Matth. 11: 
28-30. Zijn wetten doden het leven niet, maar blijken pas ware „wetten-ten- 
leven” te zijn. Zijn dienst is geen druk, maar een feest. (Vgl. Parafr. 1 Joh.). 
Zij die geloven in Jezus als de Christus, de Zoon van God, hetgeen de inhoud 
is van Gods geboden, zijn uit God geboren en wat uit God geboren is over
wint de wereld. Met „wereld” wordt bedoeld de zondige mensenwereld en 
dan verder „al de boze krachten en geesten die haar drijven, de duivelen in 
hun grote talrijkheid en verwoedheid”. Ze vormen samen, duivelenrijk en 
mensenmassa, een ontzettende macht, maar elk die uit God geboren is be
haalt de overwinning. Niemand kan hem uit Gods hand rukken en hij ont
vangt straks de kroon des levens. Die overwinning over de wereld bestaat in 
en wordt bewerkt door ons geloof in Jezus als de Christus, de Zoon van God. 
Johannes schrijft eigenlijk: „En dit is de overwinning die de wereld overwon
nen hééft ” Ons geloof geeft ons deel aan een reeds behaalde overwinning, 
die van Jezus Christus. Door dat geloof in Hem overwinnen de gelovigen da
gelijks tot het einde toe. Maar dan ook alleen door dat geloof.

5:5-8

Jezus is de Christus, de Zoon van God. En niemand overwint de wereld, dan 
die dat woord gelooft. Maar dat gebeurt dan ook. Er werkt in dat geloof een 
geweldige kracht. In de verworden wereld van heden zal dat geloof ons be
heersen. We zullen geloven in Hem, die ons van God gegeven is tot Zaligma
ker en Verlosser, de Zoon van God; geloven in de overwinning van dit ons 
geloof. In dat geloof zijn Gods geboden ook nu niet zwaar.
Déze Zoon van God is het, die gekomen is door water en bloed. Tegenover 
de ketters (Cerinthus) die zeiden dat Jezus en Christus twee waren en dat 
Christus zich wel bij Jezus’ doop met hem verbonden had, maar vóór Zijn lij
den weer van Hem was heengegaan, stelt Johannes dat Christus gekomen is 
door (in) water en bloed.
Johannes betuigt, dat het dezelfde Persoon is die gedoopt werd en die leed 
en stierf en verlossing verwierf door Zijn bloed. Zo wordt de nadruk gelegd 
op het feit, dat Jezus Christus, als Zoon van God, niet alleen gedoopt is, 
maar Zijn bloed heeft vergoten tot volkomen verzoening van al onze zonden. 
Daarbij komt het aan op het getuigenis van de Geest. Die spreekt het beslis
sende woord. Hij is de getuige. En Zijn getuigenis is waarachtig. Hij kan niet 
liegen en zich niet vergissen.

23



Vers 7 is het zogenaamde comma (zinsdeel) Johanneum. Er is altijd verschil 
van mening geweest of dit vers er wei of niet in hoort; het komt in de vroeg
ste handschriften maar een enkele maai voor en dan nog niet onbetwist. Be
kend is, dat de Jehova's getuigen steeds met de onechtheid van dit vers ope
reren. De zin van dit vers is niet moeilijk te verstaan. God heeft Zelf getuigd, 
dat Jezus de Christus en de Zoon van God is. De Vader heeft dat uitgeroepen 
van de hemel, Matth. 3:17; de Zoon heeft dat Zelf getuigt, Joh. 3:16 en de 
Heilige Geest heeft het eveneens bekend gemaakt, Matth. 12:28. Eén God, 
onderscheiden in drie Personen. Hun getuigenis is één. In de K.V. wordt aan
gegeven, dat dit vers zeer wel tot het oorspronkelijke kan behoren. Mocht 
dat niet het geval zijn, dan doet dat niets af aan de belijdenis van de Drieëen- 
heid van God, die op vele andere plaatsen in de Schrift geleerd wordt.

Vers 8. Naast het getuigenis van de drie Goddelijke personen in de hemel, 
van wie hun getuigenis één is, is er ook nog een eenparig getuigenis op de aar
de. Dit getuigenis namelijk, dat Jezus Christus de Zoon van God is, die in de 
wereld gekomen is tot onze verlossing. Die drie getuigen op de aarde zijn: de 
Geest, het water en het bloed. De Geest is de Heilige Geest, het water is het 
water van de doop van Christus en het bloed is Zijn geweldadige dood. Deze 
drie zijn tot één. De Kantt. St.Vert. zeggen, dat is: „zien op enerlei zaak en 
geven daarvan enerlei getuigenis, namelijk dat Jezus Christus is de Zaligma
ker, de Zoon van God”. Maar dan (vers 9) moeten we dit getuigenis ook aan
vaarden. Dat doen we al met een menselijk getuigenis. Laat staan, dat we het 
zouden aandurven zulk een getuigenis van de Geest te verwerpen. En verder, 
wie nu gelooft in de Zoon van God, wie het getuigenis van God dat Jezus is 
de Christus, de Zoon Gods aanvaardt als het Woord van God, in diens leven 
werkt dat getuigenis, dat Woord zo krachtig, dat hij ook innerlijk weet dat 
Jezus de Christus de Zoon van God is.
Geloven in de Zoon is geloven in Hem als Verlosser en Heiland. Wie dat ge
tuigenis niet gelooft, zegt dat God liegt. Dan heeft God ook niet Zijn Zoon 
gegeven tot verlossing der wereld (vs. 11). Wat dat getuigenis is? Wel, dit, dat 
God ons door Zijn Zoon volkomen zalig wil maken. Hij wil ons het eeuwige 
leven schenken en dat kan alleen in gemeenschap met Gods Zoon, in Wie dit 
leven is. Die de Zoon heeft, Hem gelovig erkent als de Zoon van God, heeft 
het eeuwige leven. Die krijgt het niet alleen, maar die heeft het. Helaas is het 
omgekeerde ook het geval. Een ernstige waarschuwing voor alle dwaalleraars, 
maar ook voor de kerk.

5:13-15

De brief is klaar. Nog enkele opmerkingen worden er aan toegevoegd. Al het 
voorafgaande heeft hij zijn lezers voorgehouden, opdat zij weten dat zij het 
leven hebben, eeuwig. In de Naam van de Zoon van God geloven, wil zeggen: 
in Hem geloven zoals Hij Zich geopenbaard heeft in geboorte, lijden en ster
ven. Nu hebben wij vrijmoedigheid, toegangsrecht, tot God. En dat houdt in,
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dat God ons verhoort als wij iets bidden naar Zijn wil, in overeenstemming 
met Zijn wil en zo de dingen van Zijn dienst betreffen.
Nu wij weten dat God ons hoort door en om Zijn Zoon, wat maar overeen
komt met Zijn wil, weten wij ook dat wij datgene wat we gebeden hebben 
reeds bezitten. De verhoring kan nog wel een poos uitblijven, maar ze komt. 
De vervulling van die gebeden staat vast.

5:16- 21

God hoort naar ons gebed en in ons gelovig bidden weten we, dat we het ge* 
bedene reeds bezitten, heeft Johannes in vs. 15 gezegd. In vs. 16 vervolgt hij 
dan dat, als iemand zijn broeder ziet zondigen, een zonde niet tot de dood, 
dan moet hij bidden. In die weg zal de dienst der broederlijke liefde wonde
ren kunnen doen. Als het een geval betreft van een broeder die zondigde 
niet tot de dood, dan zal hij (K.V.) (Hij; N.V.), hem het leven geven. God 
hoort zelfs het gebed, als dat het behoud van een zondigende broeder be
treft. Maar het moet wel een zonde-niet-tot-de-dood betreffen. Deze voor
bede heeft haar grens, waar God die zelf getrokken heeft.
Want er bestaat een zonde-tot-de-dood en een zonde-niet-tot-de-dood. Voor 
het eerste zal men niet bidden. Zakelijk bedoelt de apostel hier de lastering 
van de Heilige Geest, al denkt hij meer aan de moedwillige verwerping van 
Christus, waartegen hij in heel deze brief waarschuwt. „Wie tegen alle waar
schuwingen in, die hem in het midden der gemeente Gods steeds weder tot 
bekering roepen, in opzettelijke verharding blijft loochenen dat Jezus de 
Zoon van God is, bedrijft de zonde waarmee de dood gemoeid is. Dan houdt 
alle voorbede voor hem op. Dan is er geen terugkeer mogelijk”. (Polman).
Er is een nauw verband tussen het verwerpen van Jezus als de Zoon van God 
en de lastering tegen de Geest. Het feit, dat Johannes zegt dat voor zulk een 
zondaar-tot-de-dood geen voorbede meer moet opgezonden worden, wijst 
het ontzettende karakter van die zonde aan. Over deze zonde gaat het ook 
in Matth. 12:32 en in Hebr. 6:4-6. In het Oude Testament wordt ze ge
noemd: zonde met opgeheven hand, „met voorbedachte rade” (Num. 
15:29).
In wezen is elke zonde een zonde tot de dood. Lichte zonden zijn er niet. 
Maar God wil al onze zonden vergeven om Christus’ wil. Met uitzondering 
van de zonde tot de dood. Iemand die waarachtig Jezus Christus liefheeft als 
zijn Zaligmaker en Verlosser mag weten, dat hij nooit tot zulk een zonde 
komt.
De geadresseerden worden ernstig vermaand, nogmaals, hoe erg de welbewus
te verloochening is van het geloof in Jezus Christus als Zoon van God en als 
Verzoener van onze zonden. Het volgen van die dwaling zou hen, onredbaar, 
in het eeuwig verderf storten. Dc lezers moeten ook weten, dat de broeder- 
plicht van het gebed eindigt, als de bewuste wil in het spel is in de looche
ning van Christus als de Zoon van God.
Iedere gelovige, die uit God geboren is (vs. 18), bewaart zichzelf tegen het
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doen van zonde. Die huivert voor de zonde. Zo kan de satan geen vat op 
hem krijgen. Daarom is er zoveel reden om voor elkaar te bidden. Zo staan 
we als kerk van Christus te midden van deze wereld en komen in deze wereld 
uit als volk van God. Door vernieuwing van de Heilige Geest zijn wij uit God. 
De wereld is volstrekt overgegeven („ligt”) aan het boze. Dat is in wezen dé 
boze, de satan. Daarom moet ons leven altijd openbaar zijn als een leven uit 
God.
De Zoon van God (vs. 20) is gekomen. Hij heeft het werk van de verlossing 
en verzoening verricht. Het rechte inzicht dat we hebben, hebben we van 
Hem gekregen. Zo kennen wij de Waarachtige. Door Zijn Geest hebben wij 
leren onderscheiden wat uit God en wat uit de duivel is. En dat staat niet 
stil. Levend in voortdurende gemeenschap met Hem, verkrijgen we aldoor 
kennis van Hem. Die kennis der liefde is tevens gemeenschap met God door 
Jezus Christus, Die ook Waarachtig God is, één met de Vader en de Heilige 
Geest.
Wat de dwaalleraars ontkenden, wordt nog eenmaal en nu met alle klem 
door Johannes zijn lezers voorgehouden: Jezus Christus is de Waarachtige 
God en het eeuwige leven. Het is geen wonder, dat men in kringen waarin 
men Christus niet erkent als de Zoon van God deze tekst maar al te gretig 
anders leest. „Deze is de waarachtige God” wordt dan gelezen en geparafra
seerd met de woorden: „Hier hebben wij te maken met de Waarachtige 
God”. Maar „deze” is metterdaad Jezus Christus. Hij is de waarachtige God 
en het eeuwige leven. Ieder staat nu voor de verantwoordelijkheid. Hij moet 
maar weten wat hij doet: die God verwerpen, en zo de eeuwige dood voor 
zich verkiezen, óf gelovig Hem aannemen en belijden en Zijn genade ontvan
gen en het eeuwige leven.
„Kinderkens, weest op uw hoede! Weest op uw hoede! De afgoden van hout 
en steen zijt ge ontvloden; pas dubbel op voorde „idolen”, de „geestelijke” 
afgodsbeelden der dwaalleer!” (Parafrase).
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5. De tweede brief van Johannes

We hebben hier te maken met een brief van de apostel Johannes. 
Een kleine brief van hem evenals de derde brief, die nog iets kleiner 
is. Johannes noemt zich in beide de „oude”. Blijkbaar werd hij zo 
algemeen genoemd. „De oude” of „de oudste” is dan een benaming 
die een bijzondere autoriteit met zich brengt.

2 Johannes is gericht aan een bepaalde gemeente. De uitdrukking „uitverko
ren vrouw en haar kinderen” slaat niet op een partikulier persoon. De argu
menten uit de „Korte Verklaring” en de „Parafrase” maken dat wel duide
lijk. Johannes zegt, dat allen die de waarheid kennen deze kinderen liefheb
ben. Zou één enkel gezin zo algemeen bekend geweest zijn? Bovendien 
schrijft men van een huisgezin dat men kent niet, dat men blij is dat men 
van de kinderen gevonden heeft dat die in de waarheid wandelen. Zeker 
niet, als men eerst geschreven heeft dat men ze in waarheid liefheeft. In vers 
13 ontvangt de geadresseerde dan ook nog de groeten van een andere ge
meente. Als wij de geadresseerde verstaan als gemeente, worden de vertroos
ting en vermaning duidelijk. Bovendien, de voorstelling van de gemeente als 
„vrouw” vinden we in Oude en Nieuwe Testament.
In deze 2e brief spoort Johannes aan om in liefde te wandelen. Men denkt 
dat Johannes hierbij het oog heeft op het gastvrij ontvangen van rondtrek
kende evangelie-predikers. Maar vooral waarschuwt Johannes in deze brief 
tegen valse predikers, die dwalingen propageren. De gemeente moet de 
dwaalleraars tegenstaan, met hen geen kerkelijke gemeenschap hebben en 
hen in de letterlijke zin van het woord de deur wijzen!
De inhoud van deze brief is overzichtelijk. Tussen het begin en het slot lig
gen 2 gedeelten, de verzen 4-6 en 7-11. De verzen 4-6 handelen over het wan
delen in de waarheid en het liefhebben van elkander; het laatste gedeelte over 
de dwaalleraars en het gedrag tegenover hen.

johannes noemt zich dus „de oude”. We moeten daarbij denken aan zijn 
apostelschap. De vraag kan gesteld worden waarom Johannes zich zo noemt. 
Als apostel is hij bekend en wordt als zodanig erkend zonder tegenspraak. In 
de keuze van „oude” toont hij vriendelijkheid, eenvoudigheid, maar tevens 
onbetwistbaar gezag. Hij is de enige, nog levende apostel, die Christus op aar
de gekend heeft en Diens werk heeft mogen zien en geloven. Nu is hij op 
hoge leeftijd, maar een boodschap heeft hij nog wel.
Hij schrijft aan de „uitverkoren vrouw” en haar kinderen. Aan de gemeente 
van Christus en tot alle gemeenteleden,hoofd voor hoofd. Dwaalleraars heb
ben het verderf van de gemeente op hun programma. Johannes betuigt, dat 
hij de gemeenteleden van harte liefheeft. Met hem hebben dat allen, die uit
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God geboren zijn en in Christus geloven. Terwille van de waarheid hebben 
zij elkaar lief en zo heeft Johannes en hebben alle andere gelovigen ook deze 
broederschap lief.
Daarom (vs. 3) weten we ook, dat Gods gunst, Zijn hulp en Zijn gemeen
schap met ons zijn, de gemeenschap van God als bron en van Jezus Christus 
als de Middelaar, in waarheid en liefde; de elementen waarin God die genade, 
barmhartigheid en vrede schenkt.

Dan volgt het hoofddeel van deze brief. Eerst in de verzen 4-6 over het wan
delen in de waarheid en naar Gods geboden. Johannes verklaart zeer ver
heugd te zijn geweest, toen hij hoorde dat ervan de gemeenteleden zijn die 
wandelen naar de eis der waarheid of van Gods openbaring in de Here Jezus, 
door in hun doen en laten zich daarnaar te gedragen. Zeer speciaal bedoelt 
hij daarmee: betoon van liefde en hulp, met name tegen die rondreizende 
evangeliepredikers. Daarmee zijn de anderen niet geoordeeld, want niet ieder 
kan zulk een gastvrijheid verlenen. Maar in de gemeente wordt geleefd naar 
het gebod in de liefde te wandelen, een gebod van de Vader. Johannes dringt 
er op aan, opnieuw zoals de gemeenteleden dat van de eerste prediking af 
gehoord hebben, elkaar lief te hebben. Hij wekt hen op tot hulpvaardigheid 
en gastvrijheid. Liefde bestaat in wandelen naar Zijn geboden. Dat gebod 
moet volbracht worden. Ge moet daarin wandelen. Dat is de aard van de lief
de.

Wat de dwaalleraars betreft (vss. 7-11), ze zijn in grote getale in de wereld te 
vinden. Ze prediken niet Christus als de Zoon van God. Ze nemen het niet 
ernstig'met het onderlinge liefdebetoon. Zij geloven ook niet in een eind- 
gericht. Wie de Christus der Schriften ter zijde schuift, die maakt zich zelf 
tot een antichrist.
De gemeenteleden moeten goed op zichzelf toezien, dat ze niet verliezen 
wat de apostelen van Christus met zoveel moeite en zorg bij hen tot stand 
hebben mogen brengen. Zij moeten niet verliezen waartoe de dwaalleraars 
hen zouden willen brengen: het gaan leven naar het goeddunken van hun ei
gen hart, liefdeloosheid, de loochening van Christus’ wederkomst, kortom 
heel het evangelie dat hun verkondigd is. Ze moeten toezien op hun geloof 
en op hun leven. Dat is nodig om de volle zaligheid te ontvangen, anders ver
liezen zij het genadeloon, waarvan hun ook gesproken is.
Wie verder in de waarheid wil indringen, haar verder wil ontwikkelen, hij 
doe het. Maar als hij dan niet blijft in de leer van Christus, dan is dat geen 
indringen in de waarheid. Dat kost hem dan de gemeenschap met God. Dan 
bewijst zo iemand niet de minste kennis der waarheid te hebben. Wie blijft 
in de leer van Christus en Zijn evangelie onvervalst bewaart, maar ook die al
leen, die heeft God tot zijn Vader en de Zoon tot Heiland en Middelaar.
Als zulke dwaalleraars bij u komen, geef hen geen gelegenheid hun valse leer 
te verkondigen en heet hen niet welkom. Want wie hen hun gang laat gaan in 
zijn huis, die heeft gemeenschap met hun boze werken. Een dwaalleer ver-
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spreiden is geen kleinigheid. Dat is het werk van de duivel.
Wat ons betreft, het zij ons gezegd van allen die de waarheid loochenen, zo 
dikwijls zij aan onze huizen komen: ontvangt ze niet in uw huis en heet ze 
niet welkom, namelijk om hun valse leer te verkondigen. Het gaat hier na
tuurlijk niet om hulp in nood, of iets dergelijks.
Johannes heeft nog veel meer te schrijven (vs. 12 w), maar gezien de dreigen
de gevaren hoopt hij hen, ondanks zijn ouderdom, toch nog te bezoeken en 
met hen persoonlijk te spreken. En als de gemeente dan staat in het zuivere 
geloof en in de ware liefde, als ze de dwaalleraars afwijst en wandelt naar de 
geboden van de Here, dan kan er wederzijds volle blijdschap zijn.

Literatuur
— 2 Johannes in Korte Verklaring van Prof. dr. S. Greijdanus.
— Parafrase H.S.
— Kanttekeningen Staten Vertaling.
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6. De derde brief van Johannes

Evenals in zijn 2e brief noemt Johannes zich in deze brief de 
„oude”. In 3 Johannes wordt niet over dwaalleraars gesproken, 
maar gaat het over het bewijzen van gastvrijheid aan reizende evan
gelieverkondigers als blijk van het wandelen in de waarheid. In deze 
brief worden namen genoemd, die we moeilijk kunnen terechtbren
gen. Er wordt gesproken van Gajus, een welgesteld man, die gastvrij 
is geweest voor de dienaars van het Evangelie. Gajus wordt daarbij 
gewaarschuwd voor Diótrefes, van wie we vernemen dat hij eerzuch
tig optrad. En dan wordt er nog door de apostel vermeld, dat door 
allen een goed getuigenis wordt gegeven van Demetrius, die dus zo 
bij Gajus wordt aanbevolen.

Ook deze brief Iaat zich gemakkelijk indelen, als dan elk van de delen maar 
de goede inhoud krijgt. Eerst komt de aanhef. Dan volgt de dienst aan de 
kerk door Gajus, het kerkbederf van Diótrefes en het goede getuigenis aan
gaande Demetrius. De slotverzen hebben veel overeenkomst met het laatste 
gedeelte van 2 Johannes.
De „oude” richt zich tot het kerklid Gajus, die dan ook in die verhouding 
„geliefde” genoemd wordt vanwege de banden in de kerk door God zelf ge
legd. Verder weten we van deze Gajus niets. Johannes heeft hem in die door 
God gegeven gemeenschap van harte lief. Deze geliefde wordt door Johannes 
van harte toegebeden, dat het hem in alle opzichten wel moge gaan, zowel 
maatschappelijk als financieel als lichamelijk. Dat is van betekenis voor Ga
jus, maar niet minder voor de evangelieverkondiging van die rondtrekkende 
predikers, die door mensen als Gajus gastvrijheid ontvangen kunnen. Dat wil 
weer niet zeggen, dat die stoffelijke situatie voorop gaat, maar met het ge
loofsleven van Gajus staat het goed: moge het zo in alle opzichten zijn. 
Broeders kwamen Johannes vertellen van de oprechtheid en eerlijkheid van 
Gajus. Gajus leefde, zo zeiden zij, uit het geloof in Jezus Christus in het vol
brengen van Gods gebod. In zijn houding tegen de broeders wandelt hij in de 
waarheid, met name daarin, dat hij ze gastvrij ontvangt. Grotere vreugde kent 
Johannes niet (vs. 4) dan dat zijn geestelijke kinderen wandelen in de waar
heid. Dat wandelen in de waarheid had Gajus betoond tegenover degenen 
die uitgingen om het Evangelie te verkondigen. En Gajus handelde om Chris
tus wiJ, want hij had die trouw betoont ook jegens vreemden. Die broeders 
(vs. 5) vertelden daarvan in een vergadering met de gemeente. Gajus zal er 
goed aan doen daarmee voort te gaan. Die predikers zijn uitgegaan voor de 
Naam des Heren,om het volle Evangelie te verkondigen, hoe groot hun moei
te ook was. Zij hebben geweigerd enige steun te ontvangen van hen, die niet 
in Christus geloven. Daarom rust de plicht op de kerkleden zulken op te ne-
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men in de huizen, omdat ze van heidenen dat niet wilden vragen. De predi
kers dienen de waarheid, die God in Christus heeft geopenbaard. Hun steun 
verlenen betekent dus medewerkers worden voor die waarheid.

Johannes heeft het vervolgens over het kerkbederf van Diótrefes, die blijk
baar ambtsdrager in de gemeente bij Gajus is. Johannes heeft een briefje ge
schreven aan de gemeente, dat blijkbaar in handen is gekomen van Diótrefes, 
die dat briefje niet doorgegeven heeft aan de gemeente. Diótrefes was zo
doende metterdaad iemand die verhinderde dat die evangeliepredikers in de 
gezinnen werden opgenomen. Diótrefes neemt niemand aan uit eer- en heers
zucht. Diótrefes verzette zich daarmee tegen heel de apostolische autoriteit. 
Zo was het kerkbederf van Diótrefes kerkverwoesting. Johannes zal, als God 
hem in staat stelt te komen, zijn werken bekend maken. Die Diótrefes be
praat en belastert Johannes. En dat nog niet alleen, hij doet zijn uiterste best 
om de rondreizende predikers buiten de gemeente te houden. Ja, hij werpt 
hén zelfs uit de gemeente, die deze predikers gastvrij willen ontvangen.
Gajus moet, als gewoon gemeentelid, dit kerkbederf goed onderkennen. Hij 
moet zich niet laten meeslepen. Wie goed doet is uit God, maar wie kwaad 
doet heeft God niet gezien. Wie de liefde tegen de broeders bewijst, is uit 
God geboren, maar wie niet handelt naar Gods gebod en Evangelie, heeft 
God niet gezien. Zo wordt Gajus gesterkt en onderwezen, en Diótrefes als 
kerkbederver aan de kaak gesteld.

Er is nog een andere naam te noemen. Die van Demetrius. Daarover kan Ga
jus gerust zijn. Van Demetrius is een goed getuigenis gegeven door allen, 
maar ook door Christus zelf. Christus’ werk is in Demetrius onmiskenbaar: 
„hij is in zijn ganse levenswandel een leesbare brief van Christus”. En dat ge
tuigenis van ons wordt gesteund door de gehele gemeente.
Weer sluit Johannes af met de mededeling, dat er nog veel te schrijven viel, 
maar dat hij weldra hoopt te komen en zo een persoonlijk gesprek met Ga
jus'mag hebben. Vrede aan u. Groeten van de vrienden. Groeten aan mijn 
vrienden.
Zo is er waarlijk een beleving van de kerkgemeenschap!

Literatuur
— 3 Johannes in Korte Verklaring van Prof. dr. S. Greijdanus.
— Parafrase H.S.
— Kanttekeningen Staten Vertaling.
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7. De brief van Judas

1. De naam van Judas komt veel voor. De Statenvertaling noemt hem apos
tel. (Zie opschrift). Judas noemt zich niet zo: „Dienstknecht van JezusChris- 
tus, broeder van Jakobus” (vs. 1). Wie was Jakobus? De bekende Jakobus 
(naam alleen is voldoende voor de lezers!) uit Hand. 12:17,15:13, Gal. 1:19, 
2:9, 1 Cor. 15:7, schrijver van de gelijknamige brief.
Broeder-naar-het-vlees van Jezus. Zo Judas dus ook. Zij geloofden eerst na 
Zijn opstanding dat Jezus de Christus was (Joh. 5:7, Hand. 1:14). Hoe heer
lijk en machtig is de verhoogde Christus: van ongelovige broeders maakt Hij 
gehoorzame dienstknechten (broeders-naar-de-Geest). Hij gebruikt ze in Zijn 
kerkvergaderingswerk.

2. Namen van kerken,aan welke Judas schrijft worden niet genoemd. Maar 
hoe heerlijk komt in vs. 2 uit, dat Hij aan de Kerk schrijft! Betere vertaling: 
„de in God de Vader geliefde en voor Christus bewaarde geroepenen”. Wel
ke rijke belofte ligt hierin. Hoe grote verantwoordelijkheid straalt hierin uit. 
(Vergelijk dit eens met vs. 20, 21 en het slot).
Meestal wordt aangenomen, dat dit briefje gericht is aan dezelfde kerken als 
waaraan Petrus schreef (1 Petr. 1:1). Men komt daartoe door de grote over
eenkomst tussen Judas en 2 Petr. 2 (leg ze maar eens naast elkaar). Op aller
lei gronden nemen wij aan, dat Judas gebruik maakte van 2 Petrus.

3. Hoe is het tot dit schrijven gekomen? Judas zegt zelf, dat hij bezig was 
met een boek of brief over „gemeenschappelijke zaligheid” (vs. 3). Onver
wachts wordt hij genoodzaakt dit te laten rusten. Hij schrijft dan dit scherpe 
briefje. Oorzaak: hij heeft gehoord, dat de in Petrus aangekondigde („zul
len” staat daar, 2 Petr. 3:2) dwaalleraars in de gemeente als aanwezig gesig
naleerd zijn. Als een goed dienstknecht waarschuwt hij kort en krachtig om 
te strijden voor het „eens en voorgoed (St.Vert. eenmaal)overgeleverde ge
loof' (vs. 3). Voor de tekening van de kerkverwoesters maakt hij overvloe
dig gebruik van wat Petrus over hen profeteerde.

4. Judas schrijft aan de Kerk. Hij waarschuwt tegen mensen in de kerk, die 
„de genade Gods omzetten in losbandigheid en de enige Heerser en Heer Je
zus Christus verloochenen” (vs. 4, betere vertaling).
Wil de gemeente Kerk blijven, dan moet zij kampen (St. Vert. strijden, denk 
aan sport en spel; dat „strijden” is bedoeld, naar vaste regels en met inge
spannen krachten) voor de leer der zaligheid. Samenvatting van doen en la
ten van de „goddclo/.en” in vs. 4. Zij stellen de leer van Gods genade in 
Christus voor als vrijheidgevend om er maar op los te leven. Let wel: geen 
struikeling in zonden, niet een val, maar een leven in de zonden met recht-
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vaardiging van hun doen en laten, zonden tegen alle geboden, door een ver
draaiing van de zuivere leer.
Zo verloochenen zij de enige Heer en Heerser (vs. 4). Niet met de mond (zij 
zijn geen godloochenaars, zij ontkennen niet dat Jezus is de Christus. Anders 
zouden zij de Kerk niet zijn binnengekomen (geslopen vs. 4)), maar met de 
daad, in werkelijkheid, naar de maatstaf van de Schrift. Met hun eigen ge
maakte leer van Gods genade en daarop gebaseerde levenspraktijk is het 
metterdaad een verloochening van de Christus der Schriften.
Judas noemt Hem in dit vs. 4 met 2 woorden, n.1. Heerser en Heer (het 
woord „God” in vs. 4 hoort er niet in). Daarmee is de Middelaar en Koning 
der Kerk getekend als de volstrekte, metterdaad over haar beschikkende Ei
genaar en Bezitter. De naam Heer (Kurios) als Eigenaar, Die kocht naar 
recht (Heidelb. Cat. Zondag 13). De naam Heerser (Despoot) als Eigenaar, 
Die metterdaad verkregen macht uitoefent, absolute Beschikker (komt meer 
van God voor dan van Christus; van Hem alleen nog in Luc. 2:29, Hand. 
4:24).

5. Wanneer wij nu dit briefje in zijn geheel lezen in het raam van de onder 
14 gemaakte inleidende opmerkingen, dan kunnen wij naar dit thema in
delen: Jezus Christus, de enige Heerser en Heer, roept Zijn kerk op door de 
dienst van Judas, te blijven op het fundament van apostelen en profeten, 
waarvan Hij de uiterste hoeksteen is door te kampen voor de ene leer der za
ligheid. Wordt dat eenmaal overgeleverde geloof, hoe dan ook losgelaten, 
dan wordt de Kerk verwoest en de katholieke (algemene) weg der zaligheid 
opgebroken.

6. Vs. 5-7. Judas zegt het oordeel aan. Kerklidmaatschap, ontvangen genade 
is geen vrijbrief om en maar op los te leven. Denk aan de kerk na de uitlei
ding uit Egypte! (vs. 5, wederom, d.w.z. eerst de Egyptenaren, vervolgens de 
ongelovige Israëlieten). Ja, het oordeel over de goddelozen is zo zeker als dat 
van de gevallen engelen (vs. 6); zij worden bewaard voor definitieve afreke
ning. Willen zij een waarneembaar voorbeeld? Sodom en Gomorra spreken 
duidelijke taal: zo is hun doen als de inwoners van deze steden. Zo zal hun 
vreselijk lot zijn (vs. 7, ander vlees, d.w.z. gemeenschap, waarbij niet gere
kend wordt met grenzen van geslacht, verwantschap en natuur, tegennatuur
lijke zonde, Gen. 19).
Vs. 8-11. Eerste tekening van de goddelozen. Zij doen als de pas getekende 
zondige mensen en engelen. En zij doen dat (verontreinigen van het vlees, vs.
7, verwerpen van de heerschappij, vs. 6, lasteren van de heerlijkheden, vs. 5) 
„in slaap gebracht zijnde” (St. Vert.: in dromen zich vermeiend, in de zin 
van: door dromen openbaring ontvangen (Hand. 2:17) of zich overgeven aan 
eigen droombeelden. Duidelijk: het Woord Gods is niet genoeg). Daartegen
over wijst Judas op het voorbeeld van Michaël(zoek punten van vergelijking: 
zich houden aan de opdracht-dwaalleraars doen dat niet; rekenen met het 
verderf, oordeel des Heren-goddelozen doen dat niet).
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Twisten — woordenwisseling hebben, dispuut (vs. 9). Reeds op de weg van 
het verderf zijn de loochenaars van dc Heer en Heerser: de weg van Kaïn, Bi- 
leam, Korach (Gen. 4, Num. 22-25, Num. 16). Ga vooral goed na, wat die 
weg is van deze mensen.
Vs. 12-15. Hun doen is als dat van Kaïn.’t Zelfde werk. Dezelfde geest. Zich
zelf weiden (Kaïn in tegenstelling met Henoch (Gen. 5:18, wandelen met 
God)). Zevende van Adam: tegenover Henoch staat ook Lamech, als tweede 
zevende van Adam!
Tweemaal verstorven (vs. 12): eerst heidenen, christen geworden, nu weer 
(nog erger dan heidenen) „dood in zonden”.
Vs. 16-18. Maar deze mensen in de kerk gaan ook de weg van Bileam. Hoe 
heeft de Verhoogde Christus hen gewaarschuwd door de dienst van de apos
telen (2 Petr. 3,1 Tim. 4, 2 Tim. 3). De gemeente kan door hun woord deze 
kerkverwoesters kennen, bestrijden en uitzuiveren door de tucht.
Wat heeft de enige Koning der Kerk zich toch een moeite gegeven om door 
„profeten en apostelen” Zijn kerk te bewaren.
Vs. 19-23. En Judas zelf is ook een instrument in Zijn hand tegen deze lie
den, die de weg van Korach bewandelen. Door hem waarschuwt de Heer en 
Heerser: zich op te bouwen in het allerheiligst geloof = inhoud van het ge
loof, leer der zaligheid. Eerst bewaring van de kerk: door bouwen, onder
zoeken van het Woord, toenemen in de kennis en genade van de Here Jezus 
Christus, bidden (zonder kracht van de Heilige Geest kan het niet!) en ver
wachten. Dan vermeerdering van de kerk: het behouden van weifelaars, vs. 
22, die nog niet het slachtoffer zijn van de kerkverwoesters, maar die al ver
der verstrikt zijn behouden uit vrees. Gevaarlijk werk: je wordt zelf zo gauw 
besmet (vs. 23). Kerkbouw begint niet bij evangelisatie, zending, maar bij 
opbouwen in de voorzeide leer. Kerkverwoesting begint bij loslating van de 
leer der zaligheid.
Vs. 24-25. Met een lofzang op de enige Heer en Heerser Jezus Christus sluit 
Judas dit scherpe briefje.

7. Zo waarschuwde Christus eeuwen geleden door de dienst van Judas. Zijn 
deze mensen, „goddelozen” van Judas’ brief niet meer aanwezig? Kunnen 
wij dit briefje behandelen als: zo was het eens? Neen, ook vandaag zijn deze 
mensen er nog, die de kerk willen verwoesten onder de naam van Christus en 
christen en kerkopbouw. Wanneer wij Judas goed lezen in zijn tekening van 
de dwaalleraars en goddelozen, dan zullen wij in staat zijn ook vandaag dit 
licht der Schriften te laten vallen op de Kerk en de kerkmensen nu. Dan zul
len wij getroost gevolg kunnen geven door het geloof in onze Here Jezus 
Christus, de enige Heerser en Heer, om ook vandaag te kampen voor de waar
achtige en volkomen leer der zaligheid, geleerd in O.T. en N.T., begrepen in 
de artikelen van het algemeen ongetwijfeld, christelijk geloof, geleerd in de 
christelijke kerk alhier.
Laten wi| dan vandaag kerk blijven door het Woord der waarheid vast te hou
den tegen alle wind van leer. En bij bekende woorden en termen vragen: is

34



dat de Christus der Schriften? Dan kunnen wij ook met de door de Koning 
der Kerk gegeven middelen (Heidelb. Cat. Zondag 31) werken tot eer van 
Zijn Naam en tot behoud van zondaren.

Literatuur
— Korte Verklaring van Judas, geschreven door Prof. dr. S. Greijdanus.
- Kanttekeningen Staten Vertaling.
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