
Tweede ronde: 1 Joh 2,18-3,24

2,18-29: Het breekpunt: Jezus als de Messias erkennen of niet

Deze tweede ronde vangt aan met de fameuze passage waarin we vernemen 
dat de Johanneïsche gemeente een pijnlijk afscheid heeft meegemaakt. Het is 
het eerste ons bekende schisma uit de kerkgeschiedenis. Een deel van de chris-
tenen zijn eruit getrokken, blijkbaar na hoogoplopende spanningen binnen de 
gemeente. 

HOE WETEN WE DAT WE GOD KENNEN?
Cursieve lectuur van de Eerste Johannesbrief (deel 4)



Deze passage van de Johannesbrief werpt nog even een zijdelings licht op 
de eindverwachting van de christenen. Hoewel we reeds naar het einde van 
de eerste eeuw toegaan, leeft onder christenen blijkens de brief nog altijd de 
verwachting van een spoedig einde met de terugkeer van de Heer: Kinderen, 
het is het laatste uur. Blijkbaar circuleerde toen ook een soort apocalyptische 
voorstelling daarover, namelijk dat het komende einde zou gekenmerkt worden 
door een ultieme strijd tussen de Messias en zijn tegenstrever, de anti-Christus 
of antichrist. Hier en in de 2de Johannesbrief is de enige plaats in heel de Bijbel 
waar we het woord antichristos aantreffen. 

Zo’n voorstelling van een gigantische eindstrijd tussen goed en kwaad was 
min of meer gemeengoed in de apocalyptische literatuur van die tijd. Ook in 
het boek Apocalyps treft men het thema aan – de strijd tegen de Draak en het 
Beest – , en onder de rollen van de Dode Zee in Qumran vond men teksten 
met een gelijkaardige verwachting. De auteur van onze brief speelt daarop in, 
maar actualiseert het meteen. Hij plakt op de vage gestalte van een antichrist 
een concreet gezicht: er zijn nu al veel antichristen opgestaan, namelijk de dis-
sidenten die ontkennen dat Jezus de Christus is (2,18-19). 

Zoals hij in 2,12-17 zijn christenen bevestigde en steunde in hun geloof, zo ook 
nu. Allicht hebben de dissidenten de andere geloofsgenoten verweten dat zij 
de echte waarheid – de echte godskennis – (nog) niet kennen, maar Johannes 
stelt hen gerust: hij schrijft hen omdat zij die in zijn ogen wel degelijk kennen. 
De anderen zijn het die zich vergissen en hen op een dwaalspoor willen bren-
gen. Met kracht affirmeert de auteur opnieuw dat men enkel tot de Vader komt 
door de erkenning van Jezus als de Zoon: De antichrist is hij die de Vader en 
de Zoon verloochent. Wie de Zoon verloochent heeft ook de Vader niet; wie de 
Zoon erkent heeft ook de Vader. (22b-23) Het is historisch lang niet zeker dat de 
dissidenten daadwerkelijk en expliciet God de Vader loochenden. Maar de au-
teur geeft aan dat dit als een soort automatische impliciete consequentie volgt 
uit het loochenen van Jezus als de Zoon. Anders gezegd: wie Jezus loochent 
heeft een vertekend beeld van God. 

We herkennen hier weer de abstract aandoende stijl van de auteur. Maar de 
idee zelf is geen andere dan die van het hele Johannesevangelie: de toegang 
tot de Vader gaat doorheen Jezus van Nazareth. Daarom stel ik hier graag de 
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bekende woorden van Jezus naast, op het ogenblik dat Filippus hem vraagt hun 
de Vader te tonen: Ik ben al zolang bij jullie, Filippus, en je hebt me nog niet 
leren kennen? Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Hoe kun je dan 
nog zeggen: ‘Laat ons de Vader zien?’ Geloof je niet dat ik in de Vader ben 
en de Vader in mij? (Joh 14,9-10) Let wel: Jezus zegt op geen enkel ogenblik 
dat hijzelf de Vader is! Enkel dat we de Vader alleen maar kunnen zien door te 
kijken naar wie Jezus is, naar wat hij gezegd en gedaan heeft. De auteur van 
de brief wil precies hetzelfde zeggen. In de praktijk zal dat betekenen: onder 
elkaar de liefde beleven zoals Jezus die voorgeleefd heeft. 

In v. 26 vv. drukt hij zijn christenen op het hart dat zij geen andere zalving 
nodig hebben dan die zij reeds ontvingen. Met die zalving (letterlijk chrisma, 
zalfolie) wordt mogelijks verwezen naar de zalving die ze bij het doopsel ont-
vingen, en die symbool was van de gave van de Heilige Geest (de ‘leraar’ van 
v. 27?). Als de dissidenten hen aanwreven dat die zalving niet voldoende was, 
betekent dat dan dat zij een nieuwe zalving (c.q. nieuw doopsel) toepasten? 
Het is mogelijk, maar niet echt nodig om de tekst te verstaan. We kunnen wel-
licht nooit meer te weten komen of onder hen een dergelijke praktijk bestaan 
heeft of niet.

De vv. 2,28-29 vormen een overgang naar zijn tweede thema: God kennen is 
niet zich verliezen in theorieën, maar handelen. Wanneer zij in de juiste mes-
siaanse belijdenis blijven, dan zijn zij kinderen Gods (= ‘uit God geboren’) en 
hoeven zij zijn oordeel bij zijn komst niet te vrezen. Want wie de gerechtigheid 
beoefent is ook kind van God. Zo komt de auteur voor de tweede maal bij zijn 
opvatting over de ware kennis van God: zij bestaat in het doen van de gerech-
tigheid en de liefde, en niet in een ijdel speculeren over Gods wezen. 

3,1-24: Wie kind is van God Moet doen als God: liefHebben. 

Met het derde hoofdstuk van de brief betreden we het terrein waarvoor het 
document zo bekend en dierbaar geworden is. Je zou het kunnen lezen als een 
herinnering aan en verdere invulling van Jezus’ gebod tijdens de afscheidsrede: 
Blijf in liefde met mij verbonden … Dit is mijn opdracht: dat jullie elkaar liefheb-
ben met de liefde die ik jullie heb toegedragen. (Joh 15,9 vv.)
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De auteur van de brief herhaalde dat gebod al in zijn eerste ronde (2,7-8), als 
een essentieel kenmerk van de ware godskennis. Vanaf hoofdstuk drie gaat hij 
dat verder uitwerken, en verstaan we steeds duidelijker wat hij daarmee be-
doelt, en wat het gebod van de liefde concreet inhoudt. In zijn overgrote liefde 
heeft God ons als zijn kinderen aangenomen. We mogen erop vertrouwen dat 
we dat ook werkelijk zijn, ook al ziet de wereld dat niet. We zijn geroepen om 
aan Hem gelijk te worden. Gelijk zijn aan God verdraagt geen onreinheid, 
geen zonde, en daarom is het onze opdracht onszelf te zuiveren van zonde. 
Maar – ook dat heeft hij in de eerste ronde reeds gezegd – zondigen is Gods 
wet overtreden. Zijn wet, dat is natuurlijk zijn geboden onderhouden, maar 
zoals we reeds weten zijn alle geboden samengevat in dat éne: het gebod van 
de agapè, de naastenliefde. Gerechtigheid doen is dan per slot van rekening 
hetzelfde als leren beminnen. 

Om zijn thema te onderbouwen grijpt Johannes terug naar het beeld van du-
alistische tegenstellingen: licht versus duister, gerechtigheid versus zonde, God 
versus de duivel. Wie gerechtigheid doet is kind van God, wie zondigt kind van 
de duivel. Of men nu de duivel als een persoonlijk wezen ziet – wat de auteur 
zeer zeker doet, trouw aan de religieuze voorstellingen van die tijd – of als een 
symbool van het kwaad, het beeld blijft in wezen kinderlijk duidelijk. Het zal in 
latere eeuwen een veel gebruikt pedagogisch instrument worden, evenwel niet 
zonder ook zijn negatieve kant: de instandhouding van een klimaat van angst 
in de religieuze beleving. 

De auteur vereenzelvigt in die passages duidelijk de gerechtigheid, het grote 
ideaal van de joden, met de liefde. Hieraan kan men de kinderen van God en 
de kinderen van de duivel onderscheiden: wie de gerechtigheid niet doet, is 
niet uit God, evenmin als hij die zijn broeder niet liefheeft. Want dit is de bood-
schap die u vanaf het begin gehoord hebt: dat wij elkaar moeten liefhebben. 
(3,10-11) 

Als prototype van het werk van de duivel wordt het oerbeeld van de moor-
denaar aangevoerd: Kaïn. Hij haatte zijn broer, en vermoordde hem, omdat 
Abels daden goed waren en de zijne slecht. Johannes maakt van het arche-
typische voorbeeld gebruik om te verwijzen naar de pijnlijk moeilijke situatie 
van de christenen te midden van de heidense wereld. Ook zij worden gehaat, 



maar zij zijn reeds van de dood naar het leven overgegaan, omdat zij liefheb-
ben. Ieder die zijn broeder haat, is een moordenaar, schrijft hij in 3,15. Met die 
lapidaire uitspraak drukt hij een waarheid uit die we ook elders in het Nieuwe 
Testament aantreffen: de zonde leidt op een of andere manier tot de dood, en 
het wezen van de zonde is gebrek aan liefde. 

We kunnen niet anders dan hier denken aan de Bergrede bij Mattheüs. Daar 
brengt Jezus het gebod ‘Gij zult geen moord begaan’ rechtstreeks in verband 
met het minachten van de broeder en met de houding van onverzoenlijkheid: 
… Wie een moord begaat, zal uitgeleverd worden aan het gerecht. En ik zeg 
jullie: ieder die zijn broeder een kwaad hart toedraagt, zal uitgeleverd worden 
aan het gerecht. Wie tegen zijn broeder ‘leeghoofd!’ zegt, zal uitgeleverd wor-
den aan het Sanhedrin. En wie ‘dwaas!’ zegt, zal uitgeleverd worden aan de 
gehenna. Dus, als je je offergave naar het altaar brengt, en je herinnert je daar 
dat je broeder je iets te verwijten heeft, laat dan je offergave voor het altaar 
achter, en ga je eerst met je broeder verzoenen, en kom dan terug om je offer-
gave te brengen. (Mt 5, 21-24) Want waar begint dat eigenlijk, het doden van 
de medemens? Enkel wanneer men hem een mes tussen de ribben steekt? Of 
ook al wanneer men hem uitscheldt, minacht, bevecht, haat …? Waar liggen 
de wortels van moord? Toch in het verzuimen van de agapè? 

De auteur laat geen gelegenheid voorbijgaan om nog maar eens te benadruk-
ken dat concrete liefde voor de godskennis veel belangrijker is dan alle getheo-
retiseer. En dat we juist daarom zo’n nood hebben aan het concrete voorbeeld 
van een aardse, lijfelijke Jezus, die mens was onder ons en onze bestaanscon-
ditie deelde tot in de dood toe. Wat liefde is, hebben we geleerd van Jezus: hij 
heeft zijn leven voor ons gegeven. Dus zijn ook wij verplicht ons leven te geven 
voor onze broeders. (3,16) 

Let erop dat ook bij Johannes, net als overal elders in de Schrift, de liefde 
een gebod en een plicht is. Daarmee is het wel duidelijk dat we ons met de 
agapè niet in de orde van sympathie, verliefdheid, vriendschap, of gevoelens 
van spontane aantrekkingskracht bevinden, maar in de ethische dimensie: het 
is de verantwoordelijkheid, de plicht om de ander te behandelen zoals je zou 
verlangen dat de ander jezelf behandelt. Met goedheid en gerechtigheid dus, 
ook al is hij je vijand en ook al voel je voor hem niet de minste aantrekking. 
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Het is noch min noch meer de samenvatting van Wet en Profeten in Jezus’ ogen: 
Behandel de mensen in alles zoals je wilt dat ze jullie behandelen. Want dat 
is de Wet en de profeten (Mt 7,12), net als in die van Paulus: Laat uw enige 
schuld de onderlinge liefde zijn. Wie anderen liefheeft, heeft de Wet vervuld. 
Want … alle geboden kan men samenvatten in dit ene woord: u zult uw naaste 
liefhebben als uzelf. (Rom 13,8 vv.) Een liefde die zich laat normeren door de 
wederzijdse aantrekking kan nooit voorwerp van een gebod zijn, dat ware te 
gek. De agapè wel, omdat zij de morele verantwoordelijkheid aanspreekt. 

Het slot van deze tweede ronde vermag nog altijd onze verbazing te wekken. 
Het begint met een sterke oproep tot concreetheid in de naastenliefde. Woor-
den en leuzen zijn niet genoeg, het moet vlees en bloed krijgen. Liefde moet 
ook via de laag-bij-de-grondse portemonnee gaan! Hoe kan de goddelijke 
liefde blijven in een mens die geld genoeg heeft, en toch zijn hart sluit voor de 
nood van zijn broeder? (3,17) Evangelischer kan het niet. Net zoals Jezus dat 
doet in het Lucasevangelie, waarschuwt Johannes voor de blindheid van hen 
die zich alsmaar willen verrijken, maar zichzelf wijsmaken dat ze ‘er niet aan 
gehecht zijn’. God kan je niet bedriegen. We verstaan hier nog beter waarom 
de auteur zo’n nadruk legt op het voorbeeld van de aardse Jezus. Niet mooie 
gedachten bewijzen je liefde, maar de vleselijkheid, de tastbaarheid van een 
concrete bijstand. Is dat iets anders dan het Laatste Oordeel bij Mattheüs: Ik 
was hongerig, dorstig, naakt, vreemdeling, ziek, gevangen … en je was er voor 
mij … ? (Mt 25,31 vv.)

We Hoeven niet perfect te ziJn

Het meest verrassende komt echter daarna. We krijgen hier een stukje goed 
nieuws te horen dat weinigen misschien verwachten, en dat in de latere ge-
loofsopvoeding toch wel vaak onderschat of verwaarloosd werd. Wanneer we 
liefhebben, niet met holle frasen maar metterdaad, dan, verzekert de schrijver 
ons, mogen we voor God gaan staan met een gerust hart, ook als dat hart 
ons veroordeelt. Merkwaardige uitspraak. Hoe dikwijls komt het inderdaad niet 
voor dat wij, die toch ons best doen om als oprechte christenen te leven, of 
gewoon maar als goed mens, onszelf omwille van onze fouten en beperktheid 
moeilijk kunnen aanvaarden, en hard beoordelen? Zijn onze intenties altijd zui-
ver? Vergissen we ons niet soms deerlijk in oordeel en gedragingen? Kunnen 
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we ooit met zekerheid zeggen dat we het goede deden? En bovenal: kunnen 
we ooit met een schone lei voor God staan? Natuurlijk niet. 

Het bewustzijn van eigen onvolmaaktheid in confrontatie met de eis van het 
evangelie heeft velen ontmoedigd. Doorheen de hele geschiedenis van de spi-
ritualiteit heeft dat bewustzijn van eigen falen met betrekking tot Gods oordeel 
een spoor van angst en kramp getrokken. En nu hier, reeds in het Nieuwe 
Testament zelf, krijgen we de verzekering dat die angst helemaal niet nodig is. 

Ook al doen we concreet goed aan onze naasten, dan nog kan het zijn dat ons 
hart ons om een of andere reden veroordeelt. Maar zelfs dan, zegt Johannes, is 
angst niet nodig. We mogen met een gerust hart voor God verschijnen. Want 
Hij is groter dan ons hart en Hij weet alles. God kent onze onvolmaaktheid, Hij 
kent de menselijke broosheid en beperktheid van zijn eigen kinderen. Maar dat 
is het nu net: we hoeven niet perfect te zijn! Concrete daden van goedheid en 
gerechtigheid stellen, in en met onze onvolmaaktheid, dat is het criterium om te 
weten dat wij ‘uit de waarheid’ zijn, of, simpeler gezegd, dat we voor God dik 
in orde zijn. Het is een ware troost, een waarlijk blijde boodschap. 

In de volgende ronde zal Johannes die gedachte nog eens hernemen en uit-
diepen, maar reeds hier maakt hij duidelijk hoe eenvoudig het eigenlijk is. Niet 
rond onszelf draaien en proberen te meten hoe volmaakt we nu al zijn. Geen 
spirituele egotripperij! Naar de ander toegaan zoals Jezus deed. Daar vinden 
we God, daar drukt God ons aan zijn hart. 

Met nogmaals een herhaling van zijn dubbel hoofdthema besluit de auteur zijn 
tweede ronde: Dit is zijn gebod: van harte geloven in de naam van zijn Zoon 
Jezus, de Christus, en elkaar liefhebben zoals hij ons heeft bevolen. (3,23)

Peter SCHMIDT
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