
In de volgende deeltjes van onze minireeks overlopen we de hoofdgedachten 
van de brief. Wil de lezer er een maximum aan nut uithalen, dan raad ik sterk 
aan de brief naast dit artikel te leggen en de tekst rustig en aandachtig mee te 
volgen. Zoals ik reeds in deel 2 aangaf: de brief draait voortdurend rond de 
twee hoofdthema’s die ook de voornaamste conflictpunten weerspiegelen. 

HOE WETEN WE DAT WE GOD KENNEN?
Cursieve lectuur van de Eerste Johannesbrief (deel 3)



De aarDse Jezus

Het eerste hoofdthema luidt: de Christus, de verlosser en openbaarder, is wel 
degelijk de Jezus van vlees en bloed die we gekend hebben. Het is geen ander, 
geen zuiver geestelijk wezen dat ons innerlijk verlicht en de referentie naar de 
aardse Jezus niet meer echt nodig heeft. De auteur wil hiermee alle dualisme 
of vroege gnosis in de christologie de weg versperren. Ook het docetisme, 
dat eigenlijk aan Jezus een soort schijnmenselijkheid toekent, en dat later in 
de voostelling van gewone christenen zo sterk zal worden, wil hij hiermee van 
meet af aan elimineren. 

We verstaan van hieruit veel beter hoeveel gewicht de uitspraak van de pro-
loog van het evangelie in zich draagt: het Woord is vlees geworden en heeft 
onder ons gewoond! Die uitspraak was ook toen allesbehalve evident, al zeker 
niet in de Griekse wereld. Uit de Tweede Johannesbrief leren we hoe kapitaal 
de auteur dat punt wel vindt. Veel bedriegers zijn naar de wereld uitgegaan: zij 
loochenen de komst van Jezus Christus in het vlees. Dat is het kenmerk van de 
bedrieger en de antichrist.1 

De auteur heeft met andere woorden te kampen met een probleem dat in de 
loop van de theologiegeschiedenis en van de christelijke beleving doorheen 
alle eeuwen telkens weer zal opduiken: de moeilijkheid die christenen onder-
vinden om de goddelijke verhevenheid van Christus te combineren met de echte 
lichamelijkheid van zijn sterfelijke en zo machteloos lijkende menselijke conditie. 
Hoeveel latere spiritualiteit zal niet in deze val trappen en de navolging van 
Christus verbinden met de illusie van een louter geestelijke existentie, die alles 
wat ons aan ons lichaam herinnert wil verwerpen? 

Liefhebben

Het tweede hoofdthema van de brief hangt natuurlijk met het eerste nauw sa-
men. Ware godskennis bestaat niet enkel in een hoger weten – eventueel een 
esoterische kennis van de goddelijke oorsprong en het wezen van de schepping 
en de hele kosmos – maar is wezenlijk gelinkt aan het concrete gedrag van de 
christen. Godskennis is niet primair een zaak van hogere kennis en inwijding, 
maar van de praktijk van het leven. Niet aan zijn theorieën, maar wel aan de 
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manier waarop iemand leeft, weet je of hij God kent of niet! Godskennis komt 
aan het licht in de manier waarop je Gods geboden volgt, of, anders gezegd, 
in de navolging van Jezus. Hij heeft ons immers geleerd hoe we moeten leven 
en hoe we Gods gebod volbrengen. Eenvoudig samengevat: hoe we moeten 
liefhebben, want dát is het ene gebod waar alle geboden in samengevat zijn.
 
Samenvattend: De Christus die ons God openbaart, is de Jezus van vlees en 
bloed. En: God kennen we door naar Jezus' voorbeeld te beminnen. 

Rond deze twee hoofdideeën bouwt Johannes zijn brief. Hoewel de auteur 
hoogstwaarschijnlijk niet dezelfde is als de evangelist – zie deel 1 – doet zijn 
stijl toch herhaaldelijk aan die van het evangelie denken. Meer bepaald schrijft 
hij eerder repetitief 2, en zijn redenering evolueert in spiralen. Ik bedoel daar-
mee het volgende: het lijkt er een beetje op alsof hij rondjes draait in zijn brief. 
Hij komt op een bepaald punt opnieuw voorbij aan zijn startpunt, als lopers of 
wielrenners op een circuit, en gaat dan weer verder, waarbij hij de gedachte-
gang verder uitdiept. Ik verdeel daarom de cursieve lectuur van onze brief over 
drie ‘ronden’, met dan nog een samenvattende conclusie.

EErstE rondE: 1 Joh 1,1-2,17

1 Joh 1,1-4: De opening van De brief of exorDium 

De auteur valt met de deur in huis. Geen lange groet- of zegenformule, maar 
meteen het hete hangijzer aangepakt. Ik raad onze lezers aan deze ingewikkel-
de en lange openingszin even naast de beroemde proloog uit het evangelie te 
leggen. De auteur gebruikt dezelfde grootse ideeën: het Woord (de Logos) was 
er vanaf het begin, hij 3 was van eeuwigheid bij God de Vader. Hij is Leven, en 
dat Leven is onder ons verschenen. Het is goed mogelijk dat dit exordium zijn 
lezers zelfs heel bewust wil herinneren aan de proloog van het evangelie. Ze 
zouden dus kunnen reageren: dat kennen we al vanuit het evangelie, dat is dan 
toch oké? Maar uit het vervolg van de brief blijkt nu net dat deze uitdrukkin-
gen ook helemaal gelezen konden worden in een dualistische, pre-gnostische 
richting, en dat het wellicht precies dat was, wat in de Johanneïsche gemeente 
gebeurd was en de scheur veroorzaakt had. Het eeuwige Woord, jawel, god-
delijk, licht en leven, maar dan louter geestelijk. Niet gekerkerd in een aardse 
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en sterfelijke gestalte. En daarom legt de auteur meteen zijn volle gewicht in de 
schaal om de misvatting te counteren: Jazeker, over dat Woord spreken we wel 
degelijk, wij hebben het aanschouwd, gezien en gehoord, en last but not least: 
onze handen hebben het aangeraakt! 

Het eeuwige Woord Gods hebben we dus leren kennen in de Jezus van vlees 
en bloed, in zijn aanwezigheid onder ons, zijn manier van leven en doen. Niet 
in een hooggestemde abstracte, spirituele theorie over God. Daarvan getuigen 
wij en dat verkondigen wij. Met die ‘wij’ verwijst de schrijver allicht naar het 
oude apostolische getuigenis van de leerlingen van Jezus, dat aan hem werd 
doorgegeven.

Met andere woorden: de auteur gaat volmondig akkoord met de hoogge-
stemde taal van de evangelieproloog over de eeuwigheid en goddelijkheid 
van het Eeuwige Woord dat leven geeft, maar snijdt de pas af aan elk louter 
spiritualisme. Dat doet hij door te affirmeren dat het wel degelijk gaat over de 
Jezus die zij gekend en aangeraakt hebben, en waarvan ze de getuigen zijn. 
De splitsing van Logos en Jezus kan niet doorgaan! Pas in de erkenning dat 
het eeuwige Woord vlees geworden is in Jezus, kan de verbondenheid met de 
Vader en de Zoon gestalte krijgen, fundament van de verbondenheid onder de 
christenen. En daar ligt ook de garantie voor de vreugde van allen. 

1,5-22 niet aLLeen een kwestie van kennis, maar van Doen

In vers 5 brengt Johannes een idee te berde die als van nature voortvloeit uit 
de proloog: God is licht, en er is in hem geen spoor van duisternis. Daar kun-
nen alle christenen het zonder meer over eens zijn. Maar blijkbaar hebben 
een aantal gemeenteleden hieruit de conclusie getrokken dat die eigenschap 
de materialiteit van Gods openbaring ‘in het vlees’ uitsluit, vermits in het dua-
listisch denken juist de materie de plaats is van het kwaad en de duisternis. In 
het licht zijn betekent: aan de materialiteit ontsnappen. Hierover groeide blijk-
baar een belangrijk punt van misverstand in de gemeente. Het lijkt er namelijk 
op dat de dissidenten proclameerden dat zij, eenmaal tot de kennis van God 
gekomen – dat wil zeggen: verenigd met het Licht, onttrokken aan de duister-
nis van de onwetendheid – ook zelf uit de duisternis verlost waren, en dus zon-
deloos. Vrij van zonden, verlost door de kennis van Gods Licht. 



Johannes brengt zijn christenen echter in herinnering dat zondeloosheid niet 
automatisch uit kennis volgt, en dat zij wel degelijk nog in duisternis kunnen 
wandelen en zondigen. Hij doet dat op een bewust geconstrueerde retorische 
manier. Drie keer lezen we: Als wij zeggen dat … (1,6.8.10). Daarmee viseert 
hij de stelling van de dissidenten: met God verbonden zijn (door de kennis van 
de openbaring); zonder zonde zijn; geen zonde bedreven hebben. Drie keer 
brengt hij daartegen de juiste houding aan: onze weg gaan in het licht; onze 
zonden belijden; als we zondigen, hebben we een helper (1,7.9; 2,1). 

Wie dat stukje aandachtig leest, begrijpt zijn punt. Zonde of zondeloosheid is 
niet louter een zaak van onwetendheid of hogere kennis. Het is een zaak van 
doen. Zie bijvoorbeeld vers 6: als we menen zondeloos te zijn terwijl wij nog 
in duisternis wandelen (= zondigen), dan doen we de waarheid niet. Johan-
nes vertegenwoordigt hier een typisch Bijbelse opvatting van waarheid: in de 
waarheid staan is niet alleen maar een kwestie van kennis, maar van doen, 
van handelen. 

Je mag de hoogste (theologische) kennis van de wereld bezitten, als je de waar-
heid niet doet, dat wil zeggen als je niet naar waarheid handelt, dan betekent 
dat niet dat je God beter kent. Met al je kennis maak je je dan toch illusies 
over je godskennis, en bedrieg je jezelf. Of, zoals de auteur nogal brutaal laat 
verstaan: dan lieg je. We worden niet uit de zonde gered door onze hogere 
kennis, maar door de liefde van God, geopenbaard in de liefdesdood van 
Jezus. Door het bloed van zijn zoon Jezus is onze zonde uitgewist, niet door 
onze (illusie van) godskennis daarbuiten. 

Eigenlijk ligt hier al in een notendop de hele these van de brief ingesloten: 
kennis van God, kennis van het Eeuwige Woord, ligt niet zozeer verborgen in 
het loutere weten, maar in het doen, dat wil zeggen: in de manier waarop je 
‘wandelt’, door het leven gaat. Wat we moeten doen heeft God niet in grote 
theorieën geopenbaard, maar in zijn geboden. We moeten zijn wil doen, dán 
wandelen we in de waarheid, dan pas hebben we de juiste kennis en de ze-
kerheid dat we bij God horen. En vermits de auteur als enige gebod de liefde 
zal weerhouden, zal hij spiraalsgewijs uitmonden op de liefde als enige juiste 
kennis van God. 
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2,3-11 hoe weten we eigenLiJk Dat we goD kennen?

Kaarten op tafel dus. Hoe weten we eigenlijk dat we God kennen? Doordat we 
ons houden aan zijn geboden. Wie zegt in het licht te wonen, maar zich boven 
de geboden verheven acht, is een leugenaar, woont niet in de waarheid. En 
vermits de liefde alle geboden samenvat, weten we enkel dat we in God zijn 
wanneer we de liefde bewaren. Zoals Jezus, het vleesgeworden Woord, de 
liefde in vlees en bloed heeft beleefd. Door zijn zelfgave tot in de dood heeft 
Jezus geopenbaard wat de liefde van de Vader is. Het hele Johannesevangelie 
werd zelfs geschreven om daarvan te getuigen. Want om de Vader te zien, 
hoeven we maar naar Jezus te kijken. Zo heeft hij het zelf in zijn afscheidsrede 
gezegd: wie mij ziet, ziet de Vader.4 Vandaar de vermaning aan trouwe chris-
tenen en dissidenten tegelijk: wie zegt dat hij met God verbonden is, moet zelf 
leven zoals Jezus geleefd heeft (2,6). Het is geen ander dan het nieuwe en toch 
oude gebod: heb elkander lief. Wie zegt in het licht te wonen maar zijn broe-
der of zuster haat, is blind (2,7-11).

Met deze zinnen heeft de auteur zijn hoofdthema’s al een eerste keer voor het 
voetlicht geplaatst. De Christus, het eeuwige Woord dat ons God openbaart, 
dat is geen ander dan Jezus. En God kennen we enkel op betrouwbare wijze 
door in Jezus’ voetstappen te treden, en het grote gebod van God, de liefde, 
te beleven. 

2,12-17 De situatie van Johannes’ gemeente

In wat volgt krijgen we enige inkijk in de situatie van Johannes’ gemeente. Blijk-
baar zijn er verwijten over en weer geweest, en zijn een aantal ‘traditionele’ 
christenen onzeker geworden. De dissidenten, die zichzelf verlicht achten door 
hun hogere spirituele kennis, moeten de anderen verweten hebben dat zij nog 
in hun zonden waren, en niet de status van zondeloosheid hebben bereikt door 
de kennis van het Licht. Hen werd wellicht gesuggereerd of verweten dat zij 
God niet echt kennen, en dat Gods woord niet in hen woont. De auteur wil hen 
geruststellen, een hart onder de riem steken. Zij mogen gerust zijn, de vaders 
en de kinderen: hun zonden zijn vergeven omwille van de naam van Jezus, en 
zij kennen wel degelijk het eeuwige Woord dat er was vanaf het begin. Zij 
mogen gerust zijn, en hoeven niet mee te draaien in de nieuwe leer. In vv. 15-
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17 lijkt de auteur te suggereren dat de mensen die dat wel doen, eigenlijk niets 
anders dan succes in de ‘wereld’ zoeken, diezelfde wereld die Jezus reeds in 
het evangelie afgeschreven heeft. Het is de wereld die kiest voor een andere 
liefde dan die van de Vader: liefde voor hebzucht, afgunst en pronkzucht. Dat 
alles, zo verlokkelijk, is voorbijgaand. Enkel de liefde, de wil van de Vader, blijft 
in eeuwigheid. 

Het lijkt me een boodschap van blijvende actualiteit. We weten allemaal hoe-
zeer hebzucht en bezit, met de afgunst als eerste kind, de ogen van onze 
wereld ook verblinden. Reeds in zijn eerste ‘ronde’ slaat de auteur van de brief 
de spijker op de kop. 

Peter SCHMIDT

1 2 Joh 7
2 Vgl. bijvoorbeeld de afscheidsrede in het evangelie (Joh 13-17), die eveneens erg 

repetitief is, of de zogeheten broodrede van Joh 6.
3 Ik wijs erop dat Johannes spreekt over het Woord als de Logos. De Logos is in het 

Grieks mannelijk, en kan dus meteen veel beter gedacht worden als een persoon, 
als de Christus. De ‘het’ van het Woord maakt de associatie met Jezus Christus wat 
moeilijker. Daarom gebruik ik meteen ook ‘Hij’.

4 Joh 14,9-11. Het is verbazingwekkend hoezeer de boodschap van Johannes, hoe 
verschillend ook van stijl en invalshoek, toch helemaal overeenkomt met Paulus en 
Mattheus. Zie bv. Rom 13,8-10; 1 Kor 13; Mt 25,31vv; de hele Bergrede. Zij hebben 
allemaal, onafhankelijk van elkaar, de basisboodschap van Jezus’ leven naar de kern 
begrepen. Zie bv. ook de brief van Jakobus, 2.
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