
Even vreemd als fascinerend is het, dat strijdschrift dat we traditioneel een brief 
noemen maar er niet echt een is. Bij een vlugge vergelijking met de echte brie-
ven van Paulus merkt men al snel dat de vaste vormgeving van een normale 
brief hier niet aanwezig is. De vermelding van afzender en bestemmelingen 
ontbreekt namelijk, zowel als de courante inleidende groetformules en zegen-
wensen, de afsluitende wensen en groet. In de canon van het Nieuwe Testa-
ment werd het geschrift echter ondergebracht in de ‘afdeling brieven’. De eerste 
brief van Johannes staat overigens niet alleen in deze situatie. Ook de brief aan 
de Hebreeën is niet echt een brief meer, en die aan de christenen van Efese 
evenmin, hoewel de auteurs hier meer hun best gedaan hebben om hun schrij-
ven nog op een brief te doen lijken. De schrijver van de eerste Johannesbrief 
heeft die moeite amper nog genomen. Vergelijk die eerste brief ook maar even 
met de twee ultrakorte Johannesbriefjes die erop volgen. Die twee vertonen wel 
degelijk het karakter van echte brieven. Maar op die literair-historische kwestie 
hoeft ons artikel niet in te gaan. We kunnen 1 Johannes zonder problemen 
rustig onder de brieven laten staan, en de vele boeiende maar erg technische 
discussies overlaten aan de specialisten.
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Vreemd en fascinerend. Aan de ene kant vertoont de brief – zo zal ik hem nu 
blijven noemen – een stijl die hooggestemd en abstract overkomt, en daarom 
de onvoorbereide lezer zwaar op de maag kan liggen. De manier waarop 
over God en Christus gesproken wordt, staat verre van ons doordeweekse 
taalgebruik. Dat is ook al het geval in het evangelie van Johannes, maar hier 
werkt het nog sterker. Maar aan de andere kant vinden we in het Nieuwe 
Testament geen geschrift dat meer met beide voeten op de grond staat, waar 
het erop aankomt het geloof in Jezus Christus en de liefde tot God te linken 
aan de meest nuchtere, concrete naastenliefde. 

De schrijver

De auteur van de eerste Johannesbrief, die zichzelf in de tweede en derde 
brief ‘de Oudste’ noemt1, staat zeker onder invloed van het evangelie, en 
behoort tot de gemeente of cluster van gemeenten die ook het leefmilieu van 
het vierde evangelie bepaalden. Het gaat wellicht om een christengemeente 
in Efese of in de buurt daarvan. De zogeheten Johanneïsche groep van ge-
meenten wordt in het eerste en tweede hoofdstuk van het boek Openbaring 
vermeld: Efese, Smyrna, Pergamon, Tyatira, Sardes, Filadelfia en Laodicea. 
De schrijver had er waarschijnlijk een leidende functie, of alleszins het pres-
tige van een éminence grise. Dat laatste zou kunnen te maken hebben met 
het feit dat hij nog banden zou gehad hebben met de oorspronkelijke apos-
tolische predikers, misschien met mensen die de aardse Jezus nog gekend 
hadden. Misschien de apostel Johannes, maar dat is verre van zeker. 

De thema’s die de schrijver van de brief bespeelt, sluiten nauw aan bij de 
christologische problematiek achter het Johannesevangelie, en is misschien 
zelfs een reactie op de problemen die het evangelie teweeg had gebracht 
binnen de gemeente(n) waarvoor het geschreven was. Toch is de eerste 
Johannesbrief hoogstwaarschijnlijk niet geschreven door de auteur van het 
evangelie zelf. De latere traditie heeft weliswaar het evangelie, de drie brie-
ven en de Apocalyps aan één en dezelfde auteur toegeschreven, en die 
geïdentificeerd met de apostel Johannes, de zoon van Zebedeüs, maar sinds 
geruime tijd al weten we dat geen van deze geschriften van de hand van de 
apostel Johannes is, en dat we bovendien met meer dan één auteur rekening 
moeten houden. Gezien de redactie van het evangelie van Johannes nu 
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meestal in de jaren 90 gesitueerd wordt, en de brief een tijdje later, worden 
de laatste jaren van de eerste eeuw of de eerste van de tweede eeuw thans 
door de exegetische wereld als de meest redelijke datering van de brief 
naar voren geschoven. We draaien rond het jaar 100. Hoe de naam van de 
auteur van de eerste Johannesbrief werkelijk luidde, weten we dus niet, maar 
we zullen hem Johannes blijven noemen. De traditionele namen van Bijbelse 
auteurs zullen gemakshalve wel nooit meer gewijzigd worden. 

schisma

Ik sprak al van een strijdschrift. Dat is het inderdaad. De hele brief ademt een 
geest van drama en polemiek. Het wordt bij het lezen al snel duidelijk dat 
de auteur zich richt tot een bepaalde groep die in zijn ogen de getrouwen 
zijn. Hij wil hen een hart onder de riem steken in verband met hun geloofs-
opvattingen en leefwijze, die hij bedreigd acht. Hij wil ze duidelijk ook waar-
schuwen voor afdwaling. Daarbij richt hij zijn pijlen scherp op een aantal 
christenen die het blijkbaar met hem niet eens zijn, en die zich afgescheurd 
hebben van de gemeente. Want dat is inderdaad een merkwaardigheid 
van de eerste Johannesbrief: hij brengt een getuigenis van het oudste ons 
bekende ‘schisma’ binnen het christendom. 

De gemeente van Johannes maakt blijkbaar een erg moeilijke crisis door, 
waarbij alles draait rond het juiste verstaan van Jezus Christus en diens rol in 
het heil van de mensen en hun relatie tot God. Er moeten daarover hevige 
ideologische ruzies gewoed hebben, en een aantal gemeenteleden hebben 
de hoofdgroep verlaten. De auteur, die boos is en geen blad voor de mond 
neemt, noemt ze onomwonden ‘antichristen’, dit wil erg letterlijk zeggen: 
mensen die tegen Christus zijn, tegenbeelden van Christus. ‘Kinderen, het 
is het laatste uur. Jullie hebben gehoord dat de antichrist zal komen. Inder-
daad, er zijn nu al vele antichristen opgestaan, en daardoor weten we dat 
het laatste uur is aangebroken. Zij zijn uit ons midden voortgekomen, maar 
zij behoorden niet werkelijk tot ons. Hadden zij tot ons behoord, dan waren 
zij bij ons gebleven. Maar het moest duidelijk worden dat zij geen van allen 
bij ons horen.’ 2 Bij zo’n citaat merken we dat toen nog steeds de verwachting 
leefde van het einde van dit wereldbestel en de wederkomst van Christus. 
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Blijkbaar was daar een mythologische voorstelling gegroeid die vertelde dat 
een ‘antichrist’ zou opstaan als voorbode van het einde, een figuur die al 
het tegenovergestelde van Christus’ boodschap zou belichamen en wellicht 
de gangmaker van een bittere eindstrijd zou zijn. Het doet erg denken aan 
het boek Apocalyps, waarin de eindoverwinning van Christus voorafgegaan 
wordt door de bundeling van alle krachten die Christus tegenwerken: de 
draak, het beest, de hoer van Babylon enzovoort. Het is ook goed mogelijk 
dat die nog steeds aanwezige verwachting van het einde bijdroeg tot de ver-
hoogde spanning en ongeduldige polemiek die de brief zo sterk kenmerken. 

hoe kennen we GoD?

Waarover ging dan de hele strijd die de scheuring veroorzaakte? Ik denk 
dat het precies om hetzelfde ging als de latere zware theologische en chris-
tologische polemieken in de Kerk, die leidden tot de eerste grote concilies. 
En datzelfde wordt samengevat in de vraag die de auteur stelt en die ik als 
titel van deze kleine artikelenreeks koos: Hoe weten we dat we God kennen? 
Want ook de determinerende concilies van Nicea (325), Constantinopel 
(381), Efese (431) en Chalcedon (451) handelden uiteindelijk over die ene 
centrale vraag: hoe kennen we eigenlijk God? Voor christenen was daarbij 
van kapitaal belang: welke rol speelt Jezus Christus in die godskennis? Heb 
je Jezus nodig om God te kennen? Of kan het ook zonder? De problematiek 
over God (de theo-logie) is binnen het christendom om begrijpelijke redenen 
van toen tot nu onlosmakelijk vastgeklonken geweest aan de problematiek 
over Christus (de christo-logie). En dat is nu precies ook de problematiek 
geweest die de Johanneïsche christenen uit elkaar dreef. We kunnen de brief 
niet verstaan als we daar niet eerst even dieper op ingaan. Pas dan kan hij 
zijn rijkdom prijsgeven. 

Doorheen de manier waarop de hele polemiek gevoerd wordt, kan de lezer 
makkelijk merken dat het levende contact met de historische Jezus van Na-
zareth reeds veraf ligt. We hebben al te maken met christenen uit de derde 
generatie, die hun geloof niet meer kunnen binden aan een rechtstreekse 
ervaring met Jezus, en voor wie ‘Christus’ (= de Messias, de Gezalfde) al 
meer een begrip geworden is dan een concreet gelaat. Die christenen leven 
te midden van een cultuur die in Efese erg kosmopolitisch was, en worden 



voortdurend geconfronteerd met religieuze en filosofische ideeën die een an-
dere oorsprong en bedding hebben dan de joodse. Met name enkele mys-
teriegodsdiensten die met de idee van verlossing werken, en ook religieuze 
opvattingen die later zullen leiden tot de zogeheten gnosis of gnostische 
religie, kunnen invloed uitgeoefend hebben op de problematiek die in de 
Johannesgemeente ontstaan is. We kunnen het nooit meer bewijzen, maar 
misschien kwamen een aantal christenen wel uit dergelijke kringen. Op de 
gnosis zal ik in het tweede artikel van deze reeks nog wat dieper ingaan. 
Efese was, zoals Korinthe, een smeltkroes van diverse religies of, met andere 
woorden, van mensen die op diverse wijzen een weg naar God en waar-
heid zochten. Want honger naar God en godskennis waren er wel! 

een acuut probleem vanDaaG

In die zin kan je zeggen dat de problematiek van de eerste Johannesbrief 
vrij dicht bij onze eigen hedendaagse situatie ligt. Wij zijn vandaag immers 
weggerukt uit die wereld waarin alles als vanzelfsprekend christelijk gezien 
werd. We hebben in ons eigen leven de evolutie verbazend snel ervaren. 
Meestal opgevoed in een veilige, min of meer gesloten cocon waarin onze 
visie op God en godsdienst om zo te zeggen samenviel met christendom, 
hebben we de exodus van duizenden en nog eens duizenden uit eigen 
kringen meegemaakt, en het binnenstromen van religieuze en ethische opvat-
tingen die anders waren dan de onze, maar nu niet meer konden afgedaan 
worden als misbaksels of povere uitingen van primitiviteit. We leven te mid-
den van islam, jodendom en boeddhisme als volwaardig erkende zinge-
vingssystemen, om maar de meest in het oog springende te vermelden. Want 
er zijn er vele andere, vaak beperkt tot kleine maar levendige groepen. Zo-
wel binnen onze eigen christelijke habitat als binnen de vele andere wegen 
floreren nu een heel aantal varianten die allemaal getolereerd worden en 
evenwaardigheid claimen. 

Waarom ik dit alles vermeld? Omdat wij vandaag heel acuut ervaren dat er 
andere wegen naar God bestaan, die niet noodzakelijk meer met Jezus van 
doen hebben. We komen uit een eeuwenlang dominerende cultuur die als 
absoluut enige weg naar God de weg via Jezus Christus aanvaardde. Alle 
andere wegen werden op zijn minst als minderwaardig beschouwd, indien 
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al niet als duivels. Daarom roeide men ze waar men kon uit, of probeerde 
althans dat te doen. Maar om dat te doen heb je macht nodig, en daarom 
gingen missionering en het zwaard zo vaak hand in hand. Waar Europa zijn 
politieke en economische macht vestigde – zeg maar de kolonisatie – reisde 
de al dan niet gedwongen inplanting van het christendom als absoluut essen-
tiële factor mee. Onvermijdelijk was die missionering intrinsiek dubbelzinnig: 
ze bracht veel geestelijke rijkdom, maar ook veel tragedies mee. Vandaag 
kijken we anders naar de diverse religieuze overtuigingen. Paus Johannes-
Paulus II en zijn opvolgers nodigden vertegenwoordigers van andere religies 
uit om samen te bidden. Daar hoorde niet meteen de vraag bij of ze niet 
allemaal christen zouden worden.

exclusief of inclusief?

De christelijke theologie baadt vandaag helemaal in een groot vragenveld 
dat uit de confrontatie met de pluraliteit van overtuigingen en godsdiensten 
gerezen is. Wat is nu immers de plaats van Christus in de weg naar God. 
Zijn er andere geldige wegen? Is Christus exclusief of inclusief? Hoe moet 
je dan verkondiging en missionering nog opvatten? Heel concreet betekent 
dat voor vele christenen ook de vraag: kunnen we waardevolle elementen 
van elders ook in onze eigen beleving integreren? Bijvoorbeeld zen in chris-
telijke meditatie? Of rituele vormen die van elders komen? Kunnen we naast 
Jezus Christus ook andere grote religieuze figuren meenemen in onze leer 
en liturgie? 

Laten we vooral niet denken dat met verdraagzaamheid en respect de ei-
genlijke christologische problematiek opgelost is. Dat is zij niet, omdat het 
helemaal niet meer duidelijk is welke exclusiviteit er aan de belijdenis van 
Christus kleeft. Want de bewering dat Jezus een van de vele grote godsfigu-
ren is, naast Mozes, Mohammed, Boeddha (niet echt religieus) en anderen, 
kan ook zand in de ogen strooien ten overstaan van de eigenlijke problema-
tiek. Kunnen we er namelijk ooit toe komen van iemand anders dan Jezus te 
belijden: ‘Hij is de Heer’, of ‘Dit is de welbeminde Zoon van God’? Zullen 
we ooit over iemand anders dan Jezus Christus bidden: ‘Hij die met U leeft 
en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der 
eeuwen?’ Maar als dat geen lege frase is, wat zeggen we dan eigenlijk? 
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Het is op dit ogenblik nog steeds ondenkbaar dat een moslim, hoe respect-
vol hij ook staat ten overstaan van het christendom, Jezus zou gelijkschakelen 
met Mohammed. Nochtans is Mohammed ook voor hen ‘slechts’ profeet. De 
claim van de christelijke kerken over Jezus is nog van een heel andere dimen-
sie, en dat hebben joden en moslims steeds aangevoeld. De relatie tussen 
Jezus Christus en God is binnen het christendom zo nauw en zo wezensecht 
gedacht, dat zij geleid heeft tot de Drievuldigheidsleer, waarbij Jezus zelf 
binnen de goddelijkheid van God wordt gedacht. Door joden en moslims 
wordt dit sinds alle eeuwen beschouwd als een ontoelaatbare afbreuk aan 
het strikte monotheïsme. Het is geen kleinigheid! Als Jezus niet kan bogen 
op een uniciteit die hem als openbaring Gods en weg naar God blijvend 
onderscheidt van alle andere religieuze figuren, wat is dan nog de betekenis 
van datgene wat we in elke eucharistie als kern van ons geloof gedenken 
en vieren: zijn verlossende kruisdood en bovenal zijn verrijzenis? Wat bete-
kent Pasen nog als Jezus Christus geen uniciteit mag claimen? Kan het dan 
anders dat Pasen vervalt tot een soort symbool van de in de lente steeds 
‘verrijzende’ natuur? 

Geen nevenzaak

Het christologische probleem is geen nevenzaak. Het gaat over de vraag: 
wat is nu de plaats van Jezus Christus in onze weg naar God, of, meer nog, 
in Gods weg naar ons toe? Alle christelijke kerkgemeenschappen, of ze nu 
katholiek, orthodox, koptisch of reformatorisch zijn, zullen als centraal voor 
ons geloof stellen dat Jezus niet zomaar een voorbeeld van een topmens is, 
of een symbool van waarachtigheid en gerechtigheid, maar dat hij, en hij 
alleen, de Christus is. Christus is hier geen familienaam, maar de belijdenis 
van een onvervangbare eigen plaats in het heil dat God ons schenkt. 

We raken met dat alles de eigenlijke reden waarom de eerste Johannesbrief 
zo actueel blijft. Want de hele polemiek van de brief draait om precies 
dezelfde vraag: is de Galilese man Jezus van Nazareth de Christus of niet? 
Ook voor die christenen te midden van allerlei religies en filosofieën was dat 
een heikel punt geworden. Passeert het heil van de mensen door hem, of kan 
het ook zonder die historisch zo concrete gestalte? Zij heeft toen de gemoe-
deren blijkbaar al dermate beroerd dat er een scheuring van kwam. Dat zou 
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zich in de latere kerkgeschiedenis nog vaak herhalen. Ook vandaag zijn 
er nog – of weer – mensen genoeg die ernstig wegen zoeken naar God, 
maar in een soort van rechtstreekse band met God als persoon. Vooral het 
historische gebeuren van Jezus Christus kunnen ze geen plaats meer geven. 
Dat concrete van Jezus van Nazareth, zo historisch bepaald en beperkt, en 
vooral sinds tweeduizend jaar voorbij, lijkt hen vaak meer een hinderpaal 
dan een hulp in de juiste godskennis. 

Vanzelfsprekend kan geen enkel document alle situaties en alle aspecten in 
één keer behandelen. De eerste Johannesbrief speelt in op een specifieke 
situatie van toen. De auteur behandelt niet alle mogelijke problemen, maar 
enkele heel specifieke die met de lokale controverse en de scheuring te ma-
ken hebben. In de volgende bijdrage van deze minireeks wil ik daar nader 
op ingaan, om vervolgens de lezers mee te nemen in een korte gidsbeurt 
doorheen de brief. 

Peter SCHMIDT

1 De Oudste, in het Grieks: Presbyter. Het was een courante titel voor gemeenteleiders. 
Hoewel ons woord ‘priester’ ervan afgeleid werd, betekent presbyter in het hele 
Nieuwe Testament nooit dat de dragers ervan een priesterlijke (sacerdotale) functie 
uitoefenden. Het ambtelijke priesterschap komt pas later.

2 1 Joh 2,18v
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