
DerDe ronDe: 1 Joh 4,1-21 

4,1-6: Christus was werkelijk mens. 

Waar het hart van vol is, loopt de mond van over. Daarom moet het er nog 
maar eens uit: Jezus, de Christus, was werkelijk mens. Van bij het begin van 
de brief heeft Johannes het al gezegd: onze handen hebben hem aangeraakt. 
Dat de dissidenten dat loochenen zit de auteur hoog. Er zal in de Johannesge-
meente veel over en weer gepraat zijn over de Geest, veel gediscussieerd over 
wie de ware geest bezat en wie niet. Daarover kan je trouwens eindeloos ruzie-
maken, zoals wellicht ook de Korintische christenen dat ooit gedaan hebben. 
Waar liggen immers de criteria om dat te bepalen? Paulus haalde tegenover 
zijn Korintiërs een eenvoudige ijkschaal boven: ‘Niemand onder invloed van 
de Geest van God kan zeggen: “Jezus is vervloekt”, en niemand kan zeggen: 
“Jezus is de Heer”, tenzij door de Heilige Geest.’ 1 Je mag alle gaven van de 
wereld hebben, alle moeten ze getoetst worden aan dit criterium.

HOE WETEN WE DAT WE GOD KENNEN?
Cursieve lectuur van de Eerste Johannesbrief (deel 5)



Johannes doet precies hetzelfde als Paulus. ‘Hieraan onderkent u de Geest van 
God’, schrijft hij: ‘iedere geest die erkent dat Jezus, de Christus, werkelijk in het 
vlees gekomen is, komt van God. Iedere geest die dit van Jezus loochent, komt 
niet van God.’2 Een eenvoudig, scherp criterium. Het is werkelijk die vleselijk-
heid die Johannes wil benadrukken, om de deur te sluiten voor elke opvatting 
die van Christus een louter geestelijk-goddelijk wezen wil maken, en zijn men-
selijkheid tot schijn wil laten verschrompelen, een tijdelijk gewaad waarvan hij 
zich in zijn aardse leven bediend zou hebben en dat hij bij zijn verrijzenis weer 
zou hebben afgelegd. We merken hieraan hoezeer de dissidenten reeds in de 
sfeer van de komende gnosis en docetisme denken. De latere kerk zal telkens 
weer met dat netelige christologische probleem geconfronteerd worden. De 
grote concilies van Nicea, Constantinopel, Efese en Chalcedon hebben er wil-
len komaf mee maken, maar zouden daar nooit helemaal in slagen. 

Johannes houdt sterk vast aan wat de proloog van het evangelie zo benadrukte: 
het eeuwige Woord, van in den beginne bij de Vader, is vlees geworden, tast-
baar mens, en heeft zijn tent onder ons opgeslagen. Wie dat loochent hangt 
volgens de auteur zijn huik naar de wind, om in de wereld van de populaire 
filosofieën een goed figuur te slaan en zijn visie op Christus aanvaardbaar te 
maken. Hij spaart ze niet: het zijn valse profeten, die bij de wereld horen en er 
succes willen hebben, want ja, de wereld heeft daar wel oren naar. Maar wie 
bij God horen, en door die wereld niet begrepen worden, zijn uiteindelijk toch 
sterker dan de succesvolle valse profeten. (4,4-6)

4,7-21: uit GoD Geboren

En dan, onmiddellijk – kan het anders? – passeert de auteur weer voorbij zijn 
tweede hoofdthema, gevolg van het eerste: wie God liefheeft moet ook zijn 
broeder en zuster liefhebben. Elke ronde in de brief voert naar een hoger ni-
veau dan de voorgaande. Nu komt de climax: ‘Geliefden, laten wij elkaar lief-
hebben, want de liefde komt van God … de mens zonder liefde kent God niet, 
want God is liefde.’ (4,7v.) Misschien is dit wel de hoogst mogelijke uitspraak 
over God. Als de hele Bijbel de Everest is, dan is dit de top ervan. God is waar 
liefde heerst, want Hij is agapè, caritas. Zoals in de overbekende melodie: Ubi 
caritas et amor, Deus ibi est …
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We moeten dit goed verstaan. Johannes biedt geen accurate beschrijving, 
geen strikte definitie van God. Want hoe zal je de caritas definiëren? Je kan je 
toch van de caritas geen andere voorstelling maken dan datgene wat mensen 
onder elkaar beleven? Moet je de naastenliefde niet heel de geschiedenis door 
in haar duizenden verschijningsvormen altijd weer zoeken en ontdekken en cre-
eren? De uitspraak van Johannes maakt de volle betekenis duidelijk van Jezus’ 
woorden bij de afscheidsrede: ‘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”?’ De Vader kunnen we namelijk 
enkel zien in de liefdevolle menselijkheid van Jezus, de liefde die zo ver gaat 
haar leven te geven voor anderen.3 

Op dit punt gekomen doen we er goed aan te bedenken dat de grote lijnen 
van nadenken over God in het Nieuwe Testament elkaar hier snijden. Paulus en 
Mattheüs bijvoorbeeld schrijven wel heel anders dan Johannes, maar komen 
op hetzelfde godsbeeld uit. ‘Ik was hongerig, dorstig, naakt, vreemdeling, ziek, 
gevangen, en je was er voor mij. Wat je aan de minsten van de mijnen gedaan 
hebt, heb je aan mij gedaan.’ Of ook: ‘Al ken ik alle geheimen en alle weten-
schap, al deel ik heel mijn bezit uit, al heb ik het volmaakte geloof dat bergen 
verzet, als ik de agapè niet heb, betekent dat niets …’ 4 Er is geen andere weg 
om God te kennen dan de zeer menselijke concrete naastenliefde. Dat moeten 
we durven geloven. Het is voor christenen soms zo moeilijk om te durven ge-
loven dat het God uiteindelijk inderdaad enkel en alleen om liefde te doen is. 
Omdat ze daar niet zo zeker van zijn, en er niet helemaal op vertrouwen – de 
liefde alles goed en wel, maar ik wil toch zeker spelen! – hebben ze in de loop 
van de geschiedenis allerlei gebruiken en riten en devoties en boetes uitgevon-
den waar het evangelie nooit met een woord over rept. Al die dingen waarvan 
de brief aan de Kolossenzen reeds zo overduidelijk stelde dat ze bijzaak zijn!5

Johannes zet de klok juist. Eén gebod geef ik jullie, zei Jezus bij het afscheids-
maal: heb elkander lief. En Johannes in de brief: ‘Iedereen die liefheeft is uit 
God geboren, en kent God.’ Het is het ultieme antwoord op de vraag van het 
begin: hoe weten we dat we God kennen? We hoeven de betekenis hiervan 
vooral niet te ver gaan zoeken. Uit God geboren is eigenlijk de Johanneïsche 
manier om te zeggen: kind van God. In het evangelie zei Jezus al tot de ver-
baasde Nicodemus dat elke mens opnieuw geboren moet worden, wil hij het 
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koninkrijk van God binnengaan.6 Daarmee illustreert hij wat reeds de proloog 
proclameerde: ‘Aan wie hem (= Christus) opnemen gaf hij het vermogen om kin-
deren van God te worden … Niet langs de weg van het bloed, niet door de be-
geerte van het vlees of door mannelijk streven, maar uit God zijn zij geboren.’7

Niemand heeft God ooit gezien, schrijft de auteur. Dit moeten christenen heel 
ernstig nemen. Ze moeten niet proberen het te omzeilen met allerlei ervaringen 
en zogezegde openbaringen die ze wel als een waarneming van God zouden 
willen duiden, kwestie van toch een béétje bewijs in handen te hebben. Ook 
de apostelen hebben God niet gezien, enkel Jezus die samen met hen leefde. 
Daarom insisteert de auteur er nog maar eens op dat alles teruggaat op de 
levende ervaring met Jezus, die hen deed geloven dat hij werkelijk de redder 
van de wereld is: ‘Zo (= door Jezus’ leven en dood) hebben wij de liefde leren 
kennen die God voor ons heeft, en wij geloven in haar. God is liefde: wie in de 
liefde woont, woont in God en God is met hem.’ (4,16) 

‘Wie zegt dat hij van God houdt, maar zijn broeder haat, is een leugenaar’, 
schrijft Johannes botweg. En ook hier komt weer aan het licht hoe weinig hij op 
heeft met louter spel van gedachten, of met het idealiseren van een zogenaamd 
zuiver geestelijke liefde. Liefde moet namelijk zichtbaar en tastbaar worden in 
de zichtbare en tastbare broeder en zuster. ‘Als iemand zijn broeder, die hij 
ziet, niet liefheeft, kan hij God niet liefhebben die hij nooit heeft gezien.’ (4,20) 
Het is alsof de schrijver er niet genoeg kan van krijgen. Want ja, hoevelen voor 
en na hem hebben zich niet verloren in hun ingebeelde liefde tot God, levend 
in ruzie en nijd met hun medemens? Maar als je na de eerste Johannesbrief nog 
altijd niet overtuigd bent dat het God om liefde te doen is, dat christelijk geloof 
over die vleselijke liefde gaat die haar handen durft vuil te maken, vermits enkel 
de liefde de ware godskennis is, wat moét er dan nog wel verteld worden? ... 

4,17-21: laat Die vrees toCh varen. bemin Gewoon! 

In zijn tweede ronde verzekerde Johannes ons reeds dat onze relatie tot God 
in de daadwerkelijke liefde zo vast staat, dat we ons hart voor Gods aanschijn 
mogen geruststellen, zelfs als het ons veroordeelt (3,19v.). We hebben fouten, 
maar we hoeven niet volmaakt te zijn, en zeker niet voortdurend in de spiegel 
te kijken om te zien hoe ver we al staan in de volmaaktheid. Dat brengt bekom-



mernissen mee die enkel onze angst voor God aanscherpen. Nu, in de derde 
ronde, voegt de auteur daar nog een prachtige gedachte aan toe. Om welke 
reden zouden we eigenlijk ooit schrik moeten hebben voor Gods oordeel? Toch 
alleen maar als we niet genoeg beminden? Als we daadwerkelijk – hij zei het 
eerder al: niet met woorden en leuzen – goed en rechtvaardig zijn voor elkaar? 
Waarom dan nog bang zijn voor de fouten die we allemaal wel begaan, maar 
waarvoor God, die groter is dan ons hart, ons niet veroordeelt? Hebben we 
bemind, dan kunnen we in alle vrijmoedigheid uitzien naar de dag van het 
oordeel, zonder vrees. Zolang we bevreesd blijven, is dat een signaal dat we 
nog niet volgroeid zijn in de liefde. Liefde bant de vrees uit. 

Ach, waarom heeft de kerk in haar geloofsopvoeding al te vaak zo weinig 
aandacht geschonken aan die woorden, maar integendeel de vrees aange-
wakkerd …? Heeft haar eigen gebrek aan liefde niet velen naar de uitgang 
geduwd? Of is ze eigenlijk zelf nog te bang voor God? We weten hoe besmet-
telijk de vrees is, en hoe hij zich makkelijk overzet op anderen. Misschien is het 
christelijk geloof wat dat betreft nog erg jong, en moet de oeroude heidense 
angst voor de goden er nog uit groeien …

Net als in het evangelie legt de auteur er ten slotte nogmaals de nadruk op dat 
onze liefde niet het eerst komt, en dat Gods liefde daar een antwoord op zou 
zijn. Het is net omgekeerd: willen we leven als Gods kinderen, zijn zoals Hij, 
dan moeten we doen wat Hij eerst deed: liefde geven, liefde zijn. Zijn liefde is 
eerst, de onze is antwoord. De auteur sluit hier helemaal aan bij wat Mattheüs 
in de Bergrede schrijft: Bemin (zelfs) uw vijanden, dan ben je werkelijk kind van 
de Vader. Wees volkomen in liefde, zoals uw Vader volkomen in liefde is.8 Ten 
diepste is het eigenlijk de logische consequentie uit goed begrepen scheppings-
theologie. Alles is uit het Woord geworden, affirmeerde het Johannesevangelie 
van bij zijn aanvang. Alles wat we ooit kunnen doen, spruit dus al voort uit 
Gods eerste en onverdiende gave: ons bestaan zelf!

5,1-21: het slot

Sommigen zouden hier nog spreken van een vierde ronde. Dat kan natuurlijk, 
het is immers maar een hulpje om de gedachtelijn van de brief te volgen. Ikzelf 
houd het liever bij een slotdeel dat de drie voorbije ronden samenvat.
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Opnieuw, nu voor de laatste keer, affirmeert en resumeert de auteur zijn dub-
bele stelling. Primo: wie gelooft dat de Messias niemand anders is dan Jezus, is 
kind van God; secundo: wie de Vader liefheeft, moet ook zijn kinderen liefheb-
ben. Steeds weer die onlosmakelijke organische band tussen de twee uitspra-
ken. En wat behelst die liefde dan concreet? Dat we ons houden aan Gods 
geboden. Ook Johannes ziet in Jezus de voltooiing van de Thora! Eigenlijk, 
en ook dat is van uitnemend belang voor elke kerkgemeenschap, affirmeert 
Johannes hier dat alle geboden enkel en alleen in functie staan van de liefde. 
Daar alleen zijn ze op gericht. Wat de liefde niet dient of haar breekt, kan 
geen gebod van God zijn. Daarom heeft Johannes de hele Wet, zowel in het 
evangelie als hier, samengevat in één gebod, oud en toch altijd nieuw: heb 
elkander lief. Opnieuw is er een volmaakte unisono met Paulus: ‘De geboden: 
geen echtbreuk plegen, niet moorden, niet stelen, niet begeren, en alle andere9 
kan men samenvatten in dit ene woord: u zult uw naaste liefhebben als uzelf.’ 

Nog één keer herinnert de auteur aan zijn vertrekpunt: het enige wapen tegen 
de (vijandige) wereld bestaat erin te geloven dat Jezus de Zoon van God is. Dit 
was reeds het absolute hoofdthema van het evangelie, de reden zelf waarom 
het geschreven werd. ‘Deze woorden zijn opgeschreven opdat u zult geloven 
dat Jezus de Messias is, de zoon van God, en opdat u door dat geloof leven 
zult bezitten in zijn naam.’10 

Nu voegt de auteur daaraan nog een theologische bedenking aan toe die bij 
velen erg raadselachtig, ja duister overkomt. Hij is gekomen, niet enkel door 
water, schrijft Johannes, maar ook door bloed (5,5-6). Aan die zin alleen wer-
den ooit tonnen theologisch papier gewijd. Vanzelfsprekend kunnen we binnen 
ons bestek niet alle mogelijke interpretaties ontvouwen. Laten we het eenvoudig 
houden, binnen de onmiddellijke context van de hele polemiek die over de 
brief zweeft. Water verwijst naar het doopsel, bloed naar de kruisdood. In het 
eerste en tweede deel van deze minireeks legde ik al uit dat de dissidenten de 
figuur van de Christus-verlosser als geestelijk wezen hebben losgemaakt van de 
aardse, lijfelijke, vergankelijke Jezus. Het zal een hoofdthema worden van alle 
vormen van later gnosticisme binnen het christendom, tot en met Rudolf Steiner 
en sommige vormen van vandaag: verlossing gaat over bevrijding van de in-
nerlijke mens door dieper geestelijk inzicht. Jezus wijst de weg naar de kern 
van onszelf. Geloof is een filosofie. Men verwees (en verwijst) daarbij graag 
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naar de scène van Jezus’ doopsel, waar gezegd wordt dat de Geest van God 
in hem neerdaalt, en de stem van God weerklinkt: ‘Jij (= de Geest die in Jezus 
neerdaalt) bent mijn welbeminde Zoon.’11 Merkwaardig in de versie van Johan-
nes is wel dat het doopsel van Jezus zelf niet vermeld wordt, enkel de Geest die 
op hem bleef rusten. 

Voor de gnostici was het duidelijk: deze Geest, de Geest Gods, is de open-
baarder, de schenker van het ware inzicht, de verlosser, de Messias dus. De 
aardse, sterfelijke Jezus is in zekere zin enkel het menselijke omhulsel waarvan 
de Geest zich tijdelijk bediende om zijn goddelijke inzichten mee te delen, en 
dat hij weer verlaten heeft bij de dood van Jezus. Zo zullen gnostici van alle 
tijden de uitspraken van Jezus interpreteren, wanneer hij zegt dat hij terugkeert 
naar de Vader uit wie hij gekomen is. 

Met andere woorden: de kruisdood van Jezus speelt geen rol bij de verlossing. 
Die kruisdood was als het ware collateral damage, een noodzakelijke passage 
om de Christusgeest weer vrij te maken van het vergankelijke lichaam en naar 
zijn goddelijke oorsprong terug te laten keren. De kruisdood behoort – hele-
maal in eenklank met het platonisch-dualistische denken – tot de gevangen 
wereld van de materialiteit en de vergankelijkheid, en heeft geen verlossings-
waarde. Niet de kruisdood, niet het bloedvergieten is verlossingsmoment, wel 
de nederdaling van de Geest in Jezus bij het doopsel. Nog anders gezegd: de 
Messias is gekomen door het water, niet door het bloed! 

En dat is nu juist wat onze briefschrijver van bij de eerste woorden van zijn do-
cument met alle kracht bestrijdt. De Verlosser is niemand anders dan de gestor-
ven en begraven Jezus zelf! Van daaruit wordt nu duidelijk waarom hij schrijft: 
Hij is niet enkel gekomen door water, maar door water en door bloed. En pas 
het geloof in dié werkelijkheid garandeert de aanwezigheid en de werking van 
de Geest. Die drie samen vormen Gods getuigenis over zijn Zoon.

Volgt nog het eigenlijke besluit (5,13-21). De hele brief werd uiteindelijk geschre-
ven om zijn trouw gebleven maar verwarde en zich vragen stellende christenen 
te verzekeren: hun geloof in Gods zoon geeft hen eeuwig leven. De polemiek 
mag niet verdoezelen dat het de auteur eigenlijk te doen is om een geruststel-
ling. In dat geloof mogen zijn christenen er ook op vertrouwen dat God ons 
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1 1 Kor 12,3
2 4,2-3a. In de meeste hedendaagse vertalingen zal men lezen: ‘… die erkent dat Jezus 

Christus werkelijk mens geworden is.’ Naar de zin is dat correct, maar ik gebruik hier 
liever de letterlijk Griekse manier van spreken: ‘… die erkent dat Jezus, de Christus, in het 
vlees gekomen is.’

3 Zie Joh 14,9; 15,13
4 Mt 25,31vv.; 1 Kor 13,1vv.
5 Kol 2,2,16-23
6 Joh 3,5-8
7 Joh 1,12-13
8 Mt 5,43-48. God bemint zijn vijanden, dus moeten wij het ook doen!
9 Rom 13,9
10 Joh 20,31
11 Mc 1,10-11; Mt 3,16-17; Lc 3,21-22; Joh 1,32-34
12 Uit wat Johannes over zonde schrijft, blijkt dat hij het wel over iets anders heeft dan 

de ontelbare pietluttigheden waar men later de aandacht van de mensen op heeft 
toegespitst.

verhoort wanneer we bidden om de dingen overeenkomstig zijn wil (welk een 
vreemd parallellisme met het Onze Vader …). Ook voor de zondaar kunnen 
we bidden, in het vertrouwen dat kinderen van God niet zondigen.12 

We weten, zo schrijft hij tot slot, dat wij in de waarachtige God zijn, omdat we 
in Jezus zijn, de Christus, zijn zoon. Dit is de ware God, dit is eeuwig leven. De 
rest is, uiteindelijk, niet meer dan afgodendienst. ‘Kinderen, pas op voor afgo-
den’, luidt zijn slotvermaning. En of ze actueel is, in onze wereld waarin zoveel 
afgoden met zoveel plezier vereerd en gediend worden!

Peter SCHMIDT


