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WOORD VOORAF 
 
 
 
 
 
Bij het christelijk geloof behoort een christelijke levensstijl. 
Maar waarom is dat zo? En wat betekent het eigenlijk om als 
christen te leven? Waar gaat het feitelijk over als je zegt dat 
je een gelovig mens bent en waaruit blijkt dat dan? Het is 
duidelijk dat voor christenen de invulling van hun geestelijk 
leven alles van doen heeft met de persoon Jezus uit Naza-
reth, zoals we Hem tegenkomen in de boeken die samen de 
Bijbel heten. Met name de eerste vier evangelieboeken van 
het Nieuwe Testament beschrijven het leven en het sterven 
van Jezus. Het is vooral Zijn opstanding uit de dood, die voor 
christenen het kern- en keerpunt is waar alles om draait. Als 
Jezus niet uit de dood zou zijn opgestaan, was dit van een on-
voorstelbaar ontluisterende invloed op alles waar de christe-
lijke wereld voor staat. Dan was zijn sterven een nutteloos 
drama en zijn boodschap bedrog op de grootst mogelijke 
schaal. Wie echter gelooft wat de Bijbel zegt over Jezus, wat 
Jezus zegt over God én zichzelf, die beseft dat het bij deze 
Zoon van de mensen gaat om de Zoon van God. Zulk geloof 
is een geschenk. Dit geloven in Jezus als de van God ge-
schonken Redder, Verlosser en Koning van de wereld wordt 
door de Bijbel aangeprezen. Een christen is een mens die 
deze liefdegave van Gods Zoon bewust aanneemt en zich 
diep persoonlijk door Jezus Christus aangesproken weet. 
Geloof is dan ook niet alleen een antwoord op Gods gave, het 
is zelf een gave. Een gave van onschatbare betekenis, want 
zo wordt God zelf door het geloof in Christus de kern van het 
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bestaan en de bron voor het dagelijkse leven van de gelovige. 
Een leven gedragen en geïnspireerd door Gods goedgunstige 
liefde. 
 
Uit alle volken van de wereld is er een ontelbare hoeveelheid 
mensen die zich met Gods Zoon, Jezus Christus, verbonden 
weten. Het zijn zij, die erop vertrouwen dat ze door Zijn leven 
en sterven gered zijn van de eeuwige dood en die door Zijn 
Geest mogen leven tot eer van God. Zij vormen samen een 
eenheid met de  verheerlijkte christenen van alle tijden en 
plaatsen. Het zijn gelovige mensen die uit Gods liefde met 
Jezus Christus verenigd geworden zijn. Christenen leven door 
de liefde van God de Vader, vanwege de genade van de Zoon 
in de gemeenschap van de Heilige Geest. De verbondenheid 
met Jezus is de dragende kracht. Want deze verbondenheid 
werkt in wie gelooft de navolging uit. Dit boek is daarmee 
een ode op Gods liefde, in allerlei toonaarden bezongen en 
de tekst schildert wat die liefde in ons leven uitwerkt. 
 
Christenen zijn mensen die bewust de Here Jezus volgen, als 
een Gids die door het leven leidt. Zij geloven in Hem als de 
weg tot God, de waarheid van God en het leven uit God. 
Geloven is immers gebruik maken van de Weg die ons bij God 
terug brengt. Van daaruit betekent  het christelijke navolgen  
dat je jezelf door Hem innerlijk laat vormen, zodat je op die 
Gids gaat lijken. De werkelijkheid van ons geloof blijkt uit de 
plaats die wij aan Jezus Christus geven in ons heel gewone, 
dagelijkse leven.  
 
Dit is een gelaagd boek: in de eerste tien hoofdstukken volgt 
na de hoofdtekst er een zogenoemde Verdieping waarin een 
bredere toelichting op de Bijbeltekst van dat hoofdstuk ge-
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geven wordt. De Verdiepingen bespreken de hoofdstuktekst 
opnieuw, maar dan een ‘spade dieper’. Vanuit een ander 
perspectief wordt er nieuwe uitleg toegevoegd. Navolging 
van Christus is geen blauwdruk volgen, maar levendig onder-
weg zijn in het leren God lief te hebben boven alles en de 
naaste als onszelf. Een geloof dat levend is, rijpt en verandert 
en neemt nieuwe vormen aan. De Geest wijst ons daarin 
nieuwe wegen en bewaart ondanks alles onze identiteit in 
Christus. Wanneer dit boek mag bijdragen aan de erin be-
schreven bedoelingen, dan is dat voor mij als  auteur een 
zaak van dankbare voldoening.  
 
 
Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft; 
Hij spreekt gewis tot elk, die voor Hem leeft, 
zijn gunstgenoot, van blijde troost en vree, 
mits hij niet weer op 't spoor der dwaasheid tree. 
Voorwaar, Gods heil is reeds nabij 't geslacht, 
hetwelk Hem vreest en Zijne hulp verwacht; 
opdat er eer in onzen lande woon', 
en zich aldaar op 't luisterrijkst vertoon'. 
 
Psalm 85:3 (1773) 
 
 
 
 
 
 
 
Veenendaal, 2021 
www.bettecollection.nl  



12 
 
 

bestaan en de bron voor het dagelijkse leven van de gelovige. 
Een leven gedragen en geïnspireerd door Gods goedgunstige 
liefde. 
 
Uit alle volken van de wereld is er een ontelbare hoeveelheid 
mensen die zich met Gods Zoon, Jezus Christus, verbonden 
weten. Het zijn zij, die erop vertrouwen dat ze door Zijn leven 
en sterven gered zijn van de eeuwige dood en die door Zijn 
Geest mogen leven tot eer van God. Zij vormen samen een 
eenheid met de  verheerlijkte christenen van alle tijden en 
plaatsen. Het zijn gelovige mensen die uit Gods liefde met 
Jezus Christus verenigd geworden zijn. Christenen leven door 
de liefde van God de Vader, vanwege de genade van de Zoon 
in de gemeenschap van de Heilige Geest. De verbondenheid 
met Jezus is de dragende kracht. Want deze verbondenheid 
werkt in wie gelooft de navolging uit. Dit boek is daarmee 
een ode op Gods liefde, in allerlei toonaarden bezongen en 
de tekst schildert wat die liefde in ons leven uitwerkt. 
 
Christenen zijn mensen die bewust de Here Jezus volgen, als 
een Gids die door het leven leidt. Zij geloven in Hem als de 
weg tot God, de waarheid van God en het leven uit God. 
Geloven is immers gebruik maken van de Weg die ons bij God 
terug brengt. Van daaruit betekent  het christelijke navolgen  
dat je jezelf door Hem innerlijk laat vormen, zodat je op die 
Gids gaat lijken. De werkelijkheid van ons geloof blijkt uit de 
plaats die wij aan Jezus Christus geven in ons heel gewone, 
dagelijkse leven.  
 
Dit is een gelaagd boek: in de eerste tien hoofdstukken volgt 
na de hoofdtekst er een zogenoemde Verdieping waarin een 
bredere toelichting op de Bijbeltekst van dat hoofdstuk ge-

13 
 
 

geven wordt. De Verdiepingen bespreken de hoofdstuktekst 
opnieuw, maar dan een ‘spade dieper’. Vanuit een ander 
perspectief wordt er nieuwe uitleg toegevoegd. Navolging 
van Christus is geen blauwdruk volgen, maar levendig onder-
weg zijn in het leren God lief te hebben boven alles en de 
naaste als onszelf. Een geloof dat levend is, rijpt en verandert 
en neemt nieuwe vormen aan. De Geest wijst ons daarin 
nieuwe wegen en bewaart ondanks alles onze identiteit in 
Christus. Wanneer dit boek mag bijdragen aan de erin be-
schreven bedoelingen, dan is dat voor mij als  auteur een 
zaak van dankbare voldoening.  
 
 
Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft; 
Hij spreekt gewis tot elk, die voor Hem leeft, 
zijn gunstgenoot, van blijde troost en vree, 
mits hij niet weer op 't spoor der dwaasheid tree. 
Voorwaar, Gods heil is reeds nabij 't geslacht, 
hetwelk Hem vreest en Zijne hulp verwacht; 
opdat er eer in onzen lande woon', 
en zich aldaar op 't luisterrijkst vertoon'. 
 
Psalm 85:3 (1773) 
 
 
 
 
 
 
 
Veenendaal, 2021 
www.bettecollection.nl  



14 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 
 
 

PASTORAAL EN RADICAAL  
______________________________________________ 
 
 
 
 
 
‘Hetgeen was van den beginne, hetgeen wij gehoord hebben, 
hetgeen wij gezien hebben met onze eigen ogen, hetgeen wij 
aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het 
Woord des levens het leven toch is geopenbaard en wij hebben 
gezien en getuigen en verkondigen u het eeuwige leven, dat 
bij de Vader was en aan ons geopenbaard is - hetgeen wij 
gezien en gehoord hebben, verkondigen wij ook u, opdat ook 
gij met ons gemeenschap zoudt hebben. En ónze gemeen-
schap is met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. En deze 
dingen schrijven wij, opdat onze blijdschap volkomen zij.  
 
En dit is de verkondiging, die wij van Hem gehoord hebben en 
u verkondigen: God is licht en in Hem is in het geheel geen 
duisternis. Indien wij zeggen, dat wij gemeenschap met Hem 
hebben en in de duisternis wandelen, dan liegen wij en doen 
de waarheid niet; maar indien wij in het licht wandelen, gelijk 
Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkander; en 
het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. 
Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, misleiden wij 
onszelf en de waarheid is in ons niet. Indien wij onze zonden 
belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te 
vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Indien 
wij zeggen, dat wij niet gezondigd hebben, maken wij Hem tot 
een leugenaar en zijn woord is in ons niet.’ 1Johannes1 NBG 
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Neem eens iemand in gedachten om wie je heel veel geeft. 
Nu nog een of twee erbij… Deze drie, die je in gedachten hebt 
omdat je van ze houdt, wat zou je ze voor goeds toewensen? 
Dan nog een vraag: heeft het goede dat je toewenst aan 
degenen die je liefhebt, heeft dat ‘goede’ van doen met God? 
Is dat op de een of andere manier verbonden met de wereld 
van Jezus Christus? Als je op deze laatste vraag nu ‘ja’ zegt,  
dan zit je op één lijn met de schrijver Johannes van wie je 
zojuist een deel uit zijn brieven hebt gelezen. De HEER van 
hemel en aarde heeft het béste voor met jouw leven en Hij 
geeft dat aan ons, heel persoonlijk en voor allemaal samen. 
Wie met hart en ziel deze brief uit de Bijbel leest, die wordt 
beloond! Geestelijk gezegend, ondanks alles. 
 
Wat wij hier horen over God en over Jezus, over de betekenis 
van het licht en het leven, over waarheid en leugen, licht en 
duisternis, dat wat we lezen is ook voor ons bedoeld. Voor 
ons die Jezus niet zelf hebben kunnen zien zoals Hij is en die 
niet met Hem samen opgetrokken zijn zoals de discipelen. 
Het is de grote wens van deze briefschrijver dat wij door het 
getuigenis van ooggetuigen óók zouden mogen geloven met 
een overtuigd geloof.  
 
Als een troubadour bazuint Johannes het lied van de liefde 
voor zijn Heer. Wat hij in deze brief zegt, gaat zo hoog, is zo 
breed en reikt zo diep dat het bijna niet te vatten is. Neem 
nu die uitspraak ‘God is liefde’. Of: ‘God is licht’. Wie kan de 
diepte ervan peilen?  
De brief begint op eenzelfde manier zoals het evangelieboek  
van Johannes begint: over het Woord dat er was in het begin 
van Gods schepping. Dat Woord is mens geworden en heeft 
onder ons geleefd. Dat Woord blijkt dan de mens Jezus uit 
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Nazareth te zijn, Christus de HEER, Gods Zoon. En zo gaat 
Johannes maar door een overtuigd loflied te zingen op Gods 
liefde en trouw, op Jezus en de vergeving van zonden en over 
het leven van de toekomende eeuw. Wat een mooie, indruk-
wekkende lofprijzing in die openingsverzen  
 
Waarom doet hij dat? Omdat Johannes weet dat de gelovige 
mensen in de christelijke gemeente kunnen gaan twijfelen. 
En dat twijfelen en aarzelen doen ze ook. Er zijn zoveel ver-
schillende stemmen, toen al en zeker vandaag de dag. Zoveel 
invloeden, stromingen en meningen. Er wordt zoveel van je 
gevraagd, er komt zoveel op je af. Deze brief is geschreven 
opdat ook ons gelovige leven verbonden zou zijn én blijven 
met de liefde van God. Opdat we in zijn licht leven. Daarover 
gaat het in dit hoofdstuk, herderlijk en duidelijk: pastoraal en 
radicaal. 
  
Gelovige christenen leren uit de Bijbel, dat we wel leven in 
de wereld, maar ten diepste hier onze bronnen niet hebben. 
Wie navolgers van Jezus Christus zijn, die behoren toe aan 
een ander koninkrijk en ‘zijn’ daardoor niet van deze wereld.  
Door de vele invloeden die er elke dag op ons afkomen, 
moeten we echter oppassen dat geloof niet te verzaken. We 
lezen moderne boeken, kijken televisie, up-to-date films en 
spelen games. Met internet, Google, Netflix, Twitter en de 
hele mediamikmak  is de wereld een dorp geworden. Een 
zeer onrustig dorp. Er zijn de laatste tien, twintig jaar enorm 
veel schier onafwendbare invloeden bij gekomen die voort-
durend onze aandacht vragen dan wel opeisen. Invloeden 
die ons denken, voelen en handelen veranderen en zelfs 
onze verlangens vormen. Iedereen wordt vandaag de dag 
min of meer gemanipuleerd in verlangens en gevoelens, of je 
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Neem eens iemand in gedachten om wie je heel veel geeft. 
Nu nog een of twee erbij… Deze drie, die je in gedachten hebt 
omdat je van ze houdt, wat zou je ze voor goeds toewensen? 
Dan nog een vraag: heeft het goede dat je toewenst aan 
degenen die je liefhebt, heeft dat ‘goede’ van doen met God? 
Is dat op de een of andere manier verbonden met de wereld 
van Jezus Christus? Als je op deze laatste vraag nu ‘ja’ zegt,  
dan zit je op één lijn met de schrijver Johannes van wie je 
zojuist een deel uit zijn brieven hebt gelezen. De HEER van 
hemel en aarde heeft het béste voor met jouw leven en Hij 
geeft dat aan ons, heel persoonlijk en voor allemaal samen. 
Wie met hart en ziel deze brief uit de Bijbel leest, die wordt 
beloond! Geestelijk gezegend, ondanks alles. 
 
Wat wij hier horen over God en over Jezus, over de betekenis 
van het licht en het leven, over waarheid en leugen, licht en 
duisternis, dat wat we lezen is ook voor ons bedoeld. Voor 
ons die Jezus niet zelf hebben kunnen zien zoals Hij is en die 
niet met Hem samen opgetrokken zijn zoals de discipelen. 
Het is de grote wens van deze briefschrijver dat wij door het 
getuigenis van ooggetuigen óók zouden mogen geloven met 
een overtuigd geloof.  
 
Als een troubadour bazuint Johannes het lied van de liefde 
voor zijn Heer. Wat hij in deze brief zegt, gaat zo hoog, is zo 
breed en reikt zo diep dat het bijna niet te vatten is. Neem 
nu die uitspraak ‘God is liefde’. Of: ‘God is licht’. Wie kan de 
diepte ervan peilen?  
De brief begint op eenzelfde manier zoals het evangelieboek  
van Johannes begint: over het Woord dat er was in het begin 
van Gods schepping. Dat Woord is mens geworden en heeft 
onder ons geleefd. Dat Woord blijkt dan de mens Jezus uit 

17 
 
 

Nazareth te zijn, Christus de HEER, Gods Zoon. En zo gaat 
Johannes maar door een overtuigd loflied te zingen op Gods 
liefde en trouw, op Jezus en de vergeving van zonden en over 
het leven van de toekomende eeuw. Wat een mooie, indruk-
wekkende lofprijzing in die openingsverzen  
 
Waarom doet hij dat? Omdat Johannes weet dat de gelovige 
mensen in de christelijke gemeente kunnen gaan twijfelen. 
En dat twijfelen en aarzelen doen ze ook. Er zijn zoveel ver-
schillende stemmen, toen al en zeker vandaag de dag. Zoveel 
invloeden, stromingen en meningen. Er wordt zoveel van je 
gevraagd, er komt zoveel op je af. Deze brief is geschreven 
opdat ook ons gelovige leven verbonden zou zijn én blijven 
met de liefde van God. Opdat we in zijn licht leven. Daarover 
gaat het in dit hoofdstuk, herderlijk en duidelijk: pastoraal en 
radicaal. 
  
Gelovige christenen leren uit de Bijbel, dat we wel leven in 
de wereld, maar ten diepste hier onze bronnen niet hebben. 
Wie navolgers van Jezus Christus zijn, die behoren toe aan 
een ander koninkrijk en ‘zijn’ daardoor niet van deze wereld.  
Door de vele invloeden die er elke dag op ons afkomen, 
moeten we echter oppassen dat geloof niet te verzaken. We 
lezen moderne boeken, kijken televisie, up-to-date films en 
spelen games. Met internet, Google, Netflix, Twitter en de 
hele mediamikmak  is de wereld een dorp geworden. Een 
zeer onrustig dorp. Er zijn de laatste tien, twintig jaar enorm 
veel schier onafwendbare invloeden bij gekomen die voort-
durend onze aandacht vragen dan wel opeisen. Invloeden 
die ons denken, voelen en handelen veranderen en zelfs 
onze verlangens vormen. Iedereen wordt vandaag de dag 
min of meer gemanipuleerd in verlangens en gevoelens, of je 



18 
 
 

wilt of niet. Zouden die moderne invloeden ook ons diepste 
verlangen naar een gelovige omgang met God beïnvloeden?  
De vraag stellen is haar beantwoorden.  
 
Er heerst een afbraak van traditionele structuren rond  bij-
voorbeeld huwelijk, gezin en seksualiteit. Wat eeuwenlang 
basaal is geweest in de vorming van het samenleven tussen 
man en vrouw, wordt beïnvloed door de vreemdste en gril-
ligste soorten geaardheidsvormen en relatie(on)mogelijk-
heden. Wij leven in een sfeer van wat zich openbaart als een 
totaal doorgeschoten individualisme én gelijkheidsdenken 
dat zijn beslag in een maatschappij krijgt. Geen God, geen 
meester. Er lijkt bij velen een grote en toenemende behoef-
te aan persoonlijke vrijheid én drang naar gelijkheid te zijn 
ontstaan en wie daar van afwijkt is verdacht of erger, die is 
achterlijk. Loopt zwaar achter en houdt de eigentijdse ver-
nieuwingen tegen. Echter, vrijheid en gelijkheid zijn veelal 
strijdig gebleken.  
Christenen zijn voor veel tijdgenoten apart, altijd geweest. 
En de God-verlatende cultuur van status, welvaart en onge-
breideld succes walst maar door, ondanks de alsmaar groter 
wordende verruwing en verbrokkeling van de maatschappij. 
Velen protesteren zich helemaal suf en met als maar grovere 
methoden. Het zet de verschillen in vele maatschappelijke 
groepen op scherp. Langzaamaan worden we wakker in een 
kale tuin waar een oppervlakkige en verlopen, zielloze cul-
tuur heerst. Wie wel eens wat hoort, ziet of leest van wat er 
aan moderniteit en verstrooiing wordt aangeprezen, staat 
verbaasd: de leegheid doet pijn. Velen kiezen vandaag de dag 
voor een flitsend glamoureuze buitenkant en hebben de 
holle niksigheid niet of nauwelijks in de gaten. Wat een ver-
drietige situatie. 
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Er is maar weinig ruimte meer over in het publieke domein 
voor het geheim van de God van de Bijbel. Diep triest is het 
dat de landelijke kerken zo’n leegloop vertonen, vooral 
omdat er inhoudsloosheid voor in de plaats lijkt te komen. 
Waardoor mensen het belang van hun leven niet kunnen 
vinden en dat zonder het zelfs maar te missen. Nog erger 
wordt het als de harten van velen zo in beslag genomen 
worden door de demonische wereldgeest en de leugen gaat 
regeren. Dan worden ze gevoerd en gevuld door het kwade 
en die aanwezigheid zal een maatschappij altijd merken. Het 
is een schemertijd, die gelovige christenen toch een fors 
gevoel van onbehagen zou moeten bezorgen. Bij een kleiner 
aantal mensen, gelovig en niet religieus is dat ook het geval.  
Maar de geschiedenis vormt zich ook naar onze drijfveren en 
het ziet er naar uit dat wat wij krijgen, is zoals we zijn: onze 
levenssfeer wordt meer en meer een koekje van eigen deeg. 
Er is veel behoefte aan liefde in onze tijd. Velen zoeken ruste-
loos overal naar levensvervulling, maar bewust niet bij de 
Bron, niet bij God, de Schepper van hemel en aarde. Ook dat 
is mensengeschiedenis. Strange world, we live in.  
 
Gelijkvormigheid aan de wereldse norm- en waardenloos-
heid wordt door de Bijbel duidelijk afgewezen. Johannes 
geeft verderop in deze brief helder aan dat de wereldgeest 
principieel leugenachtig is, omdat die Jezus Christus ontkent 
als Heer en God. Dat christenen in het licht wandelen, wordt 
pas goed duidelijk wanneer ze overtuigd gaan leven naar de 
woorden en geboden van Jezus. Wat een strijd geeft dat, 
want van nature gaat ook ons hart uit naar de dingen van 
deze wereld. Het leven met God blijkt een aangevochten 
leven te zijn. Door dit alles is er onder gelovigen behoefte aan 
duidelijkheid en helderheid. Vooral in het geestelijke leven 
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en de navolging van Jezus gaat het erom te doen wat we van 
Hem geleerd hebben! Jezus is niet iemand uit een ver verle-
den, maar de Levende die ons vandaag voorgaat! 
Staan wij open voor een leven in het Licht dat God geeft? 
Wat is ons christen-zijn waard? Of is het slechts ongevulde 
uiterlijke schijn? Een vernislaagje? Pas wanneer Gods Geest 
je hart en leven bewerkt en het bij ons door de zegenrijke 
invloed van het Woord van binnenuit komt, leren we hoe 
God meer en meer lief te hebben. Dan leren we de zonde 
meer en meer te haten en pas dán is er sprake van de wandel 
in het licht. Daarover gaat het in dit hoofdstuk. 
  
Gevoelig en herderlijk schrijft Johannes over wat er werkelijk 
nodig is om met God te leven. De oude apostel verkondigt 
Jezus en getuigt van Gods liefde zoals hij die heel persoonlijk 
in de dagelijkse ontmoeting met de Heer heeft leren kennen. 
Hij heeft in Jezus’ persoon en optreden het eeuwige leven 
gezien, de krachten ervan in wonderen ervaren. Johannes 
was een van de ooggetuigen! Hij heeft meegemaakt hoe 
Jezus zijn eigen leven inzette en dat van velen daardoor 
vernieuwde. Die levensvernieuwing vanwege de invloed van 
het koningschap van God en Christus, dat gunt hij ons ook.  
 
‘Opdat jullie samen met de apostelen en gelovigen uit de 
oude tijd als één lichaam, de gemeente van Jezus, verbonden 
zijn.’ Mag ik het eens zo toepassen: opdat wij in de 21ste eeuw 
die vreugde van de omgang met God persoonlijk en steeds 
beter zullen leren kennen. Het gaat erom dat wij groeien in 
ons geloof en toenemen in dienende liefde. Verbonden te 
zijn met de Vader en de Zoon door de Heilige Geest geeft 
diepte en kracht en blijdschap in je leven. Christelijk geloven  
geeft hartelijke vreugde in God door Christus, omdat je je 
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realiseert dat die innerlijke verbondenheid niet bij jezelf van-
daan komt, maar Gods werk is in en aan je leven. Het is een 
vrede en blijdschap die je verstand te boven gaat en die 
niemand je kan afnemen. Die blijdschap is een innerlijke 
gerustheid in het hart, gewerkt door de Heilige Geest, dat we 
voor de Here God vanwege Christus, aangenaam zijn en dat 
Zijn gunst en liefde ons deel is. Vrede met God! Gerustheid 
in je hart ondanks alles wat rondom en in onszelf soms strijd 
en moeite geeft. Die verbondenheid met Jezus Christus zal 
vele malen groter blijken dan de nog overgebleven onrust 
van je hart. Want ‘indien ons hart ons veroordeelt, God is 
meerder dan ons hart, en Hij weet alle dingen (1Joh.3:20). 
God is groter dan ons hart.  
 
Wat een bemoedigende en herderlijke woorden in het eerste 
gedeelte van deze brief. Voluit pastoraal. Het begin is een 
veelkleurig getuigenis over de ontmoeting tussen God en 
mens. Over het ware leven in Jezus Christus en over het 
liefde-verbond van God de Vader met hen die geloven.  
 
Als titel voor dit hoofdstuk heb ik gekozen: pastoraal en radi-
caal. Het pastoraal-herderlijke in de aanhef van de brief 
zoekt verbinding met je hart. Maar het radicaal-opwekkende 
van het vervolg zoekt het antwoord van je leven! En dan gaat 
het erom uit die verbondenheid met God positief en op-
bouwend te leren leven met Hem, met jezelf en met de 
mensen om ons heen! Als navolgers van Jezus. Hoe krijgt dit 
praktisch handen en voeten? Een voorbeeld:  
 
‘God is licht en in Hem is in het geheel geen duisternis’. Corrie 
ten Boom, een zendelinge pur sang uit de vorige eeuw was 
in Afrika aangeland om daar op een conferentie te spreken. 
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Ze was de vliegtuigtrap nog niet af of de eerste vraag van de 
Afrikaanse christen die haar verwelkomde was: ‘Welkom 
Corrie, wandel je in het licht?’ Ze schrijft in een van haar 
boeken dat ze tot haar verdriet moest zeggen, dat ze in een 
ruziesfeer met haar secretaresse vertrokken was…  
 
God is licht! Dit is een centrale belijdenis die de toon zet voor 
onze christelijke levensstijl! In dit tweede gedeelte van de 
gelezen brieftekst gaat het over radicaal tegenovergestelde 
begrippen, want zonde en duisternis staan tegenover verge-
ving en licht. Johannes zegt waarop het staat en dat doet hij 
met drie uitspraken waarin tegenstellingen staan. Ze begin-
nen met ‘Als we zeggen …’ (vs.6,8,10). De tegenovergestel-
de weg die gelovigen dan zullen gaan, staat er tussen: ‘Maar 
gaan wij onze weg in het licht… en als we onze zonden 
belijden…’ (vs.7,9).  
 
God is licht. Jezus noemt zichzelf ‘het Licht der wereld’ en Hij 
heeft ons Gods licht en liefde gebracht en getoond. Het gaat 
hier niet om een abstracte beschouwing over licht met de 
wetenschappelijke gegevens over wat licht nu precies is.  
Natuurlijk niet!  Licht staat hier voor álles wat goed en zuiver 
is, wáár en echt, heilig en betrouwbaar. Duisternis staat voor 
de zonde, het verderf en het kwaad. Licht is waarheid. Duis-
ternis is leugen. Radicaal komt dan de conclusie: wie in de 
duisternis leeft, die is niet met God verbonden. Wanneer 
iemand bewust het leven van vergeving en liefde mijdt, als je 
opzettelijk hardheid in je binnenste toelaat, dan leef je niet 
in het licht. Dan leef je niet uit de verbondenheid met God. 
En zulk ‘niet in het licht leven’ is hetzelfde als zondigen 
zonder vergeving te vragen (vs.8,10).  
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Het volgen van Jezus staat of valt met een goed zicht op Gods 
liefde: als je tot God nadert, nadert Hij tot jou. Discipelschap  
is leven in een goede verhouding met je naaste (voor zover 
het van jouzelf afhangt), in het bijzonder met de broeders en 
zusters in het geloof. 
 
Duisternis is alles wat niet bij God behoort en zijn licht niet 
kan verdragen en niet wil verduren. Duisternis is het terrein 
van de zonde en het kwaad: nalaten het goede te doen en 
bewust doen wat God verboden heeft. Op veel plaatsen in 
het Nieuwe Testament treffen we het woord ‘duisternis’ aan 
in overdrachtelijke zin, waarbij het staat voor geestelijke 
duisternis, geestelijk verblinding als gevolg van een zondige 
levenswandel.  
 
Wij die geloven zullen in het licht van Gods vergevende liefde 
leven en dat wordt gekenmerkt door openheid. Openheid 
naar God toe, leven uit de vrije toegang tot de Vader. En op 
die manier leven in verbondenheid met elkaar als gelovigen. 
In een geloofsgemeenschap in liefde met elkaar optrekken 
kan mijns inziens alleen, als je diep van binnen weet hebt van 
de vergeving door het bloed van Jezus. Jezus houdt altijd de 
liefde voor God en de liefde voor de naaste bij elkaar. Het 
licht van Gods liefde verbindt ons met elkaar en het licht van 
Gods vergeving herstelt de relatie tussen ons mensen. Wat 
door de zonde wordt ontwricht, kan door Gods liefde 
worden hersteld en genezen.  
 
Maar dan zal je radicaal moeten kiezen voor een leven in het 
licht. Iedere gelovige schiet daarin tekort, iedereen zondigt, 
tragisch genoeg. Echter wie bewust lééft in dat wat God 
verbiedt en bewust doet dat wat de naaste verdriet, die leeft 
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Het volgen van Jezus staat of valt met een goed zicht op Gods 
liefde: als je tot God nadert, nadert Hij tot jou. Discipelschap  
is leven in een goede verhouding met je naaste (voor zover 
het van jouzelf afhangt), in het bijzonder met de broeders en 
zusters in het geloof. 
 
Duisternis is alles wat niet bij God behoort en zijn licht niet 
kan verdragen en niet wil verduren. Duisternis is het terrein 
van de zonde en het kwaad: nalaten het goede te doen en 
bewust doen wat God verboden heeft. Op veel plaatsen in 
het Nieuwe Testament treffen we het woord ‘duisternis’ aan 
in overdrachtelijke zin, waarbij het staat voor geestelijke 
duisternis, geestelijk verblinding als gevolg van een zondige 
levenswandel.  
 
Wij die geloven zullen in het licht van Gods vergevende liefde 
leven en dat wordt gekenmerkt door openheid. Openheid 
naar God toe, leven uit de vrije toegang tot de Vader. En op 
die manier leven in verbondenheid met elkaar als gelovigen. 
In een geloofsgemeenschap in liefde met elkaar optrekken 
kan mijns inziens alleen, als je diep van binnen weet hebt van 
de vergeving door het bloed van Jezus. Jezus houdt altijd de 
liefde voor God en de liefde voor de naaste bij elkaar. Het 
licht van Gods liefde verbindt ons met elkaar en het licht van 
Gods vergeving herstelt de relatie tussen ons mensen. Wat 
door de zonde wordt ontwricht, kan door Gods liefde 
worden hersteld en genezen.  
 
Maar dan zal je radicaal moeten kiezen voor een leven in het 
licht. Iedere gelovige schiet daarin tekort, iedereen zondigt, 
tragisch genoeg. Echter wie bewust lééft in dat wat God 
verbiedt en bewust doet dat wat de naaste verdriet, die leeft 



24 
 
 

in de duisternis: dat is leven zonder God! Dat is een kwalijke 
en een gevaarlijke zaak. Een duister leven van bijvoorbeeld 
macht of mateloosheid, drank of drugs, occultisme of over-
spel, maakt alles stuk wat je lief is! Vooral jezelf en de nabije 
naasten. Daarom wijst Johannes de weg van herstel: door 
geloof in het bloed van Jezus tot volkomen verzoening van al 
onze zonden. Verzoening is zo het bewijs van Gods onge-
looflijke liefde en genade, gekend in het offer van Christus, 
waardoor zonden vergeven en de gebroken relatie hersteld 
wordt. Vergeving en reiniging van het kwaad dat wij deden 
komt daardoor voort uit en wordt tastbaar in de wandel in 
het licht. Het belijden van onze zonden betekent dan het 
instemmen met Gods oordeel erover! En er een grote afkeer 
van krijgen.  
 
David zegt het zó in Psalm 32:  
‘Toen beleed ik U mijn zonde, ik dekte mijn schuld niet langer 
toe, ik zei ‘Ik beken de Here mijn ontrouw’ – en U vergaf mij 
mijn zonde en schuld.’  Wie denkt dat hij zónder zulk belijden 
wel kan, die staat zichzelf in de weg en dan dringt Gods licht 
en leven niet tot je door.  
 
Mensen die hun zonden ontkennen zijn verdwaald, omdat ze 
een verkeerde gids volgen. Op de verkeerde weg, een weg 
van duisternis. Dan misleid je jezelf door een verkeerd inge-
vuld zelfvertrouwen. Johannes zegt het heel scherp en radi-
caal: de waarheid is in hen niet! Dat komt dan omdat ze 
weigeren de feiten onder ogen te zien.  
 
Is er leugen in je leven, is je leven een leugen? Dan is deze 
overweging tegelijk een aansporing om de mogelijkheid tot 
vergeving van zonden aan te grijpen. Wie zijn zonden belijdt 
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en nalaat zal leven, leert de Bijbel. Wie dat gelooft zal leven 
in het licht van God. Bevrijd en lichtvoetiger dan ooit. Alléén 
zo kan je openlijk en blij uitkomen voor je geloof en voor je 
leven als christen. Omdat het echt voor je is gaan leven! Je 
hebt dan weet gekregen van Gods vergevende liefde en 
ervaring met de bevrijdende kracht van een getrouwe God. 
Dit is wat je in de gemeenschap van christenen, de kerk, leert 
en behoort te ervaren. Daar waar het Woord van God in zijn 
breedte, lengte, hoogte en diepte gepreekt, besproken en 
bezongen wordt, daar werkt bij uitstek de Heilige Geest het 
genadig vergevende en liefdevol barmhartige van het 
christelijke geloof in de harten van mensen. Wij hebben die 
ontdekkende, vernieuwende en vertroostende werking van 
Gods Geest nodig om Christus te leren kennen én met Hem 
te leven tot eer van God.  
 
De HERE is een God die liefdevol is en genadig, geduldig, 
trouw en waarachtig, die duizenden geslachten zijn liefde 
bewijst, die schuld, misdaad en zonden vergeeft (Ex.34:6,7). 
Pastoraal en radicaal. Inderdaad: er is nederigheid nodig om 
onze zwakheden voor God te erkennen. Maar wie zijn of haar 
zonden concreet en oprecht bij Hem noemt en belijdt, van 
die wordt het leven bevrijd en verlost. De HEER zal je niet 
wegsturen of afwijzen, maar vergeven en reinigen. En van 
Hem ontvang je door de Heilige Geest kracht om verleiding-
en te weerstaan. Laat het hoofd niet hangen, maar richt je 
leven op Jezus met radicale overgave. Dat geeft een enorme 
blijdschap, diep en van binnenuit. Bevrijd en gesterkt leven 
in het licht van God: de Here zegene ons ermee!            
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VVEERRDDIIEEPPIINNGG1  BBIIJJ  PPAASSTTOORRAAAALL  EENN  RRAADDIICCAAAALL  
Zicht op de basis voor navolging  
 
Duidelijk is geworden, dat de apostel Johannes in deze eerste 
rondzendbrief christenen van alle tijden aanspreekt op de 
werkelijk belangrijke zaken in leer en leven. Daar was en is 
behoefte aan. 
 
Moderne mensen zijn  op zoek naar relevantie: wat heeft het 
voor belang voor mij op dit moment? Johannes spreekt zich 
in deze brief uit over de vraag ‘Hoe zullen wij dan leven?’ 
Ofwel: wat is werkelijk nodig om te weten, te geloven en te 
doen voor een christenleven’. En dan staat deze oude Bijbel-
brief opeens in het volle licht van ons moderne, dagelijkse 
leven. Dit gaat ook over onze christelijke identiteit.  
 
Wanneer je je eigen identiteit niet kent, hoe onzeker zal je 
dan in de samenleving je plaats innemen! Daarom is vorming 
in het leven van een navolger van Jezus noodzakelijk. Met 
name gebeurt dat in de kerk, de christelijke gemeente, en 
wel door prediking, onderwijs en het omgaan met elkaar. 
Wat de Bijbel ons leert over het leven als christen zullen we 

                                                           
1 Bij de Verdiepingen heb ik gebruik gemaakt van wat wij eerder 
schreven in de Studiebijbel (SBNT) en soms geput uit commenta-
ren op 1Johannes, zoals die van de vroegere collega in het CvB, Dr. 
Pieter Lalleman in de reeks CNT. Verdieping staat hier voor beter 
uitzicht vanwege een steeds hogere ‘etage’ en tegelijkertijd voor 
intensivering vanwege dieper onderzoek in de Bijbelteksten. De 
tekst kent daardoor verschillende lagen in moeilijkheidsgraad en 
geeft als zodoende de nodige herhalingen, in ander perspectief. De 
Verdiepingen lezen het gemakkelijkst met een open Bijbel er-
naast. Voor Studiebijbel (SB): https://www.studiebijbel.nl/. 
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door zelf-leren en doen meer en meer ons eigen maken. 
Gevormd worden naar het beeld van Jezus is een hele weg, 
die iedere gelovige dient te gaan.   
 
En dan komt er zicht op het antwoord waarom deze brief 
soms in zulke felle tegenstellingen en woorden is gesteld. 
Hier leren we de standpunten innemen en keuzen maken! 
Johannes leert ons hoe we ons zullen verweren tegen de 
dwaze leringen en slinkse moderniteiten die ook ons van een 
eenvoudig geloof in Jezus willen afhouden.  
Daarvoor is vorming nodig en innerlijke vorming gaat nu een-
maal niet snel. Voor geestelijke vorming en vernieuwing in je 
levensstijl zijn rust, begrip en concentratie een vereiste. En 
herhaling, want het nieuwe leven leren leven gaat niet auto-
matisch, onze levensinrichting gaat niet zo maar anders of 
gemakkelijk goed. Gaandeweg zullen we meer ervan zien. 
We lezen over het Licht dat schijnt in onze duisternis en over 
onze wandel in het licht.  
 
De twee voornaamste teksten in het Nieuwe Testament die 
gaan over de omgang ofwel de geestelijke gemeenschap met 
God zijn Johannes 15 en 1Johannes 1. In het vijftiende hoofd-
stuk van het evangelieboek beschrijft deze zelfde apostel 
Johannes de positieve kant van die gemeenschap: het in 
Christus blijven. In het eerste hoofdstuk van zijn eerste brief 
laat hij de andere kant zien en wijst erop dat als christenen 
niet in Christus blijven, ze eerst om vergeving zullen vragen, 
voordat de gemeenschap met God en/of elkaar hersteld kan 
worden. Daarover gaat het: de basis voor onze gemeenschap 
met God en de christelijke levenswandel die daar bij hoort.  
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Johannes verkondigt geen theorie of idee, maar een Per-
soon: Jezus Christus (vgl. Joh.1:1-18). Deze Persoon is behal-
ve door Johannes zelf ook door zeer vele gelovigen gehoord, 
gezien en aangeraakt. Zij getuigen van Hem, als ooggetuigen! 
Volgens Num. 35:30 en Deut.17:6 moesten in een rechtszaak 
minstens twee getuigen dezelfde verklaring afleggen om 
geldig te zijn. De Bijbel laat vele getuigen over Jezus aan het 
woord. De rabbijnen accepteerden bovendien een verklaring 
alleen, wanneer de gebeurtenis met tenminste twee zin-
tuigen was waargenomen. De werkwoorden ‘horen’ (luister-
en) en ‘zien’ onderstrepen zo de komst van Jezus op aarde 
als een historisch gebeuren met een blijvende betekenis voor 
het heden. We kunnen denken aan het zien, horen en 
betasten van Jezus na de opstanding.2 Het ‘Woord des 
levens’ is de aanduiding van zowel het gepredikte3 als het 
mens-geworden Woord, namelijk Jezus (vgl. Joh.1:1-14). Zo 
argumenteert en getuigt Johannes over wie Jezus Christus is.  
Zonder de invloed van het levendmakende Woord is de mens 
geestelijk dood.4 De apostel Johannes heeft een boodschap 
van eeuwig leven. Hij wil sterk benadrukken dat dit nieuwe, 
geestelijke leven door God geopenbaard is in de historische 
persoon van Jezus. Jezus was als ‘het Woord’ bij de Vader en 
is nu aan ons verschenen (Joh.1:1,2). Het door hem gebruikte 
woord ‘getuigen’ heeft te maken met de grote rechtszaak 
tussen God en de mensheid in deze wereld, waarin het 
getuigenis van Jezus5 en het getuigenis van de gelovigen over 
Jezus een belangrijke rol spelen.6  

                                                           
2 Vgl. Luc.24:39; Joh.20:26-29. 
3 Vgl. Joh.6:68; Hand. 5:20; Fil.2:16. 
4 Vgl. 3:14; Joh.5:24; 11:25; 14:6.  
5 Vgl. Joh.5:19vv. 
6 Vgl. 4:14; Hand.1:8. 
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Het getuigen, bekendmaken en verkondigen gaat ook na 
Jezus’ heengaan tot de Vader op aarde door. De apostelen 
en andere gelovigen van het eerste uur getuigen van ‘eeuwig 
leven’, dat is het leven dat onlosmakelijk verbonden is met 
Jezus.7 Het staat in scherp contrast met het leven op aarde 
nu, dat altijd door gevaren, ziekte en dood wordt omgeven. 
Het ‘eeuwige leven’ omvat zowel het heden als ook de toe-
komst (Joh.3:16,36) en is daarmee het leven van Gods heer-
lijke Koninkrijk. Eeuwig leven is het leven van God, door God.  
 
In zijn brief maakt Johannes deze boodschap bekend aan 
‘niet oor- en ooggetuigen’, ofwel de nieuwe generatie gelo-
vigen, zodat ook zij met de HERE een geestelijke gemeen-
schap van innerlijke betrokkenheid zullen hebben. De grond-
slag van deze levensgemeenschap is de verbondenheid met 
God de Vader en de Zoon.8  
 
Twee of meer personen hebben een onderlinge gemeen-
schap met elkaar, wanneer zij iets van belang gemeenschap-
pelijk hebben. Het Bijbelwoord daarvoor is ‘koinonia’, de 
saamhorigheid en eenheid die door de Heilige Geest tot 
stand wordt gebracht. Iedere mens is deel van een min of 
meer harmonisch geheel. Je hebt als gelovigen samen met 
anderen deel aan dezelfde geestelijke werkelijkheid, name-
lijk aan de Vader, de Zoon en de Geest. Het gevolg daarvan is 
een gemeenschappelijk beleven en versterken van de grote 
vreugde die het geloof geeft.9  
Als herder van de christelijke gemeente kan Johannes echter 
niet gelukkig zijn zolang een aantal van de gelovigen, voor 

                                                           
7 Vgl. Joh.6:40; 17:3. 
8 Joh.17:21,22; 1Kor.1:9. 
9 Zie 2Joh.12; 3Joh.3,4. 
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en andere gelovigen van het eerste uur getuigen van ‘eeuwig 
leven’, dat is het leven dat onlosmakelijk verbonden is met 
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komst (Joh.3:16,36) en is daarmee het leven van Gods heer-
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Als herder van de christelijke gemeente kan Johannes echter 
niet gelukkig zijn zolang een aantal van de gelovigen, voor 

                                                           
7 Vgl. Joh.6:40; 17:3. 
8 Joh.17:21,22; 1Kor.1:9. 
9 Zie 2Joh.12; 3Joh.3,4. 



30 
 
 

wie hij zich verantwoordelijk weet, niet de volle zegen van 
het Evangelie kennen en beleven! Dat is bijvoorbeeld een 
drijfveer voor deze brief! Een opbouwende verbondenheid 
met God en met elkaar geeft vreugd en blijdschap in het 
leven. Blijdschap werkt aanstekelijk en maakt deel uit van het 
geschonken heil in Christus (Ps.16:11)!  
 
God is licht! De bron van wat Johannes doorgeeft, lag niet in 
joods onderwijs of in menselijke redeneringen, maar was van 
Jezus Zelf afkomstig, ofwel door Hem geopenbaard: God is 
licht! ‘Licht’ staat hier zonder lidwoord en is een absolute 
aanduiding: zó is God.10 De uitspraak ‘God is licht’ spreekt 
enerzijds van openbaring en redding. Hij is licht en brengt 
mensen in het licht.11 Anderzijds valt het licht in duistere 
plaatsen en onthult daarmee het kwaad.12  De tegenstelling 
tussen God, die licht is, en de duisternis wordt sterk bena-
drukt. In de grondtaal staat een dubbele ontkenning: in God 
is absoluut geen duisternis, geen enkel spoortje van duister-
nis. Het leven in de duisternis gaat dan ook niet samen met 
een geestelijke omgang met God.  
 
De wandel in het licht. De uitdrukkingen ‘licht’ en ‘duisternis’ 
zijn dikwijls gekoppeld aan het werkwoord wandelen,13 en 
hebben betrekking op het gedrag van mensen. Degenen die 
problemen veroorzaakten in de vroege gemeenten aan wie 
Johannes schreef, zeiden: wij hebben gemeenschap met God 
(vs.6); wij zijn zonder zonde (vs.8) en wij hebben niet 
gezondigd (vs.10). Krachtig gaat Johannes daar op in.  

                                                           
10 Zie 1Tim.6:16; Jak.1:17. 
11 Zie Ps.27:1; 36:10; Jes.49:6; 60:1-3. 
12 Vgl. Joh.1:5,9; 3:19-21. 
13 Zie Joh.8:12; 12:35; 1Joh.2:6,11; 2Joh.4, en 6; 3Joh.3 en 4. 
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De maatstaf die hij daarbij hanteert, is duidelijk en een-
voudig: vergelijk hun spreken met hun daden! ‘In de duister-
nis wandelen’ en ‘de waarheid doen’ zijn bekende joodse 
uitdrukkingen voor ongeloof en geloof. Ook Paulus gebruikt 
voor het christenleven veelvuldig het begrip ‘wandelen’ 
(2Kor.5:7; Ef.5:2; Kol.2:6). Woord en daad zijn in de Bijbel 
onlosmakelijk met elkaar verbonden, te vergelijken met 
twee kanten van een medaille. ‘De waarheid niet doen’ wijst 
niet alleen op een tegenspraak tussen woorden en daden, 
maar ook op het niet doen van de wil van God. Waarheid en 
licht liggen bij elkaar: in het licht van de waarheid wandelen. 
 
Leven in het licht van Gods liefde. Wanneer gelovige christe-
nen blijven wandelen in het licht van God, bewegen zij zich 
daarmee in de goddelijke werkelijkheid. Dat licht openbaart, 
en in dat licht wordt iemand zich bewust van zijn duistere 
zijde, zijn zonde. Je kunt je van dat openbarende licht af-
keren, maar ook besluiten in het licht te blijven (vgl. Joh.3:19, 
20; Ef.5:8). Blijft de gelovige bij het licht van God, dan ont-
dekt hij of zij dat de invloed van zonde vermindert! Het bloed 
van Jezus reinigt en zuivert hem daarvan en dat reinigen is 
een voortdurend proces. Christenen mogen leven binnen de 
werkingssfeer van het reinigende bloed van Jezus, de Zoon 
van God. Bloed is hier een symbolische aanduiding van Jezus’ 
heilbrengende offerdood aan het kruis.14 Hij gaf Zijn leven als 
een Lam waardoor tevens alle oudtestamentische offers 
overbodig zijn geworden.15 In het Oude Testament werd de 
offeraar gereinigd van zijn zonde door het bloed van het 
offerdier. Hij kon dan op een nieuwe manier, verzoend met 
God en met de mensen, zijn weg vervolgen (zeg maar: 

                                                           
14 Vgl. Heb.9:14; Op.1:5. 
15 Zie Joh.1:29, vgl. Jes.53:7; Heb.10:1-16. 
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14 Vgl. Heb.9:14; Op.1:5. 
15 Zie Joh.1:29, vgl. Jes.53:7; Heb.10:1-16. 
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wandelen/leven in het licht) omdat zijn zonden vergeven en 
daarmee verwijderd zijn.16 Je kon de innerlijke reiniging na-
tuurlijk ook niet uiterlijk zien, behalve aan de daden van de 
gelovige! 
 
De christelijke gemeenschap is gebaseerd op het samen in 
het licht wandelen. Zonde maakt niet alleen scheiding tussen 
God en mens, maar ook tussen de mensen onderling. De ge-
loofsverbondenheid heeft vooral betrekking op de eenheid, 
de broederschap en zorgzame liefde van de gelovigen 
onderling. Christelijk geloven is samen oefenen in zulk ver-
trouwen, samen op weg zijn, nu al hier zo goed of minder 
goed als dat gaat en in de toekomst zeker en vast finaal goed.  
 
Waarheid en leugen. De dwaalleraars die invloed hadden 
onder degenen aan wie Johannes schrijft, beweerden dat zij 
niet zondigden (omdat ze geen hogere ‘wet’ erkenden) en 
dus ook geen reiniging van zonden nodig hadden. Daarmee 
verklaarden zij de openbaring van God in Jezus’ offerdood 
aan het kruis voor henzelf zonder inhoud! Deze opvatting 
ondermijnde natuurlijk de reacties op het Evangelie en sloot 
de door Jezus geopende weg naar God voor hen af. Met deze 
bewering misleidden zij zichzelf en anderen. Zulk misleiden, 
verleiden en op een dwaalspoor brengen, is typerend voor 
de werkwijze van de vorst der duisternis, leugenachtig.17 
 
Zonde is in Johannes’ brieven een van de sleutelwoorden. 
Zonde (enkelvoud) wijst op de gezindheid, de geaardheid van 
waaruit de zondige daden, de zonden (meervoud) voort-

                                                           
16 Zie Ps.32:1; Ps.103:12; Mi.7:19. 
17 Op.12:9; 18:23; 20:3,8,10. 
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komen.18 Daar tegenover staat de waarheid (vs.6; 2:4) en dat 
is Gods werkelijkheid en werkzaamheid in Jezus Christus19 én 
van de Heilige Geest.  ‘Waarheid’ is ook regelmatig een syno-
niem van ‘Gods woord’.  
 
Het belijden van zonde. Hetzelfde begrip ‘belijden’ dat we 
vinden in ‘zonde belijden’ wordt gebruikt i.v.m. het belijden 
van het geloof.20 Die positieve klank vinden we ook hier 
terug. De erkenning van zonde en het onder woorden 
brengen daarvan is de eerste stap op de weg met God. Het 
belijden van zonde wordt gezien als het neerleggen van de 
zonden bij God en het zoeken van vergeving. De recht-
vaardigheid en trouw van God garanderen die vergeving21. 
Immers, Hij is getrouw en Hij is rechtvaardig.22  Het grond-
woord voor het hier gebruikte ‘vergeven’ komt 142 keer voor 
in het NT en betekent ‘vergeven in de zin van kwijtschelden 
van schuld’ (letterlijk wegzenden, loslaten). Vergeven houdt 
een radicale breuk in met een vorige situatie en schept een 

                                                           
18 Zonde is ongerechtigheid doen, zulke daden zijn zonden (1Joh. 
3:4) en daarmee is zonde overtreding van Gods wet. Zonde is wat 
niet uit het geloof is (Rom.14:23). Zonde is weten dat je iets goeds 
moet doen, maar je doet het bewust niet (Jak.4:17); doordat God 
zijn wet gaf, weet de mens wat goed doen inhoudt en wat kwaad 
(doen) is. Zo doet de wet naast het goede ook zonde kennen (Rom. 
7:7). Het probleem van de zonde heeft gelet op de Tien Geboden 
een breed spectrum. Het eerste gebod wijst direct op het gevaar 
van het vergoddelijken van goede dingen. Zonde is wanhopig niet 
zichzelf willen zijn voor God, de weigering je diepste identiteit te 
vinden in God. Het is zonde iemand te willen zijn zonder God.  
19 Joh.1:14,17; 8:32; 18:37 en Joh.14:17; 15:26; 16:13; 1Joh.4:6. 
20 In 2:23; 4:2,3,15; 2Joh.7. 
21 Vgl. Ps.32:1-5; Spr.28:13. 
22 God is betrouwbaar: Ex.34:6; 1Kor.10:13; 2Tim.2:13; Heb.10:23 
en rechtvaardig: Deut.32:4; Mi.7:20; Rom.3:25. 
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nieuwe. Een last is van de schouders gevallen, de schuld is 
kwijtgescholden, de relatie met God is hersteld en er ont-
staat nieuwe ruimte om bevrijd te leven! Vergeving en reini-
ging liggen in elkaars verlengde, waarbij reiniging meer wijst 
op de praktische uitwerking van de vergeving in het leven, 
zeg maar de heiligmaking. Het is een bevrijd verder leven.  
 
Niet alleen houden degenen die zeggen dat zij geen zonde 
hebben of geen zonden gedaan hebben zichzelf voor de gek 
en hun stellingname houdt bovendien in dat zij God tot een 
leugenaar maken (5:10). Waarmee zij God nota bene op één 
lijn stellen met de duivel, die een leugenaar is van den begin-
ne (Joh.8:44).23  
 
De dwaalleraars van het zelfbewuste ongeloof verklaarden 
door de ontkenning van hun zonde dat de openbaring van 
God in Christus, zoals Johannes en anderen die gezien, ge-
hoord en getast hadden, een overbodige daad, een daad 
zonder betekenis was. Het is duidelijk dat zij daarmee God 
beledigden en het woord van God, het Evangelie24 niet ken-
den en dat is een zeer, zeer ernstige zaak! 
 
 
 
 
 

                                                           
23 In andere bewoordingen zegt Johannes hetzelfde als Paulus in 
Rom.3:11vv.,23 (vgl.2Kron.6:36; Ps.14:3; Pred.7:20; Jes.53:6; 64:6): 
allen hebben gezondigd. Alle mensen! Dit behoort tot de kern van 
het Evangelie. In de kruisdood van Jezus wordt zowel de ernst van 
de zonde als de bevrijding daarvan duidelijk. 
24 Het woord van God als evangelie en waarheid: Joh.17:17; 2im.2:-
15; Jak.1:18. 

35 
 
 

Halleluja! Lof zij het Lam, 
die onze zonden op zich nam, 
wiens bloed ons heeft geheiligd; 
die dood geweest is, en Hij leeft; 
die 't volk, dat Hij ontzondigd heeft, 
in eeuwigheid beveiligt! 
 
Aanbidt de Vader in het woord! 
Aanbidt de Zoon, aan 't kruis doorboord! 
Aanbidt de Geest uit beiden! 
Van zijn gemeenschap, zijn gena, 
zijn liefde en trouw, halleluja, 
zal ons geen schepsel scheiden. 
 
Gezang 259 (LVK)  
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GOD KENNEN IS IN HET LICHT WANDELEN 
______________________________________________ 
 
 
 
 
 
‘Mijn geliefde kinderen, dit schrijf ik u, opdat gij niet tot zonde 
komt. En als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voor-
spraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige; en Hij is 
een verzoening voor onze zonden en niet alleen voor de onze, 
maar ook voor die der gehele wereld. En hieraan onderkennen 
wij, dat wij Hem kennen: indien wij zijn geboden bewaren. Wie 
zegt: Ik ken Hem, en zijn geboden niet bewaart, is een leuge-
naar en in die is de waarheid niet; maar wie zijn woord be-
waart, in die is waarlijk de liefde Gods volmaakt. Hieraan 
onderkennen wij, dat wij in Hem zijn. Wie zegt, dat hij in Hem 
blijft, behoort ook zelf zó te wandelen, als Hij gewandeld heeft.  
Geliefden, ik schrijf u geen nieuw gebod, maar een oud gebod, 
dat gij van den beginne gehad hebt. Dit oude gebod is het 
woord, dat gij gehoord hebt. Toch schrijf ik u een nieuw gebod, 
want – wat waarheid is in Hem en in u – de duisternis gaat 
voorbij en het waarachtige licht schijnt reeds. Wie zegt in het 
licht te zijn en zijn broeder haat, die is in de duisternis tot nu 
toe. Wie zijn broeder liefheeft, blijft in het licht en in hem is 
niets aanstotelijks; maar wie zijn broeder haat, is in de 
duisternis en wandelt in de duisternis, en hij weet niet waar hij 
heengaat, want de duisternis heeft zijn ogen verblind. 
 
Ik schrijf jullie, geliefde kinderen, want de zonden zijn jullie ver-
geven om zijns naams wil. Ik schrijf jullie, vaders, want jullie 
kennen Hem, die van den beginne is. Ik schrijf jullie, jonge-
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lingen, want jullie hebben de boze overwonnen. Ik heb jullie 
geschreven, kinderen, want je kent de Vader. Ik heb jullie 
geschreven, vaders, want jullie kennen Hem, die van de begin-
ne is. Ik heb jullie geschreven, jongelingen, want jullie zijn sterk 
en het woord Gods blijft in je en jullie hebben de boze over-
wonnen. Hebt de wereld niet lief en hetgeen in de wereld is. 
Indien iemand de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is niet 
in hem. Want al wat in de wereld is: de begeerte van het 
vlezes, de begeerte van de ogen en een hovaardig leven, is niet 
uit de Vader, maar uit de wereld. En de wereld gaat voorbij en 
haar begeren, maar wie de wil van God doet, blijft tot in 
eeuwigheid.’ 1Joh.2:1-18 NBG 
 
‘Gij zijt het licht der wereld. Een stad, die op een berg ligt, kan 
niet verborgen blijven. Ook steekt men geen lamp aan en zet 
haar onder de korenmaat, maar op de standaard, en zij schijnt 
voor allen, die in het huis zijn. Laat zo uw licht schijnen voor de 
mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in 
de hemelen is, verheerlijken.’ Mat.5:16-18 NBG 
 
 
Wie oprecht als christen wil leven, weet dat de zonde daar 
niet bij hoort, ook al dient deze zich helaas regelmatig aan.25 
Een christen behoort zó te leven, dat de zonde geen zelf-
gekozen vat op je leven heeft. Dat is bepaald niet gemakkelijk 
in een cultuur die bol staat van allerlei soorten verleidingen, 
voor jong en oud. Tegelijk weten we, dat niemand van ons in 
staat is te leven zonder Gods goede geboden te overtreden.  
Hoe zullen wij dan leven? 

                                                           
25 Over zonde en genade, zie uitgebreider mijn: ‘In grote lijnen, over 
christelijk belijden en beleven’ Veenendaal 2006, p. 30-60; 
https://www.bettecollection.nl/pdf/boeken/in-grote-lijnen.pdf.  
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De apostel Johannes is een echte herder en leraar die in deze 
brief zijn gemeenteleden op zulke dingen aanspreekt, als 
ware het zijn eigen kinderen. Hij weet van zijn eigen en aller 
zwakten: mocht iemand gezondigd hebben, weet dan dat we 
niet onder Gods oordeel verloren behoeven te gaan. Want er 
is een pleitbezorger, iemand die het bij de rechterstoel van 
de heilige God voor je opneemt. Dat is Jezus Christus, onze 
voorspreker, de Advocaat die in de hemel voor jou pleit.  
 
Jezus spreekt met zijn Vader ten behoeve van ieder van ons, 
die in Hem geloven. Zo komt Hij ons te hulp als we vanwege 
onze zonden schuldig voor de Here God staan. Hij staat voor 
ons in, met zijn eigen leven: ‘Vader, vergeef het hun, want ze 
zijn mijn volgelingen en daarmee uw kinderen’. Zo maakt de 
Bijbel Hem bekend als Jezus, de Christus; Hij is voor wie Hem 
gelovig volgen de Borg, die zorgt voor verzoening tussen God 
en ons. Wat betekent dat? Allereerst dit: het zijn onze onge-
rechtigheden, onze zonden, die scheiding maken tussen God 
en ons. Een zondaar kan niet bestaan voor een heilige God. 
Hoe is daar uit te komen? Hoe komt het ooit goed tussen God 
en mij? Dit is wat de Bijbel ons leert: Jezus heeft met zijn 
offerdood de voorwaarde voor het naderen van zondaren tot 
Gods heiligheid vervuld. Zo lezen we het in Rom.3:25 ‘Jezus  
is door God aangewezen om door zijn dood het middel tot 
verzoening te zijn voor wie gelooft. Hiermee bewijst God dat 
Hij rechtvaardig is, want hierdoor gaat Hij voorbij aan de 
zonden die in het verleden zijn begaan.’ God wil ons ook in 
deze tijd, zijn gerechtigheid bewijzen. De HERE  laat ons zien 
dat Hij rechtvaardig is door een ieder vrij te spreken die in de 
door Hem voorgestelde en vrijsprekende Jezus Christus, 
gelooft. In Jezus leren wij God kennen, als nooit tevoren: als 
Verlosser, Bevrijder, Borg en Zaligmaker.  
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Vanwege het leven, sterven en de opstanding van Jezus kan 
gezegd worden: de weg is open, de schuld betaald. Niemand 
behoeft met zijn zonden te blijven zitten. Niemand behoeft 
door zijn zonden verloren te gaan!  
 
Maar wat kan het aan je knagen en wat kan je een last heb-
ben van je geweten, dat je met glasheldere argumenten aan-
klaagt. Of van de duivel, die je ook al aanklaagt: jij hebt het 
niet goed gedaan. Sterker nog: totaal verbruid. Denk je dat 
de heilige God iemand als jij wil kennen? Wat een ellende is 
het als je bewust tegen God of mensen gezondigd hebt en je 
innerlijk gaat spreken. Maar het is een soort van ellende die  
je redding kan zijn! Tobberij die kan leiden tot een enorme 
bevrijding! Een innerlijk gevecht, strijd totdat je knielt. Tot je 
buigt voor Gods oordeel, tot overgave komt en Hem belijdt: 
‘Inderdaad, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor 
U en ben niet waard uw kind te heten.’ Kijk, als het om zon-
den gaat, dan gaat het zó, en diep.  
Wat een bevrijding als je dan buigt, belijdt en bidt tot Jezus 
als je voorspraak bij de Vader! Wat een bevrijding als je de 
belofte van vergeving mag aannemen voor jezelf! Dat leert 
je zingen met de woorden van dat oude lied: ‘Weggedaan, 
weggedaan, heel mijn zondelast heeft Jezus weggedaan!’  
 
En dan weer voorwaarts, wetende dat we in dit leven nooit 
zonder zonde zullen zijn. Altijd zijn en blijven we afhankelijk 
van die Borg en Zaligmaker, van de vrijspraak in Jezus Chris-
tus. Zulk leven van vergeving behoort bij ieder van ons, die 
zegt God te kennen. Als je dit niet kent, dan ken je God niet, 
zegt Johannes. God kennen is in het licht leven, dat is leven 
in de vergeving van je zonden.  
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Die wandel in het licht is niet eenvoudig. Soms moeten we 
elkaar belijden, elkaar vergeving vragen als we die ander 
bewust te kort of verkeerd hebben gedaan.26 Doen wij dat, 
als de Geest je erop attent maakt in Woord en geweten? 27  
Wandelen in het licht is opruimen van de duisternis! Het is 
breken met de zonde, loskomen van de taaie zondemacht, 
bevrijdt worden van de vreemde en vervreemdende invloe-
den van satan. Het is worden wie je bent in Christus. De 
wandel in het licht is de weg van het bevrijde leven gaan: de 
oude mens die in de zonde leefde als voor dood houden en 
voor God en jezelf belijden dat je bent opgestaan in een 
nieuw leven. Dat kan alleen door eenvoudig geloof en 
vertrouwen in wat Jezus voor jou heeft volbracht. Weten en 
belijden dat het vaststaat: Jezus is ook mijn Bevrijder.  

                                                           
26 Wij moeten van schuldvergeving leven. Het betekent niet dat wij 
met ons schuld-vergeven de vergeving van onze zonden bij God 
verdienen en ons voor Hem ‘waardig’ maken. Wel begrijpen we uit 
Jezus’ woorden in het Onze Vader dat we alleen God om vergeving 
van zonden kunnen bidden, als wij tegelijkertijd bereid zijn om 
onze medemens zijn schulden bij ons kwijt te schelden. Het kan 
voor een christen niet zonder die hartelijke bedoeling om dat aan 
onze naaste te doen. Elkaar op vergeving aanspreken zal echter 
nooit gebruikt mogen worden om bijvoorbeeld een slachtoffer tot 
zwijgen over een misdaad te dwingen. Het veelgebruikte ‘vergeven 
en vergeten’ gaat bij misdaad (of misbruik) niet op. Vergeving 
tussen mensen is in christelijke zin verbonden met erkenning, 
verantwoordelijkheid, bekering, gerechtigheid vanwege de conse-
quenties en misschien wel primair, met heling van aangedaan leed.   
27 Het geweten wordt metaforisch beschreven als de stem van het 
goede in de menselijke ziel/geest. Onder invloed van het geweten 
komen we tot de beslissingen die we maken. Het geweten is een 
‘deel van de menselijke ziel’ waar als met een kompas wordt 
genavigeerd. Het is de gezindheid om dat te doen wat onze inner-
lijke beleving ons als inzicht van het goede meedeelt. De Heilige  
Geest is werkzaam in die gezindheid van gelovigen, ten goede!   
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De Bijbel schijnt met ontdekkend licht in het duister van onze 
levens. Vol liefde, om ons te bevrijden en te genezen. Jezus 
is Gods Overwinnaar over zonde en satans macht. Jezus is 
degene die ons leert door vergeving van zonden en de leiding 
van zijn Geest te wandelen in zijn licht. Jezus zelf is ons licht! 
Mag dit Licht der wereld onze levens verlichten en zo open 
en vrij maken? Kennen wij deze manier van nederig en af-
hankelijk leven die opgewekt en blij maakt? Vragen wij wel  
eens aan iemand om vergeving omdat we verkeerd deden? 
Aan je man of vrouw, je kind, je vader, je moeder, je vriend, 
je geliefde, je baas… Moeilijk? Ja, en verrassend bevrijdend. 
Leven vanwege Gods vergevende liefde blijkt opmerkelijk 
genezend te zijn, bijzonder goed voor het innerlijke en 
lichamelijke leven.  
 
Gecorrigeerd worden ligt ons niet zo. Toch is dat de nood-
zakelijke functie van ons geweten. Wanneer ouders hun kind 
niet corrigeren heeft dat naar christelijk inzicht veel weg van 
een ernstige vorm van verwaarlozing. Zoiets blijkt in het 
verdere leven negatieve gevolgen voor een kind te  veroor-
zaken. Nog los ervan dat in wijze correctie een blijk van liefde 
meekomt, dat diep van binnen spreekt: jij bent mij de moeite 
van zulke ingewikkelde opvoedingsperikelen waard!   
Overdreven correctie en straf zonder liefde zijn geheel on-
juist en verkeerd. Maar als mensen elkaar geen grenzen aan-
geven, geeft dat wel heel verdrietige gevolgen. Dit geldt voor 
volwassenen niet anders dan voor kinderen. Apart eigenlijk, 
dat we zoveel moeite ermee kunnen hebben als iemand ons 
(liefdevol) corrigeert. Het is toch zo, dat wie zichzelf heeft 
leren kennen, die weet dat er genoeg aan schort. De apostel 
Johannes bepaalt ons hierbij: pas op voor zelfgenoeg-
zaamheid! Ieder van ons heeft liefdevolle correctie nodig om 
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te leren wandelen in het licht. De Bijbel spreekt in niet mis te 
verstane woorden over hen die alsmaar mooie praatjes 
hebben: ‘vrede, vrede’ en nooit op het gevaar van zonde 
wijzen.28 Het is vroom gedoe als er innerlijk en in de relaties 
geen herstellende vrede met God of/en mensen is. Het geeft 
blijk van echte en diepe vriendschap, wanneer een ander jou 
liefdevol op je onvolkomenheden aanspreekt. Als je het 
verwerkt hebt, blijkt het en zaak om dankbaar voor te zijn. 
 
Wil je er liever mee doorgaan te zondigen? Wil je niet op je 
fouten gewezen worden? Dat is wandelen in de duisternis! 
Dan stoot je tegen alles en iedereen aan. Gezegend ben je als 
iemand uit een zacht hart een werkelijk vreemde rimpeling 
of een gevaarlijke golf in jouw leven opmerkt en er met je 
over wil praten. Dat is kostbare vriendschap. Houd je liever 
een zonde in stand?  Dat is levensgevaarlijk!  
 
Wie hier niet aan wil, niet nederig wil zijn, niet wil luisteren 
naar Gods Woord, Gods Geest of de liefdevolle vermaning 
van de ander, diens leven loopt gevaar! Want dan leef je niet 
open, maar gesloten, niet in het licht, maar in de donkerte. 
Zeker is dit een wijze raad: laat ieder eerst grondig nadenken 
voordat je een ander met correctie aanspreekt, doe het nooit 
in een opwelling! Bid tot God om liefde en wijsheid, om het 
juiste moment, een liefdevolle houding en voorzichtige 
woorden, maar breek de duisternis open door te wandelen 
in het licht!  Iedere mens maakt fouten. Ieder van ons zon-
digt. Ook ouders of zij die leiding geven, hebben blinde vlek-
ken! Het is echter in het belang van elk gezin en van elke 

                                                           
28 De Bijbel is niet moralistisch of wettisch, maar richtinggevend 
voor onze verlangens en reddend voor ons hele, kwetsbare leven.  

43 
 
 

christelijke gemeenschap, van ons aller leven met God, dat 
wij leren meer en meer in het licht van God te wandelen.  
 
Vooral voor sterke persoonlijkheden en dominante mensen 
is het van belang zich van zo’n ‘eigenschap’ bewust te zijn! 
Want het is voor anderen veelal een hele stap om jou aan te 
spreken. Bijvoorbeeld op je véél te directe uitspraken of het 
(onnadenkende) ‘overrulen’ van mensen. Kan men jou wel 
aanspreken op te weinig bescheidenheid, op grensover-
schrijdende onhebbelijkheden of concrete zonden? 
 
Wie weinig of geen correctie ontvangt, voor die wordt het 
hoog tijd zich te beraden of hij of zij wel toegankelijk genoeg 
is om door een broeder of zuster, een vriend of zelfs een van 
je kinderen eerlijk op je gedrag te worden aangesproken. Als 
je voortdurend mensen tegen het hoofd stoot en van je 
vervreemdt, is het hoog tijd na te denken of jij wel in het licht 
van Jezus wandelt. Dat lijkt daar namelijk niet op. Het is wijs 
om te leren doen wat je zegt en te zeggen wat je doet. Eerlijk 
en open. Wie zegt God te kennen, wil leven zoals Jezus, leren 
we uit de woorden van Johannes, en die christen wordt ge-
kend door zijn of haar liefde! Kennen de mensen ons zó, als 
liefdevolle, zachtmoedige, gevoelige mensen? Johannes 
zegt: ‘Wie zegt God te kennen, behoort in de voetsporen van 
Jezus te treden.’  
Het ‘kennen’ van God is geen feitenkennis, maar geloofs-
ervaring vanuit de ‘verborgen’ omgang met de Allerhoogste. 
Ervaren de mensen om ons heen, dat wij Jezus volgen, omdat 
ze het goede en zegenrijke van Jezus door ons voorgeleefd 
krijgen?  
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Wil je weten of je een christen bent? Of je vervuld bent met 
de Heilige Geest? Of je een navolger van Jezus Christus bent?  
Johannes geeft een eenvoudige toets: géén perfectie – je zult 
nooit zonder zonde zijn, nooit zonder Jezus’ offer kunnen 
leven. Maar het draait om een oprecht verlangen29 en een 
eerlijke inspanning om in nederigheid en liefde met de men-
sen om je heen te leven. Als dát niet je levensdoel is, is al je 
godsdienstigheid nutteloos! Wie als christen Gods grote 
gebod tot liefde alsmaar overtreedt, is een leugenaar. Die 
frustreert andere mensen om in God te geloven, namelijk  
door de kloof tussen woord en daad, tussen leer en leven. 
Zulke mensen, zegt Johannes, kennen God niet! 
 
Alleen in gelovigen die zich bewust blijven van hun zonden, 
die van vergeving willen leven en oprecht proberen Gods 
goede geboden te houden, in hén zal Gods liefde zijn doel 
bereiken. Daarom is het van belang in het leven van de 
navolging voortdurend om die vergevende en genezende 
liefde van God te bidden. Laten we ons leven er bewust naar 
inrichten, dat die liefde ruim baan door ons krijgt. Want het 
is juist die goeddoende liefde naar de mensen om ons heen, 
die wandel in het licht, waaruit blijkt dat wij ernaar verlangen 
om de wil van God te doen.  
 
Liefde immers is het levende bewijs van ons geloof. Laat dit 
ons belijdende verlangen zijn: ‘Ik geloof, Here, kom mij in 
mijn moeiten, mijn weerstand en zelfs in mijn ongeloof te 
hulp! Help mij, hemelse Vader, door uw Geest om te ver-
anderen naar het beeld van Jezus.’ Laten we bidden en zo 

                                                           
29 Naar wat of wie gaat je hart uit? Wat je het best en het meest 
voedt, krijgt de overhand. Geef het lam te eten en de leeuw niet. 
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leven dat de lofzang van de liefde meer en meer door ons 
eigen bestaan mag heendringen.  
 
Leer mij om lief te hebben, U bovenal. 
Leer mij om lief te hebben, mijn naaste als mijzelf. 
O, HEER, leer mij wat liefde is.    
 
 
VVEERRDDIIEEPPIINNGG  BBIIJJ  GGOODD  KKEENNNNEENN  IISS  IINN  HHEETT  LLIICCHHTT  WWAANNDDEELLEENN  
Zicht op de liefde van een herdershart  
 
Met de bewogen uitroep ‘Lieve kinderen, mijn verlangen is 
dat jullie niet zondigen!’ geeft Johannes de warme relatie 
aan die er is tussen hem en zijn lezers. Een soort vader-kind-
verhouding. Johannes benadrukt dat een christen niet be-
hoort te zondigen. Zonde en oprecht christelijk leven horen 
niet bij elkaar. Maar tegelijk weet hij ook dat een christen 
niet in staat is te leven zonder te zondigen. Vandaar de direct 
erop volgende woorden ‘Echter als iemand gezondigd heeft 
of tot zonde komt, dan is er een Parakleet (erbij geroepene, 
pleitbezorger, helper, zaakwaarnemer). De ‘Erbij geroepene’ 
is iemand die spreekt ten behoeve van een ander in gunstige 
zin. In het evangelieboek van Johannes is Parakleet een 
aanduiding van de Heilige Geest;30 hier is Jezus Zelf de ‘erbij 
geroepene’, de voorspraak bij de Vader.31 Gelovigen chris-
tenen hebben een voorspreker, een pleitbezorger in de 
hemel: Jezus Christus; en Hij heeft op Zijn beurt een pleit-
bezorger en voorspreker op aarde: de Heilige Geest! Jezus 
kan ons die geloven te hulp komen omdat Hij rechtvaardig is, 
zonder zonde en schuld. God vergeeft de gelovigen vanwege 

                                                           
30 Zie Joh.14:16,26; 15:26;16:7. 
31 Vgl. Rom.8:34; Hebr.7:25; 9:24. 
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Jezus Christus, de Rechtvaardige, die Zijn leven als offer heeft 
gegeven voor onrechtvaardigen.  
 
Jezus pleit bij de Vader om vergeving van onze zonden op 
grond van Zijn eigen dood als verzoenend offer. De betekenis 
is tweeledig: er moest een prijs betaald worden én Gods 
rechtvaardigheid moest recht gedaan worden. Daarmee is de 
weg tot verzoening tussen God en de mens geopend. Het 
woord ‘verzoening’ dat Johannes gebruikt, komt uit de jood-
se offerdienst. Het is de handeling, de daad waarmee de 
zonde wordt bedekt. Het gaat om de wegneming van de 
schuld. Dit verzoenend offer tekent enerzijds de ernst van 
onze zonde, anderzijds laat zij zien de ernst waarmee God de 
relatie met de mens hersteld wil zien. Zó graag, dat Hij zijn 
Zoon gaf als verzoenend offer (4:10). Dit benadrukt dat Gods 
rechtvaardigheid uiting is van Zijn liefde.  
 
De betekenis van Jezus’ dood is niet beperkt tot de groep 
gelovigen. Ook al wordt de verzoening helaas slechts door 
een minderheid van de mensheid aanvaard, het offer zelf is 
gebracht voor iedereen! De mogelijkheid om met God ver-
zoend te worden is universeel. Het gebruikte woord kosmos 
(wereld, vs.2) is hier de mensheid, die door God verzoend 
moet worden (4:14) en voorwerp is van Gods zoekende en 
uitnodigende liefde.32  

                                                           
32 Vgl. Joh.1:29; 3:16; 4:42; 12:4. Het werk van de Heilige Geest  
blijft niet beperkt tot een innerlijk gebeuren. Het uit zich in het 
getuigenis naar buiten. De inhoud van het getuigenis is dat God de 
Vader de Zoon naar deze wereld gezonden heeft. Gezonden als 
Heiland en Redder. Die benaming omvat de aspecten van wat Hij 
aan heil en heling (behoud) heeft bewerkt in deze wereld. Een 
wereld die God de rug toekeerde en keert, maar die desondanks 
voorwerp blijft van Gods nodigende liefde. 
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Het ‘kennen van God’ is een van de kernpunten van het 
geloof in het Oude Testament en de HERE had beloofd dat 
de kennis van Hem in de toekomst nog directer, volkomener 
zou worden (Jer.31:34; Hab.2:14). Johannes werkt dan die 
geloofsrelatie met God, die door de verzoening tot stand is 
gekomen (2:2), verder uit.  
Het werkwoord ‘kennen’ komt niet minder dan 25 maal voor 
in deze brief en is nauw verwant aan ‘weten’, dat 15 maal 
voorkomt. Bij deze kennis gaat het niet om een louter ver-
standelijke, noch om geheime, mystieke kennis, maar het is 
een zeer praktische. Ze wordt zichtbaar waar mensen Gods 
heilzame leefregels houden, dus gehoorzamen en doen wat 
Hij opdraagt. Zó legt Johannes een maatstaf aan, waaruit 
blijkt of iemand God werkelijk kent: het zit hem in het bewa-
ren ofwel doen van Zijn geboden. Het ‘wij kennen’ in dit 
Bijbelgedeelte geeft aan dat het houden van de geboden een 
reactie is op het eerder hebben leren kennen van Gods 
liefde. Het bewaren van deze geboden is geen voorwaarde, 
maar wel kenmerk van het kennen van God.33 Gods liefde 
roept liefde op en deze liefde tot God uit zich in het houden 
van de geboden.34  
 
Gods liefde uitte zich op een concrete en praktische wijze: Hij 
gaf Zijn Zoon. Onze liefde zal eveneens in de praktijk van het 
dagelijkse leven gestalte krijgen. De woorden moeten over-
eenstemmen met de daden. Iedereen die beweert God te 

                                                           
33 Zie vs.4, vgl. 3:6; Jer.31:31-34. 
34 Zie 2Joh.4-6. Het positief gestelde in vers 3 wordt gevolgd door 
het negatieve voorbeeld in vers 4. De discussie met de dwaal-
leraars gaat gewoon door. Opnieuw worden drie uitspraken van 
deze lieden als uitgangspunt genomen. Nu schrijft Johannes niet: 
‘Indien wij zeggen ...’, zoals in 1:6,8,10, maar: ‘Wie zegt ...’, 2:4,6,9. 
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kennen, maar zich weinig aan Zijn uitspraken gelegen laat 
liggen, die liegt, zegt Johannes. Hij gebruikt deze scherpe 
bewoordingen om het gevaar duidelijk aan te geven. De 
dwaalleraars misleiden namelijk niet alleen zichzelf (1:6), 
maar ook anderen. Het begrip ‘waarheid, waarachtigheid, 
betrouwbaarheid’ is een karakteristiek woord bij Johannes.35 
Hij zet dan verschillende uitdrukkingen naast elkaar om een 
zelfde gedachte weer te geven. De ‘geboden bewaren’ (vers 
3,4) heet nu Zijn ‘woord bewaren’: gehoorzamen aan de ge-
openbaarde wil van God in de Here Jezus Christus.36  
 
Voor het eerst gebruikt Johannes in zijn brief het woord 
agapē (liefde). Het is één van de hoofdthema’s van deze brief 
en komt 18 keer voor in dit slechts vijf hoofdstukken tellende 
geschrift, hetgeen meer is dan in welk ander boek van het 
Nieuwe Testament. In dit vers37 kan ‘de liefde van God’ bete-
kenen:  a) Gods liefde voor mensen (4:9);  

b) de wederliefde van de mens voor God (4:19);  
c) Gods manier van liefhebben.  

Het is de vraag of Johannes zelf een duidelijk onderscheid 
maakt. Mocht hij vooral aan a) denken, dan is de gedachte 
dat Gods liefde tot z’n doel gekomen is, omdat zij beant-
woord wordt door gelovigen die leven overeenkomstig Zijn 
woord en geboden. Bij mogelijkheid b) betekent het dat het 
God is (en niet de mens) die de bewerker is van deze liefde.  
 

                                                           
35 Zie 1:6,8; 2:21; 3:18,19; 4:6; 5:6. 
36 Vgl. Joh.14:23: Jezus antwoordde en zei tegen hem: Als iemand 
Mij liefheeft, zal hij Mijn woord in acht nemen; en Mijn Vader zal 
hem liefhebben, en Wij zullen naar hem toe komen en bij hem 
intrek nemen. 
37 1Joh.2:5. 
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Dan komt er in de brief een nieuwe zegswijze aan de orde: 
‘in Hem’; het is een uitdrukking die ook de apostel Paulus 
veel gebruikt (Ef.1:3,4,7). Zoals de ranken met de wijnstok 
verbonden zijn, zo zijn de gelovigen ‘in Christus’, dat wil 
zeggen met Christus verbonden.  
Gelet op het voorafgaande kunnen we zeggen dat als de 
gelovigen ‘in Hem (God of Christus)’ zijn, zij geestelijke een-
heid (verbondenheid, gemeenschap) met Hem hebben, Hem 
kennen en met Hem in het licht wandelen. Het ‘in Hem zijn’ 
wordt nu ‘in Hem blijven’! Dit duidt op het permanente van 
de relatie tussen Christus en ons die geloven. Jezus’ unieke 
‘wandel’ op aarde wordt bij de lezers als bekend veronder-
steld en gelovigen worden geacht Hem te volgen, met name 
in het doen van de wil van God.38  Zijn omgang met de Vader, 
met de mensen en de schepping worden ons als gelovigen 
ten voorbeeld. Het ‘wandelen’ in het licht van Jezus heeft dus 
te maken met het gedrag van de gelovigen in deze wereld.39  
 
Vervolgens gaat het over het grote gebod van de liefde. Het 
lijkt alsof de tegenstanders dachten dat Johannes aan de 
gelovigen nieuwe leefregels en geboden had gegeven. Maar 
niets is minder waar! Daarom benadrukt hij dat dit gebod 
waar christenen naar leven niet nieuw, maar oud is. Vanaf 
het allereerste moment is dit gebod gepredikt. Het heeft dus 
betrekking op de eerste dag dat de lezers het Evangelie heb-
ben gehoord40 en dat verwijst dan naar een eerdere, vroe-
gere prediking waar dit gebod al aan de orde kwam. Het 
gebruikte enkelvoud ‘gebod’ in tegenstelling tot het meer-
voud ‘geboden’ (2:3) wordt verklaard doordat Johannes de 

                                                           
38 Vgl. 2:29; 3:3,7; Joh.13:14,15. 
39 Vgl. Rom.6:4; 2Kor.5:7; Ef.5:8; 1Tes.4:1; 2Joh.4-6; 3Joh.3,4. 
40 Vgl. 2:24; 3:11; 2Joh.6. 
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38 Vgl. 2:29; 3:3,7; Joh.13:14,15. 
39 Vgl. Rom.6:4; 2Kor.5:7; Ef.5:8; 1Tes.4:1; 2Joh.4-6; 3Joh.3,4. 
40 Vgl. 2:24; 3:11; 2Joh.6. 
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wil van God samengevat ziet in het ene gebod van de liefde. 
Het gebod van de liefde, dat Jezus gaf,41 was nieuw, omdat 
het gebaseerd is op Gods handelen in Hemzelf. Hoewel het 
gebod van de liefde historisch gesproken dus al oud is, wordt 
het in Christus nieuw. Het was een nieuw gebod voor een 
nieuwe ‘eeuw’ die met de komst van Christus is aangebro-
ken. Wanneer de bevrijdende liefde van God in Jezus en in 
de gelovigen doorwerkt, wordt de zonde, dat is het negatieve 
en destructieve, overwonnen. De nieuwe werkelijkheid van 
God wordt hier en nu dan al openbaar. Allereerst in Jezus en 
nu ook door ons gelovigen krijgt Gods Koninkrijk door de 
liefde dan gestalte. Een nieuw tijdperk is al aangebroken! 
Johannes gebruikt de werkwoorden ‘voorbijgaan’ en ‘schij-
nen’ en die staan in de tegenwoordige tijd. Dit geeft aan dat  
iets al wel begonnen, maar nog niet ten einde is. Wat wel 
voorbijgaat (bezig is voorbij te gaan!), is de duisternis.42  
 
Duisternis, ongeestelijke donkerte, heeft te maken met het 
leven buiten God. Het karakteriseert de mens die het in deze 
wereld zonder God en zijn licht meent te kunnen stellen. 
Want dat licht schijnt al wel!43 De nadruk op het ‘ware licht’ 
maakt ten aanzien van dwaalleraars nog eens duidelijk, dat 
buiten Jezus geen werkelijk en waarachtig heil te vinden is. 
De tegenstanders van het Evangelie van Jezus zijn daarmee 
tevens gekwalificeerd als dwaallichten. In zijn brief gebruikt 
Johannes scherpe tegenstellingen, ongetwijfeld mede met 
het oog op de hooghartige liefdeloosheid van zijn tegen-
standers. Er zijn er al die zich hebben afgescheiden (2:19).  
 

                                                           
41 Vgl. 3:11,23 en Joh.13:34.  
42 Zie 1:5-7; Joh.1:5; 8:12; 12:35,46; Rom.13:12. 
43 Zie 1:5,7; Joh.3:19, vgl. Jes.9:1; Mat.4:16 en 1:1-4, vgl. Joh.14:6. 
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Zelfs nu Gods liefde in het leven en sterven en de opstanding 
van Jezus openbaar is geworden en mensen daarvan gezien 
en gehoord hebben, is het mogelijk dat men toch buiten deze 
liefdevolle werkelijkheid blijft. Johannes stelt: je bent in de 
duisternis als je je broeder haat. Haten en duisternis horen 
bij elkaar,44 evenals licht en liefde. De wereld haat God, Jezus 
en die Jezus toebehoren.45   
 
Logischerwijs volgt dan de gedachte van de wandel in het 
licht tegenover het leven in de duisternis. Vers 10 begint met 
een positieve uitspraak over broederliefde, gevolgd door het 
omgekeerde in vs.11: broederhaat. Het is een sterk contrast: 
licht of duisternis; er is hier geen plaats voor schemering of 
schemerlicht. ‘Wie zijn broeder liefheeft, blijft in het licht…’.  
 
Het werkwoord ‘blijven’ drukt volharding en trouw uit. De 
oorspronkelijke tekst kan aangeven dat de betrokken per-
soon zelf niet struikelt, of dat hij een ander niet laat (!) strui-
kelen. Een struikelblok is er in hem niet. Zo’n skandalon is 
een ‘val, obstakel, waar men over struikelt of in trapt’. In het 
duister kun je immers gemakkelijk struikelen. In het licht zie 
je tijdig de obstakels op je weg. De gedachte is dat een 
zondaar ook zelf de gevolgen van zijn zonde draagt46 óf dat 
wie in het licht wandelt, zijn broeder (of zuster of enig ander) 
ziet en voor de ander geen struikelblok vormt. Wanneer je je 
medegelovige (broeder of zuster) haat, dan ben je in de duis-
ternis. Duisternis is de levenssfeer buiten God, waar een 

                                                           
44 ‘Haten, veronachtzamen, achterstellen, minachten’ vs.11; 3:15; 
4:20; Joh.3:20; 15:23; 17:14, vgl. Luc.16:13; Rom.9:13), het houdt 
allemaal verband met ‘doden’ (3:15). 
45 Zie 3:13, vgl. Joh.7:7; 15:18,19,23,24; 17:14. 
46 Zie ook Rom.6:23 en Gal.6:8. 
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duistere bederver zijn invloed uitoefent. Een actief boze 
macht verblindt dan de ogen en voert je op een dwaalweg.47   
 
Iedereen weet in welke problemen je kunt komen wanneer 
je in het donker rondloopt en je tast maar een beetje om je 
heen. Toch is dat nu precies wat volgens de schrijver zijn 
tegenstanders doen. Ze weten dan ook niet wat het gevolg 
van hun dwaze opstelling is. Ze zijn blind voor hun werkelijke 
situatie. Maar wees voorzichtig: haat verstoort ook het pers-
pectief van gelovigen, omdat zij hierdoor alleen maar met de 
dingen ‘dichtbij’ bezig zijn. Liefde kijkt immers vooruit, denkt 
helend en geeft evenwicht in onze levensopvattingen, voor-
uitzichten, oordelen en leiding.48  
 
Dan komen we op de zegeningen van het met God verbon-
den zijn, de navolging van Jezus. Johannes haast zich op te 
merken, dat hij zijn lezers beschouwt als gelovigen, die niet 
in de duisternis wandelen. De twee series uitspraken (vs.12-
13 en vs.13-14: geliefde kinderen, vaders, jongemannen) 
lopen parallel. Met ‘kinderen’ heeft Johannes hier alle ge-
meenteleden op het oog, tot welke hij in een pastorale, 
vaderlijke relatie staat.49 Met ‘vaders’ richt hij zich waar-
schijnlijk tot de in leeftijd als ook in geestelijk opzicht oude-
ren, degenen die ook in de gemeente verantwoordelijkheid 
voor anderen dragen.  
 

                                                           
47 Vgl. 4:6 ‘geest der dwaling’ tegenover de ‘geest der waarheid’. 
Zie ook 2Kor.4:4 over geestelijke verblinding.  
48 Vgl. Joh.8:12; 11:9,10; 12:35. 
49 Zie 2:1,28; 3:7; 5:21. 
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De ‘jongelingen’ zijn dan degenen die zowel in leeftijd als in 
geestelijk opzicht nog niet geheel volwassen zijn.50 Voor alle 
gelovigen geldt dat hun ‘de zonden vergeven zijn’. Die 
vergeving heeft plaatsgevonden ‘terwille van Zijn naam’.51 
De ‘naam’ van Jezus Christus vertegenwoordigt Zijn hele 
persoon en Zijn verlossingswerk. Voor de ‘vaders’, degenen 
die zowel ouder zijn in leeftijd als ook in geestelijk opzicht, 
geldt dat zij God kennen, wat wijst op een doorleefd kennen 
uit ervaring. Dit kan alleen tot stand komen door een 
langduriger wandel met God. Van de ‘vaders’ mag dan ook 
verwacht worden, dat zij leiding kunnen geven in de 
geloofsgemeenschap van de christelijke gemeente. Vervol-
gens spreekt Johannes de ‘jongelingen’ aan, degenen die 
zowel in leeftijd als in het geloof jonger zijn. Zij verkeren in 
een fase waarin zij moeten strijden tegen ‘de boze’. Met ‘de 
boze’ wordt hier niet alleen de duivel zelf (3:8) bedoeld, maar 
tevens alles wat onder zijn invloed staat: de dwaalleraars 
(vgl. 4:4), de zonde, de wereld (vs.15), de begeerte (vs.16). 
Met ‘u hebt overwonnen’ wordt gezegd dat de overwinning 
reeds is behaald52  en dat de ‘jongelingen’ reeds als overwin-
naar kunnen leven. De dan volgende woorden tot de ‘gelief-
de kinderen’ behoren inhoudelijk bij vs.14. De apostel Johan-
nes richt zich met het woord ‘kinderen’ dus weer tot de 
gehele christelijke gemeente. Immers, alle gelovigen kennen 
‘de Vader’, d.w.z. alle gemeenteleden, of ze nu lang of kort 
gelovig zijn, hebben door Jezus Christus God als ‘Vader’ leren 

                                                           
50 Een dergelijk onderscheid wordt in het NT vaker gemaakt (vgl. 1 
Tim.5:1,2; Tit.2:1-8; 1Pet.5:1-5). 
51 Vgl. 3:23; 5:13; 3Joh.7. 
52 De overwinning is door Christus behaald en ligt voor de gelovige 
‘in Christus’, ofwel in de verbondenheid met de Here Jezus, vgl. 3:6. 
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Tim.5:1,2; Tit.2:1-8; 1Pet.5:1-5). 
51 Vgl. 3:23; 5:13; 3Joh.7. 
52 De overwinning is door Christus behaald en ligt voor de gelovige 
‘in Christus’, ofwel in de verbondenheid met de Here Jezus, vgl. 3:6. 
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kennen.53 Opnieuw schrijft Johannes aan de ‘vaders’, de 
ouderen in leeftijd en in geloof, dat zij een doorleefde kennis 
van God hebben. Tot de ‘jongelingen’ in leeftijd en in geloof 
zegt Johannes niet alleen dat zij overwinnaars zijn over ‘de 
boze’, maar bovendien dat zij ‘sterk’ zijn en dat ‘het woord 
van God’ in hen blijft (vgl. 1:10; 2:5,24). Dit ‘sterk’ zijn houdt 
nauw verband met de Heilige Geest54 die hen sterk doet zijn 
en stand doet houden tegen zonde en dwaalleer (4:4). Het 
‘woord van God’ dat in hen blijft, is hier de ware boodschap 
van het Evangelie, de waarheid die zij hebben vastgehouden 
toen de dwaalleraars hen trachtten te misleiden.  
Direct na de beschrijving van de positieve situatie van de 
gelovigen55 waarschuwt Johannes voor een gevaar. Goed op 
weg zijn betekent nog niet dat men ook verzekerd is van het 
einddoel.56  
Er zijn onderweg veelsoortige gevaren die we het hoofd 
zullen bieden. Een heel aantal worden er in deze brief con-
creet benoemd en beschreven.  
 
Johannes gebruikt in zijn geschriften meer dan honderd keer 
het woord kosmos, wereld. Het heeft verschillende nuances. 
In 2:2 en in de wellicht bekendste Bijbeltekst Joh.3:16 is de 
wereld het aandachtsveld van Gods liefde tot redding en 
verzoening. Hier in 2:15-17 betekent wereld de mensheid in 
haar rebellie tegen God en met haar verleiding tot zonde.57 
Wereld heeft dan een negatieve klank. Zulke betekenis-
nuances komen vaker voor. Liefhebben heeft hier bijvoor-

                                                           
53 Vgl. vs.23; 3:1; Joh.14:6vv. 
54 Johannes spreekt tot allen over zalving van de Geest in vs.20,27. 
55 Vers 12-14. 
56 Vgl. 1Kor.10:12. 
57 Vgl. 3:1,13; 5:19; Jak.4:4. 
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beeld een andere notie dan in 2:10 ‘wie zijn broeder lief-
heeft…’. Daar betekende het de zichzelf gevende liefde, die 
het belang van de ander op het oog heeft. Hier is sprake van 
zoeken naar eigen plezier, los van God en zonder de belang-
en van de medemensen in het oog te houden. Wie zo leeft, 
zegt Johannes, kent de Vader niet (vgl. Jak.4:4). Liefde voor 
de wereld is onverenigbaar met de liefde van de gelovigen 
tot God en de medegelovigen.58 Aan die wereld mogen wij 
die geloven nooit het hart verliezen.  
 
Johannes wil dat zijn lezers de werkelijkheid in bijbels pers-
pectief zien en hen, voor zover nodig, ontnuchteren. Want 
wat stelt de werkelijkheid buiten God nu voor? Hij onder-
scheidt drie aspecten en somt die op:  
 
a) Het verlangen van het vlees, dat is alles waar we onze 
zinnen op hebben gezet. ‘Begeerte, verlangen’ wordt in het 
Nieuwe Testament soms positief gebruikt,59 maar heeft in de 
meeste gevallen een negatieve klank. Het gaat dan om de 
zondige, boze begeerte.60 Ook hier heeft het, evenals ‘vlees’ 
dat ook een meer neutrale betekenis kan hebben, nl. de 
lichamelijke, tastbare werkelijkheid,61 een negatieve beteke-
nis62 en wel die van een egocentrisch leven, per se niet ge-
richt op God.  

                                                           
58 Zie 2:5 en 10; vgl. Mat.6:24; Luk.16:13: ‘Niemand kan twee heren 
dienen’. 
59 Vgl. Luc.22:15; 1Tes.2:17. 
60 Vgl. Mar.4:19; Gal.5:16. 
61 Voor de positieve betekenis van ‘vlees’ als tastbare werke-
lijkheid, zie Joh.1:14; 1Joh.4:2; 2Joh.7. 
62 Bij de negatieve betekenis van ‘vlees’ gaat het om een zelf-
zuchtige, egocentrische manier van leven (vgl. Ef.2:3; 1Pet.2:11), 
vooral onafhankelijk van God (Rom.8:5-9,12,13; Fil.3:6,9). 
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b) Door het zien met de ogen worden vaak materiële en ook 
seksueel overspannen begeerten opgewekt, die slechts uit-
erlijk zijn.63  
c) ‘Hoogmoed, hooghartigheid’ beschrijft de opschepperige, 
blufferige en arrogante leefstijl van hen die zich rijker, 
voornamer, groter en beter voordoen dan zij in werkelijkheid 
zijn.64 Dit vormen de verleidingen waar elke gelovige steeds 
weer mee te maken heeft (Mat.4:1-10). En deze drie verlei-
dingen zijn uiteraard niet uit God de Vader!  
 
Leven voor de wereld of voor God, daar draait het ten 
diepste allemaal om. De zinloosheid van het bestaan wordt 
gekenmerkt door de vergankelijkheid van de eerder om-
schreven manier van leven.65 Met het begrip ‘voorbijgaan, 
verdwijnen’ geeft Johannes aan dat deze wereld reeds ‘bezig 
is voorbij te gaan’ (vgl. 1Kor.7:31), om plaats te maken voor 
de nieuwe wereld van God, die in Jezus Christus al aange-
broken is! De huidige wereld en alles wat zij aanbiedt zijn 
daarmee van voorbijgaande aard. Toch blijft de keus van de 
gelovigen steeds weer: de begeerten van de wereld volgen 
of de wil van God doen. Wie kiest voor het laatste, blijft tot 
in eeuwigheid. Hij en zij hebben én ‘nu’ én ‘straks’ deel aan 
het eeuwige leven.66 Degene die de wil van God doet, dat wil 
zeggen die in Christus blijft en in het licht wandelt, heeft nu 
reeds deel aan het eeuwigheidsleven67  

                                                           
63 Vgl. Spr.27:20; Pr.2:10; Mat.5:29; 18:9; 2Pet.2:24). Ter illustratie: 
Gen.3:6; Joz.7:21; 2Sam.11:2. 
64 Zie Rom.1:30; 2Tim.3:2; Jak.4:16. 
65 Zie ook Ps.5:11-13; Ps.91:7,8; 2Kor.4:18. 
66 Vgl. Joh.3:36; 6:40. 
67 Zie 2:6, 1:7; 2:10, vgl. Mat.7:21, 24-27; Mar.3:35; Jak.1:22.   

57 
 
 

De praktische toepassingen van dit deel uit de brief van 
Johannes zijn bepaald niet eenvoudig. Immers in verschil-
lende culturen bestaan verschillende opvattingen over wat 
werelds is en wat een christen wel of niet zal/mag doen. Deze 
opvattingen verschuiven zelfs in de loop van de tijd. Denk 
bijvoorbeeld aan zaken als kledingstijl, roken, alcoholge-
bruik, televisiekijken, gebruik van de media, internet en de 
wijze waarop de omgang tussen mannen en vrouwen is ‘ge-
regeld’. Gemakkelijk kan bij de ethische uitwerking van dit 
alles dan ook wettisisme insluipen. Daarom is het van belang 
te beseffen dat wereldsgezindheid evengoed kan schuilen in 
onze houding naar anderen als in concrete daden. De nuance 
is in het christelijke leven steeds van belang, in mooie en 
moeilijke situaties, in goede en kwade dagen. Dat we er 
wijsheid in ontvangen! 
 
HEER, U doorgrondt mij, U ontwart 
al de geheimen van mijn hart. 
U ziet mij thuis en onderweg; 
U hoort de woorden die ik zeg. 
Waar ik ook ga, ik kom U tegen; 
U bent vertrouwd met al mijn wegen. 
 
Doorgrond mijn hartsgeheimen, HEER, 
ik leg ze eerlijk voor U neer. 
Toets alles wat ik denk en zeg; 
bewaar mij voor een foute weg. 
Laat mij in uw nabijheid leven; 
wil mij voor eeuwig richting geven. 
 
Uit Psalm 139 (NPB21) 
tekst Jan Pieter Kuijper/Arie Maasland 
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BESCHERMING TEGEN MACHTEN 
______________________________________________ 
 
 
 
 
 
‘Kinderen, het is de laatste ure; en gelijk gij gehoord hebt, dat 
er een antichrist komt, zijn er nu ook vele antichristen opge-
staan, en daaraan onderkennen wij, dat het de laatste ure is. 
Zij zijn van ons uitgegaan, maar zij waren uit ons niet; want 
indien zij uit ons geweest waren, zouden zij bij ons gebleven 
zijn: maar aan hen moest openbaar worden, dat niet allen uit 
ons zijn. Gij echter hebt een zalving van de Heilige en gij weet 
dat allen. Ik heb u niet geschreven, omdat gij de waarheid niet 
weet, maar omdat gij haar weet en omdat geen leugen uit de 
waarheid is. Wie is de leugenaar dan wie loochent, dat Jezus 
de Christus is? Dit is de antichrist, die de Vader en de Zoon 
loochent. Een ieder, die de Zoon loochent, heeft ook de Vader 
niet. Wie de Zoon belijdt, heeft ook de Vader. Wat u betreft, 
wat gij van den beginne gehoord hebt, moet in u blijven. Indien 
in u blijft, wat gij van den beginne gehoord hebt, dan zult gij 
ook in de Zoon en in de Vader blijven. En dit is de belofte, die 
Hij zelf ons beloofd heeft: het eeuwige leven. 
 
Dit heb ik u geschreven over hen, die u misleiden. En wat u 
betreft, de zalving, die gij van Hem ontvangen hebt, blijft op 
u, en gij hebt niet van node, dat iemand u lere; maar, gelijk 
zijn zalving u leert over alle dingen, en waarachtig is en geen 
leugen, blijft in Hem, gelijk zij u geleerd heeft. 
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En nu, geliefde kinderen, blijft in Hem, opdat wij, als Hij zal 
geopenbaard worden, vrijmoedigheid hebben en voor Hem 
niet beschaamd staan bij zijn komst. Als gij weet, dat Hij recht-
vaardig is, erkent dan ook, dat een ieder, die de recht-
vaardigheid doet, uit Hem geboren is.’  
1Johannes 2:18-29 NBG 
 
De liefdemacht van Gods Geest overtuigt mensen innerlijk  
van zonden en gebondenheden. Als je met mensen daarover 
spreekt, merkt je dat het rijk der duisternis vele wegen kent 
om ons te verleiden en in zijn schadelijke greep te krijgen. 
Occulte machten zijn geen verzinsels uit de donkere Middel-
eeuwen die wij in onze moderne verlichting hebben ontmas-
kerd en ver achter ons gelaten. Zonder te beseffen dat het 
uit de boze-geestenwereld vandaan kwam, zijn velen ge-
bonden geraakt in allerlei verslavingen en bizarre denk- en 
gevoelswerelden. Niet of nauwelijks nog in staat tot een een-
voudig, opgewekt, blij, vrij en open leven. Wat een toestand.  
 
In dit deel van de rondzendbrief van de apostel Johannes 
gaat het, zoals we gelezen hebben, over dwaalleraars die hier 
antichristen genoemd worden. Anti betekent zoveel als 
tegen. Dit zijn mensen die zich tegen God en Christus opstel-
len. Mensen die toch ooit aan de samenkomsten van de 
gelovigen deelnamen. Zulke zaken noemt Johannes hier te-
kenen en signalen van de eindtijd: ‘het laatste uur is aan-
gebroken.’ Dit is zo’n uitdrukking die het kritieke van de tijd 
waarin Johannes leefde (en waarin wij nog steeds leven!) 
aangeeft. Het gaat hier om de tijd tussen de uitstorting van 
de Heilige Geest op het Pinksterfeest en de aanstaande 
komst van Jezus Christus. Wat zit hier allemaal achter? 
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We zullen eerst drie onderdelen uit de brieftekst benadruk-
ken. De overige inhoud van de verzen wordt in de Verdiep-
ing toegelicht. Eerst de drie grote thema’s: 

o Het ‘laatste uur’ is aangebroken? Wat betekent dit, 
hier en nu. 

o Er zijn ‘antichristelijke machten’, waar gaat dat over? 
o Wat houdt Gods bescherming in, vanwege de hier 

genoemde ‘zalving’  
 
We lazen dat er gesproken wordt over ‘de laatste ure’ of ‘het 
laatste uur’. Deze woorden komen zoals ze hier in deze brief 
van Johannes staan nergens anders in de Bijbel voor. Meestal 
lezen we als het over de eindtijd gaat over ‘de laatste dagen’. 
Je moet dit natuurlijk niet letterlijk opvatten, alsof het daar-
bij over de laatste uren van de wereldgeschiedenis gaat in de 
zin van de laatste zestig minuten. Het gaat hier niet over 
tijdrekening, maar het is een alarmsignaal! Voor wie dit 
letterlijk leest, is de werkelijke kracht van dit signaal al direct 
verdwenen. Dan zou het immers allang voorbij moeten zijn, 
want die laatste uren of dagen zijn dan sinds Johannes’ leven 
natuurlijk al lang voorbijgegaan. Wat betekent het wel?  
 
Het gaat hier om een kenschets van de tijd waarin wij leven. 
Jezus zelf en Paulus hadden ons al gewaarschuwd dat er in 
de tijd voorafgaand aan Jezus’ tweede komst wargeesten en 
dwaalleraars zouden komen en dat zij verdeeldheid zouden 
brengen in de christelijke gemeente.68   
Johannes gaat er van uit dat voor ons die in Jezus Christus 
geloven Gods eeuwige toekomst al begonnen is! Wie met de 
Opgestane door geloof verbonden is, die is opgestaan uit de 

                                                           
68 Zie bv. Mat.24:11-14 en 24; 2Tes.2:1-12. 
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dood in het leven (3:14). Voor een gelovige die verbonden is 
met de Opgestane is het eeuwige leven reeds begonnen. Ons 
burgerschap is in de hemel (Fil.3:20).  
 
De boodschap van de Bijbel is, dat door Jezus de eeuwigheid 
op een bijzondere manier is binnengekomen in de tijd. Door 
Jezus en de Geest zijn het heil en de bevrijding van God 
daadwerkelijk onder de mensen gekomen. Dit betekent dat 
het ware licht van Gods Koninkrijk al wel degelijk schijnt en 
het rolt de duisternis steeds meer terug (2:8).  
 
Een van de tekenen waaraan je dat voorbijgaan van de tijd 
van de wereld kunt opmerken is voor Johannes het feit dat 
misleiders hun verwarring binnen de christelijke geloofs-
gemeente hebben gesticht en inmiddels zelfs de christelijke 
gemeenschap hebben verlaten.69 De scheiding der geesten 
was daardoor aan het licht gekomen! Het waren voor de 
apostel kenbare tekenen van de doorbraak van het licht van 
God in de duisternis van de wereld en tevens daarvan dat 
Gods grote toekomst onmiskenbaar geheel en al zal door-
breken.  

                                                           
69 Concreet ging het in de tijd van Johannes om het wezenlijke 
verschil in overtuiging tussen de ware gelovigen en dwaalleraren 
over het ‘God-en-mens zijn’ van Jezus. De vraag naar Christus’ 
mens-zijn kwam in de tweede en derde generatie op: als Christus 
God was, was Hij dan ook wel werkelijk mens geworden? Johannes 
schrijft deze brief met de bedoeling hen te weerleggen die de 
menswording van de Zoon van God ontkennen. Zij belijden niet dat 
‘Jezus Christus in het vlees gekomen is’ (4:2,3). De dwaalleraren 
waren in het verleden lid van de christelijke gemeente geweest en 
hadden daar voor veel problemen gezorgd. Theologie en levensstijl 
zijn beide in het geding.    
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We zullen eerst drie onderdelen uit de brieftekst benadruk-
ken. De overige inhoud van de verzen wordt in de Verdiep-
ing toegelicht. Eerst de drie grote thema’s: 

o Het ‘laatste uur’ is aangebroken? Wat betekent dit, 
hier en nu. 

o Er zijn ‘antichristelijke machten’, waar gaat dat over? 
o Wat houdt Gods bescherming in, vanwege de hier 

genoemde ‘zalving’  
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zin van de laatste zestig minuten. Het gaat hier niet over 
tijdrekening, maar het is een alarmsignaal! Voor wie dit 
letterlijk leest, is de werkelijke kracht van dit signaal al direct 
verdwenen. Dan zou het immers allang voorbij moeten zijn, 
want die laatste uren of dagen zijn dan sinds Johannes’ leven 
natuurlijk al lang voorbijgegaan. Wat betekent het wel?  
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68 Zie bv. Mat.24:11-14 en 24; 2Tes.2:1-12. 
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Het signaal dat Johannes geeft, geldt nog steeds! De verwar-
ring in de kerk (en in de wereld) is alleen nog maar toege-
nomen. En het bleef en blijft niet bij louter godsdienstige 
standpunten. De uitwerking in het gedrag en de levensstijl 
van de mensen speelt direct mee in het scala afwijkingen. De 
hoeveelheid ongeestelijke stromingen, sterk chaotiserende 
invloeden en polariserende manifestaties van de antigodde-
lijke machten en krachten dreigt de christelijke gemeente 
(alsook de statelijke samenlevingen) steeds verder te cor-
rumperen. Kerk en maatschappij worden door vele leugen-
achtige misleiders en antichristen geteisterd.   
 
De grote doorbraak van Gods eeuwige licht in de duisternis 
heeft Gods tegenstanders tot een wereldwijd wanhoops-
offensief gebracht, zij weten dat er weinig tijd is.70   
Daarom is met name sinds Pinksteren de toekomst niet 
alleen in positieve zin begonnen, en dat is dan gelijk het 
tweede thema: de antichristen zijn meer dan ooit actief! In 
Johannes’ tijd hebben zij de gemeente weten te verwarren 
en zelfs weten te splijten door dwaal-leringen.  

                                                           
70 De Bijbel spreekt over de langdurigste oorlog in het universum: 
de ‘strijd in de hemelse gewesten’ tussen God en de gevallen aarts-
engel Lucifer met zijn trawanten. De boze weet dat hij nog maar 
weinig tijd heeft en doet er alles aan om de mensen en met name 
ook Gods kinderen te misleiden met allerlei leugens. De duivel 
weet ook dat hij door Jezus’ offer en opstanding verslagen is en dat 
God volkomen en op rechtmatige wijze met hem en zijn leugenaars 
zal afrekenen en hen allen in de bodemloze put zal werpen, een 
poel van vuur. Satan weet dat Jezus hem overwonnen heeft op 
Golgo-tha en dat zijn lot is beslist. Voordat het eindoordeel van 
God daar is, stelt hij alles in het werk om zoveel mogelijk kapot te 
maken en zoveel mogelijk mensen te misleiden. In Matteüs 24 en 
Marcus 13 lezen we over de tekenen van de ‘eindtijd’, eindstrijd, 
de laatste dagen, de laatste ure, de tijd waarin wij leven.  
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Die antimachten beheersen de wereld,71 maar zij vinden 
blijkbaar ook gehoor bij sommigen in de christelijke gemeen-
te. Daar worden mensen verleid om allerlei vreemde lering-
en te gaan geloven. Wat leren wij hiervan?  
 
Allereerst, dat niet voor elk nieuwe denkbeeld over Jezus 
Christus ruimte is in de christelijke gemeente. Dit is tot op de 
huidige dag een signaal van groot belang: geloof niet zomaar 
wat mensen beweren en filosoferen over Jezus. De leer van 
de apostelen zoals we die in de Bijbel lezen is voor christenen 
toets en norm. Ook kan je uit de vermanende woorden van 
Johannes opmaken dat je als leidinggevende van de 
christelijke gemeente/kerk (predikant/voorganger, oudsten 
en diakenen) niet zomaar iedereen tot de gemeenschap 
moet toelaten. Er zijn altijd vreemde kostgangers, wolven in 
schaapskleren, verleiders, stukmakers en antichristen! Die 
moet je bewust, weloverwogen en krachtig uit de geloofs-
gemeenschap weren!  
 
In Johannes’ dagen was het een theologisch dispuut, een 
conflict over wie Jezus werkelijk is. Van deze soort conflicten 
zijn er in de christelijke kerk nog zeer vele gevolgd, tot op de 
dag van vandaag. Maar het slagveld heeft zich binnen en 
buiten de christelijke geloofsgemeenschap verbreed.  
 
Te denken valt aan een paar ándere voorbeelden van mis-
leiders en dwaalgeesten. 
  

                                                           
71 ‘De wereld’ is hier de mensheid die God de rug toekeert. De 
duivel oefent macht uit in het leven van mensen die in zonde leven 
en zij kunnen hun strijd niet op eigen houtje winnen (3:8). Johannes 
ziet satan als de inspirator van de dwaalleer en haar misleiders. 
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Er is in ons land al lange tijd veel interesse voor duistere, 
duivelse machten en krachten. Het bovennatuurlijke is ‘in’. 
Mensen zoeken contact met geesten, zoeken raad in horos-
copen en houden zich bezig met kosmische energie. Zoals in 
de dagen van Johannes zijn er zeker ook nu mensen die zich 
fel tegen het christelijk geloof verzetten, maar steeds meer 
mensen geven aan, dat er volgens hen ‘vloeiende grenzen’ 
zijn tussen allerlei vormen van geloof en religie. Zo zijn er 
veel occulte (verborgen) bewegingen als hekserij en allerlei 
vormen van demonie, waar aan boze en vervreemdende 
machten ruimte gegeven wordt. Het gebeurt vaak onder een 
duistere dekmantelsfeer van inwijding en geheimhouding, 
zwarte magie of bizarre seksorgieën waar veelal alcohol en 
drugs gebruikt worden. Het is letterlijk niets dan gebonden 
ellende voor wie er aan meedoet, met zeer ernstige ge-
volgen. Wat een diep verdrietige toestanden!72 
 
Er bestaan occulte bindingen, gebondenheid, waarin juist de 
grootst mogelijke vrijheid wordt gepropageerd. Het wordt 
voorgesteld als geneeswijze, maar de aanwezigheid van 
‘doorgroeigroepen’ laat al zien dat het om meer dan zoge-
naamde spirituele ‘healing’ gaat. Het zijn ‘vreemde leringen’ 
waarbij men uitgaat van ‘kosmische energie’ die in ons men-
sen aanwezig zou zijn, waarbij door aanraking en zelfs op 
afstand mensen anderen en zichzelf kunnen ‘genezen’. De 
inwijdingsrituelen van zulke zelfhelende bewegingen zijn 
veelal boeddhistisch en magisch van aard en gaan gepaard 
met het alsmaar herhalen van teksten (mantra’s). Ook goed-
gelovige kerk/gemeentemensen denken dat zulke dingen 

                                                           
72 Zie voor een bijbelse doordenking van demonische beïnvloe-
ding: M.J. Paul (red.), Geestelijke strijd, demonie en bevrijding in 
christelijk perspectief, Zoetermeer 2002.  
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‘kunnen helpen’ en worden er in geluisd door het bijwonen 
van universele levensenergie-avonden. Het is al met al veelal 
een hutspot van boeddhistische en andere Oosterse rituelen, 
spirituele reizen en eeuwenoud verlakkend gedoe. Het past 
allemaal in de vreemdsoortige vermenging van religies die 
zeker ook in onze tijd opgeld doet. Opmerkelijk genoeg zijn 
er bewegingen, waarin zelfs ene ‘Jezus’ zo een plaatsje krijgt. 
Dat kan er ook nog wel bij: occultisme als ‘onderdeel van de 
dienst aan God’ en zo leren mensen zich bewust te worden 
van en contact te maken met hun ‘leven-energie’. En dat 
noemt men dan heel vroom ‘contact met god, de god in 
jezelf, de god die je zelf bent’. Een beetje christelijk, een 
beetje werelds, een beetje spirituele en religieuze ervaring-
en: het moet allemaal kunnen. Naar christelijke maatstaven 
is dit echter volslagen onmogelijk. Namelijk vanwege het 
breekpunt van de exclusieve aanspraken die Jezus Christus 
maakt! Hij is de enige die vanwege Gods liefde recht heeft op 
onze onverdeelde aandacht en op ons hart!  
 
Het kenmerk van deze en dit soort antichristelijke machten 
en krachten is dat ze altijd en ten diepste tegen Jezus Christus 
en zijn Evangelie ingaan. Tevens blijken de gevolgen daarvan 
altijd destructief: innerlijke verdeeldheid, mateloze leugen, 
chaotische verwarring, taaie gebondenheid, grenzeloze uit-
spatting, ongeremde opstand, ongrijpbare vervreemding en 
een schier onontkoombaar verval en verderf. Alles gaat stuk 
wat je lief is. Dat zijn de tekenen van antichristelijke machten 
en krachten.  
 
Wat is het ook in onze zogenoemde post-postmoderne tijd 
nodig om de gave van geestelijk onderscheid te hebben aan-
gaande de onreine geesten en duistere machten die achter 
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zulke bewegingen zitten! Wees gewaarschuwd voor heel die 
duistere, onheilige santenkraam van occulte spelletjes, die 
bijvoorbeeld via internet je hoofd en hart besmetten. Glaasje 
draaien, geesten oproepen, maar ook de enorm verslavend-
dwaze hang naar het materialisme, drank of allerlei soorten 
drugs! Denk echter ook aan de vele complottheorieën en de 
enorme verleugening in onze tijd, aan de extreem geweldda-
dige uitingen in films.  Er is veel, zeer veel loos. Het alarm-
signaal klinkt: ‘het laatste uur is aangebroken’. En weinigen 
die dat beter aanvoelen als Gods tegenstander!73 Moeten we 
daar nu bang door worden? Nee, voorzichtig wel, waakzaam 
en toegerust met de geestelijke wapenrusting waarover je 
leest in Efeze 5. Maar niet angstig, want angst is nu juist één 
van die grijparmen waarmee satan en zijn handlangers 
werken. Angst, leugen, intimidatie, hoogmoed, opgebla-
zenheid, sluwheid, onheilige vermenging, verdraaiing, dat 
zijn de grondtrekken van de geest van duisternis. Zoiets 
vraagt om waakzaamheid en weten waar je staat en waarom 
het gaat! En dat is dan het volgende thema: de bemoediging 
van Gods bescherming! 
 
Wat is volgens Johannes dan onze bescherming in de geeste-
lijke strijd?  We lezen het in vers 20 en 27: de zalving74 door 
de Heilige. Wat is dat?  

                                                           
73 Maar Jezus Christus is Overwinnaar over zonde en satans macht! 
Lof zij de Heer, hem komt toe alle eer, Hij is het Lam dat regeert tot 
in eeuwigheid. Zijn woord is macht, heeft ons vrijheid gebracht, wij 
aanbidden en knielen voor Jezus. Groot is zijn trouw, eeuwig zijn 
kroon, overwinnaar zal hij zijn, over zonde, dood en pijn. Heel het 
rijk der duisternis, weet wie Jezus Christus is. Hij is de hoogste Heer. 
74 In het Nieuw Testament wordt het begrip zalving alleen over-
drachtelijk gebruikt en duidt het aan dat de gelovigen ‘gezalfd zijn 
met de Heilige Geest’, dat wil zeggen dat zij de Geest van de waar-
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Dit gaat over de Heilige Geest die in ons woont. Het gaat dus 
niet over een zalving vánwege de Geest, maar over de Geest 
zelf, die de zalving is die God schenkt aan ieder die gelooft. 
Die zalving maakt je tot koningskind! Wie tot levend geloof 
in Jezus komt, ontvangt van de Here God zijn Heilige Geest. 
Sterker nog: zonder het inwendige werk van de Geest kan je 
niet tot levend geloof in Jezus komen. Hier worden we dus 
bepaald bij één van de grote zekerheden van het christelijk 
geloof. Johannes houdt ons eraan, dat de Heilige Geest 
woont in allen, die werkelijk discipelen van Jezus Christus 
zijn. Het is mede dankzij de Heilige Geest en het Woord, dat 
wij de waarheid kennen! De strijd gaat immers tussen 
waarheid en leugen, licht en duisternis! De Geest zal ons 
leiden in alle waarheid en dat is onze bescherming tegen de 
anti-christelijke, duivelse machten!  
 
Dit is nu het christelijke zelfbewustzijn, het weten wie je bent 
in Christus: de Geest woont in ons! Dit is onze identiteit: de 
Geest van de waarheid zal ons vrijwaren en vrijmaken van 
alles wat aan leugen en verwarring op ons afkomt. Hoe doet 
de Geest dat? Allereerst door ons te verzékeren dat Hij in ons 
woont. Dat is dus direct verbonden aan de Bijbel, het Woord 
van God. Want daar lezen we over deze belofte van de Geest. 
Daarom, de doop in de Geest is de doop in het Woord! ‘Wat 
jullie vanaf het begin hebben gehoord, laat dat in jullie blij-
ven, dan zal je in de Zoon en in de Vader blijven.’  
 
Die zalving van God, de inwoning van de Heilige Geest in 
ieder die gelooft, is in beginsel blijvend. De Geest wijst ons 

                                                           
heid ontvangen hebben, die hun alles leert wat ze moeten weten 
(1Joh.2:27, vgl. 1Joh.2:20; zie ook Joh.14:26; 15:26) en zo is zalving 
toerusting.  
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73 Maar Jezus Christus is Overwinnaar over zonde en satans macht! 
Lof zij de Heer, hem komt toe alle eer, Hij is het Lam dat regeert tot 
in eeuwigheid. Zijn woord is macht, heeft ons vrijheid gebracht, wij 
aanbidden en knielen voor Jezus. Groot is zijn trouw, eeuwig zijn 
kroon, overwinnaar zal hij zijn, over zonde, dood en pijn. Heel het 
rijk der duisternis, weet wie Jezus Christus is. Hij is de hoogste Heer. 
74 In het Nieuw Testament wordt het begrip zalving alleen over-
drachtelijk gebruikt en duidt het aan dat de gelovigen ‘gezalfd zijn 
met de Heilige Geest’, dat wil zeggen dat zij de Geest van de waar-
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door de Bijbel altijd weer op de trouw van God de Vader en 
op Jezus, onze Heer. Wat is het gevaar van onze tijd? Een 
enorm linke kant van deze jachtige tijd is, dat weinigen meer 
de tijd nemen voor rustige, weloverwogen Bijbelstudie. 
Rustig over de woorden van God nadenken, schiet er bij 
velen bij in. Dat is tragisch, want daar worden wij zwakke 
christenen van die niet weten hoe we ons zullen wéren tegen 
de verleidingen van de duivel en zijn trawanten. Het gevaar 
van deze overprikkelende tijd is, dat we ondoordachte  chris-
tenen aan het worden zijn, die met elke wind van leer of 
gevoel en sfeer meegezogen worden. 
 
Laten wij ons vastklampen aan deze bijbelse belofte, zoals 
we die hebben gelezen: ‘Jullie behoren bij Christus en daar-
om zijn jullie gezalfd met de Heilige Geest, die in je woont’. 
Dat is onze geestelijke werkelijkheid, dat is onze identiteit en 
vandaaruit zullen wij leven, strijden en in Jezus’ naam stand-
houden en overwinnen in Zijn overwinning! 
 
Heer, U hebt de macht gebroken  
van de vorst der duisternis; 
de Geest is nu voor ons het teken,  
dat de zegen zeker is! 
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VVEERRDDIIEEPPIINNGG  BBIIJJ  BBEESSCCHHEERRMMIINNGG  TTEEGGEENN  MMAACCHHTTEENN  
Zicht op het laatste uur, dwaalleraars en misleidingen  
 
Johannes begint in het hier behandelde gedeelte (2:18-27) 
met een nieuw thema. De gemeenteleden worden opnieuw 
gewaarschuwd: zij leven in ‘een laatste ure’. Elders spreekt 
de Bijbel over de ‘laatste dagen’ die aangebroken zijn op de 
Pinksterdag en voortduren tot aan de dag dat Christus terug-
komt.75 ‘Laatste ure’ is een soortgelijke uitdrukking, waarbij 
hora (ure) met name in het evangelieboek van Johannes een 
kritieke, beslissende tijd aangeeft.76 Het eschatos (laatste, 
uiterste) is niet alleen een tijdsbegrip, maar geeft ook aan dat 
de beslissende fase van Gods geschiedenis is ingegaan.77 Dat 
wordt bevestigd door wat Johannes waarneemt: er ver-
schijnen reeds antichristen in en rond de gemeente, als 
voorboden van dé antichrist.78 Zij ontkennen dat Jezus de 
Christus is (2:22; 2Joh.7). De vele dwaalleraren (hier anti-
christen genoemd) vertonen de geest, dat is de gezindheid 
van dé antichrist. Dé antichrist is een historisch figuur die zich 
aan het eind van deze aiōn (eeuw), tegen de dag van Chris-
tus’ terugkomst zal manifesteren en zichzelf als God zal laten 
vereren (vgl. 2Tes.2:3vv.). Als Johannes schrijft ‘u hebt 
gehoord’ dan geeft hij aan dat de lezers deze dingen al eerder 
hadden horen prediken en uitleggen. Belangrijk is dat de 
lezers door het verschijnen van genoemde ‘antichristen’ hun 
tijd als een beslissende tijd leren verstaan, en hun leven 

                                                           
75 Zie Hand.2:17; Heb.1:1; 1Pet.1:20, vgl. Joël2:28. 
76 Bijvoorbeeld in Joh.5:25,28; 12:23; 13:1; 16:32. 
77 Vgl. 1Tim.4:1; 2Tim.3:1; Jak.5:3; 1Pet.1:5. 
78 Het woord antichrist (anti is ‘tegen’ of ‘in de plaats van/pseudo’) 
komt alleen voor in 1 en 2 Johannes; de zaak waarover het gaat 
vinden we verder in Mat.24; Mar.13; Luc.21; 2Tes.2 en Op.13. 
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daarmee in overeenstemming brengen! Opvallend is het 
contrast ‘zij’ (die antichristelijke dwaalleraars) en ‘wij’, de 
gelovigen. De tegenstanders die Johannes bestrijdt, waren 
nota bene vroegere, in de zin van voormalige, leden van de 
gemeente. Het is niet duidelijk of zij leden waren die 
oorspronkelijk dezelfde belijdenis hadden als de ‘ware’ ge-
meenteleden, om vervolgens onder invloed van andere 
ideeën de gemeente op eigen initiatief te hebben verlaten. 
Het kan zijn dat zij eigenlijk altijd buitenstaanders zijn 
geweest, d.w.z. mensen die geen band met Christus hadden 
en daardoor ook niet met de volgelingen van Christus, de 
gemeenteleden.79 We kunnen hun positie vertalen met ‘dat 
zij geen van allen uit ons zijn’. ‘Allen’ heeft dan betrekking op 
de groep dwaal-leraars die de gemeente inmiddels de rug 
heeft toegekeerd. We kunnen echter ook vertalen met ‘dat 
niet allen uit ons zijn’. ‘Allen’ heeft dan betrekking op alle 
gelovigen. Johannes maakt in dat geval onderscheid tussen 
de gemeente in haar uiterlijke, zichtbare gestalte en de 
gemeente die, voor wat betreft haar omvang, alleen bij de 
Here bekend is (vgl. 2Tim.2:19). Johannes ziet achter het 
vertrek van genoemde dwaalleraars uit de gemeente een 
goddelijk doel, namelijk dat nu de waarheid duidelijk wordt 
(vgl. Luc.12:2) en dat zij de andere gemeenteleden niet 
langer op een dwaalspoor kunnen leiden.  
 
Vasthouden aan de waarheid 
Dan bevestigt Johannes in vers 21 zijn lezers nogmaals in hun 
geloof. De apostel legt grote nadruk op wat zijn lezers 
weten.80 Dat weten is te beschouwen als een synoniem van 
door ervaring kennen. Temidden van zoveel meningen 

                                                           
79 Zie 2:22 en 3:10. 
80 Zie 2:20; 3:2,5,14,15; 5:18-20. 
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moeten zij op de goede weg blijven door aan de waarheid 
vast te houden. Deze waarheid van God is geopenbaard in 
het Woord van God, de Bijbel Hier wordt waarheid in 
verband gebracht met de levenswandel en het gedrag, ofwel 
waarheid die gedaan moet worden.81 Dan staat waarheid 
tegenover de leugen die in het ‘belijden’ van de dwaalleraars 
tot uiting komt. Tegenover de goddelijke werkelijkheid zoals 
die in de hele Schrift en met name in Jezus’ leven wordt 
geopenbaard, staat de leugen, d.w.z. de imitatie, het surro-
gaat. De leugen kan niet los gezien worden van de ‘vader der 
leugen’ (Joh.8:44).  
 
Waarom draait het bij de dwalingen?  
Dan komt Johannes tot de kern van dit gedeelte (zie ook 
vs.23). De beweringen van de voormalige leden van de ge-
meente houden in, dat zij Jezus als mens zagen, maar Hem  
niet erkenden als de in het vlees gekomen Zoon van God 
(4:2,3; 2Joh.7). Mogelijk heeft Johannes de dwaalleer van het 
docetisme op het oog. Daarin werd geleerd dat de goddelijke 
Christus op de mens Jezus neerdaalde bij de doop in de Jor-
daan en Zich terugtrok voordat Hij leed en stierf aan het 
kruis. Hij vergoot Zijn bloed dan niet als het Lam van God, dat 
de zonde der wereld wegnam en de wereld redde. Wanneer 
Johannes zegt ‘dit is de antichrist, die ...’ dan heeft hij niet de 
antichrist op het oog, zoals die zal verschijnen voorafgaande 
aan de tweede komst van Jezus (vs.18). Maar dan zegt hij dat 
de dwaalleraars een levende belichaming zijn van de ‘geest’ 
(gezindheid) van de antichrist (4:3; 2Joh.7)! Het is onwaar-
schijnlijk dat de dwaalleraars bv. het Vaderschap van God 
loochenden, maar voor Johannes is dat echter de logische 

                                                           
81 In 1:6,8 en 2:4. 
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81 In 1:6,8 en 2:4. 
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consequentie van het verwerpen van Jezus als Zoon van God! 
Wie Jezus afwijst als de Zoon, die verloochent onmiddellijk 
ook de Vader.82 Zo heeft Johannes in deze brief het wezen 
van de dwaalleraars ontvouwd.83 In een negatieve (en posi-
tieve) conclusie laat hij de consequenties zien van de door 
hen ingenomen stelling. Alleen de Zoon kan de Vader aan 
mensen openbaren.84 Alleen de Zoon kan mensen bij de 
Vader vertegenwoordigen en hen met de Vader verzoe-
nen.85  
Het begrip ‘verloochenen, ontkennen’ komt in deze brief 
alleen hier in vers 22,23 voor.86 Het staat tegenover belijden 
dat betekent: openlijk voor iets of iemand uitkomen, openlijk 
verklaren.87 Evenals ‘blijven’ duidt het werkwoord ‘hebben’ 
in Johannes’ spraakgebruik een innige gemeenschap  aan.88 
Bescherming tegen misleiding is er voor ieder die gelooft. 
Johannes grijpt terug op hetgeen zij, toen zij gelovig gewor-
den waren, onderwezen hebben gekregen.89 Dat apostolisch 
onderwijs over Jezus, de mens-geworden Zoon van God, is 
niet verouderd. Het moet in hen blijven, echter niet als een 
puur historisch gegeven, maar als een doorleefde belijdenis. 
De gelovigen worden aangespoord: laat wat u vanaf het 
begin hebt gehoord voortdurend in u werkzaam blijven. Dat 
is wat de afvallige dwaalleraars immers juist niet deden.  

                                                           
82 Zie vs.23; 5:1,5; Joh.5:23; 14:6. 
83 Voor ‘leugenaar’, ‘leugen’ en ‘liegen’ zie de verzen 1:10; 2:4, 22, 
27; 4:20; 5:10 (vgl. Joh.8:44). 
84 Zie Mat.11:27; Joh.1:18; 12:44,45; 14:9. 
85 Zie 2:1,2 en Joh.14:6, vgl. 1Tim.2:5. 
86 Zie ook Joh.1:20; 18:25,27. 
87 Zie 4:2,3, vgl. Mat.10:32,33; Joh.12:42; Rom.10:9,10. 
88 Zie 2:1; 5:12; 2Joh.9. 
89 Onderwezen vanaf het begin: zie 2:7, vgl. 3:11; 2Joh.6. 
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De hele periode tussen hemelvaart en (weder)komst wordt 
in negatieve zin gekenmerkt door het optreden van mensen 
die er op uit zijn Gods waarheid te veranderen. Dit is een tijd 
waarin de mensen de gezonde leer niet meer verdragen, 
maar naar hun eigen verlangens zich tal van ‘leraars’ bijeen-
halen (vgl.2Tim.4:3).  
 
Het blijven in de Zoon en in de Vader betekent een diepe 
geestelijke gemeenschap, dat is geloofsverbondenheid, met 
beiden. Blijven in God en het ‘hebben’ van God (vs.23) zijn 
vrijwel identieke uitdrukkingen.  
 
Bij de apostel Paulus is het begrip belofte of toezegging het 
geschenk van Gods vrije genade in Jezus. God alleen kan die 
beloften vervullen. Hij is het die leven aan de ‘doden’ geeft.90 
Bij belofte gaat het zowel over het beloven zelf als ook over 
de vervulling van wat beloofd wordt. De inhoud van de 
belofte is het eeuwige leven. Aan dit leven hebben de 
gelovigen nu al deel door de Zoon, Jezus.91 Maar tegelijk is er 
sprake van een ‘nog niet’. De totale vervulling staat nog uit. 
Er is ook in de brieven van de apostel Johannes en in zijn 
evangelieboek een spanning merkbaar tussen het heden en 
de toekomst. Er wordt reeds geproefd van het leven, maar 
de volledige vervulling laat nog op zich wachten.92 

                                                           
90 Zie Rom.4:21 en 4:17. 
91 Zie 5:11-13, vgl. 16,20; Joh.17:3. 
92 Joh.5:29; 6:39,40: ‘En dit is de wil van Hem, die Mij gezonden 
heeft, dat Ik van alles wat Hij Mij gegeven heeft, niets verloren late 
gaan, maar het opwekke ten jongsten dage.’ (39); 54; 12:25: ‘…zal 
het bewaren ten eeuwigen leven.’ 
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82 Zie vs.23; 5:1,5; Joh.5:23; 14:6. 
83 Voor ‘leugenaar’, ‘leugen’ en ‘liegen’ zie de verzen 1:10; 2:4, 22, 
27; 4:20; 5:10 (vgl. Joh.8:44). 
84 Zie Mat.11:27; Joh.1:18; 12:44,45; 14:9. 
85 Zie 2:1,2 en Joh.14:6, vgl. 1Tim.2:5. 
86 Zie ook Joh.1:20; 18:25,27. 
87 Zie 4:2,3, vgl. Mat.10:32,33; Joh.12:42; Rom.10:9,10. 
88 Zie 2:1; 5:12; 2Joh.9. 
89 Onderwezen vanaf het begin: zie 2:7, vgl. 3:11; 2Joh.6. 
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De hele periode tussen hemelvaart en (weder)komst wordt 
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Eeuwig leven overschrijdt de grenzen van de dood en de tijd. 
Jezus brengt dat andere leven niet alleen door Zijn woord, 
maar Hij is allereerst Zelf het ware leven.93  
Naast een aansporing om in de Zoon en de Vader te blijven 
(vs.24), d.w.z. ‘in de waarheid’ (vs.21), volgt nogmaals een 
waarschuwing over misleiding van de kant van de dwaal-
leraars. Zij worden in de drie brieven van Johannes op ver-
schillende manieren benoemd: leugenaars (2:4), antichristen 
(2:18), valse profeten (4:1), misleiders (2Joh.7). Johannes 
onderschat hun invloed niet. De mogelijkheid van misleiding 
door zulke lieden is nooit uitgesloten. Zij staan onder invloed 
van de verleider bij uitstek.94 Jezus Zelf waarschuwde er 
reeds voor,95 evenals de apostel Paulus. Deze geeft in zijn 
brief aan de Efeziërs (6) een breed uitgewerkte tekening van 
onze geestelijke ‘bewapening’ tegen innerlijke misleidingen 
en tegen de werken van de duisternis. De dwaalleraars 
meenden dat hun een bijzondere kennis geopenbaard was. 
Tegenover deze dwaalleraars stelt Johannes dat gelovige 
christenen allen een zalving (vs.20) hebben ontvangen. 
Samen met het apostolische woord dat zij van den beginne 
gehoord hebben (vs.24), moet hen dat in het juiste spoor 
houden tegenover de misleiders (vs.26). Dit vers leert 
bepaald niet dat onderwijs in de gemeente overbodig is!96 
Johannes schrijft hier over de zalving die in hen blijft, die 
geloven. Hij doelt hiermee op het ontvangen van de Heilige 

                                                           
93 Hoe Jezus’ woord zowel als Hijzelf het leven zijn: Joh.6:68; 10:28; 
12:50; 17:2 en 1Joh.5:20, vgl. Joh.6:35,48; 11:25; 14:6. 
94 Op.12:9; 20:3,8,10; het probleem van misleiding deed zich ook 
wel in andere gemeenten voor, vgl. 2Tim.3:13; Her.13:9; 1Pet.2. 
95 Vgl. Mat.24:24; Mar.13:5,6,22,23; Luc.21:8.   
96 Zie voor het onderwijs in en aan de gemeente: Hand.4:18; 
5:28,42; 2Tim.2:24. God geeft immers ook leraars aan de christe-
lijke gemeente (1Kor.12:29; Ef.4:11, zie Hand.13:1). 
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Geest bij het begin van hun christenleven.97 ‘U hebt ont-
vangen’ (vs.27) wijst op een eenmalige gebeurtenis in het 
verleden. Deze zalving ‘blijft’ op hen. Diezelfde zalving leert 
en onderwijst voortdurend, in samenhang met het Woord. 
De zalving heeft hun al eerder geleerd om te blijven in 
Christus. Dat moet echter ook in de toekomst zo blijven. ‘In 
Hem’ (vgl. vs.20) is hier de aanduiding van Christus of de 
Vader. De Geest leer ons over ‘alle dingen’. Het betreft dat-
gene wat nodig is voor de volledige doorwerking van het 
Evangelie in het midden (en in de levens) van de gelovigen. 
God is ‘waar’, daarom is ook de Heilige Geest ‘waar’. Jezus 
noemde Hem de Geest der waarheid (Joh.15: 26) en 
beloofde dat Hij de apostelen en de gelovigen na hen in alle 
waarheid zou leiden (Joh.16:13).  
 
Tweemaal schrijft Johannes hier dat de gelovigen een zalving 
van God of van Christus hebben ontvangen (2:20,27). Het 
woord zalving komt nergens anders in het NT voor en wordt 
alleen overdrachtelijk gebruikt. Het duidt aan dat de gelo-
vigen ‘gezalfd zijn met de Heilige Geest’, dat wil zeggen dat 
zij de Geest van de waarheid ontvangen hebben, die hun 
alles leert wat ze moeten weten.98 Ik vat deze zalving op als 
een beeld van (het ontvangen van) de Heilige Geest.99  
De Heilige Geest is een goddelijke Persoon, die toegelaten 
wil worden en overgave vraagt. Wie vanwege Gods genade 

                                                           
97 Vgl. 2Kor.1:21,22 ‘Hij nu, die ons met u bevestigt in de Gezalfde 
en ons heeft gezalfd, is God, die ook zijn zegel op ons gedrukt en 
de Geest tot onderpand in onze harten gegeven heeft.’ Zie ook bij 
Jezus: Luc.4:18; Hand.10:38. 
98 1Joh.2:27 (vgl.vs.20); zie Joh.14:26; 15:26; Rom.8:11, 1Joh.4:4. 
99 De zalving en verzegeling met de Heilige Geest en de Geest als 
onderpand van de eeuwige erfenis zijn innerlijk met elkaar ver-
bonden als resultaten van de inwonende Geest.  
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de deur voor het Woord en de Geest opent, die leert de 
vreugde genieten van de omgang met de Vader en de Zoon. 
De Geest geeft soms ogenblikken van geweldige, overtuigde 
en diepe blijdschap, waarvan Johannes ook schreef. Dit is de 
vreugde van het kindschap Gods in ons. Wie de omvattende 
inhoud van het christelijke geloven leert kennen, gaat steeds 
meer van de HERE houden en Hem eren in de gewone dingen 
van elke dag.   
 
Gij zijt de gave Gods, Gij zijt 
de grote Trooster in de tijd, 
de bron waaruit het leven springt, 
het liefdevuur dat ons doordringt. 
 
Gij schenkt uw gaven zevenvoud, 
de hand die God ten zegen houdt, 
de taal waarin wij God verstaan, 
wij heffen onze lofzang aan. 
 
Verlicht ons duistere verstand, 
geef dat ons hart van liefde brand, 
en dat ons zwakke lichaam leeft 
vanuit de kracht die Gij het geeft.  
 
Doe ons de Vader en de Zoon 
aanschouwen in de hoge troon, 
o Geest van beiden uitgegaan: 
wij prijzen God, nu en voortaan. 
 
naar ‘Veni Creator Spiritus’ 
vert. J.W. Schulte Nordholt 
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DE WEG NAAR EEN HEERLIJKE TOEKOMST 
______________________________________________ 
 
 
 
 
 
‘Bedenk toch hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft 
geschonken! Wij worden kinderen van God genoemd, en dat 
zijn we ook. Dat de wereld ons niet kent, komt doordat de 
wereld Hem niet kent. Geliefde broeders en zusters, wij zijn nu 
al kinderen van God. Wat we zullen zijn is nog niet geopen-
baard, maar we weten dat we aan Hem gelijk zullen zijn 
wanneer Hij zal verschijnen, want dan zien we Hem zoals hij 
is. Ieder die dit vol vertrouwen van Hem verwacht maakt zich 
rein, zoals ook Jezus rein is. Ieder die zondigt overtreedt Gods 
wet, want zondigen is Gods wet overtreden. U weet dat Jezus 
verschenen is om de zonden weg te nemen; er is in Hem geen 
zonde. Ieder die in Hem blijft, zondigt niet. Ieder die zondigt, 
heeft Hem nooit gezien en kent hem niet. Kinderen, laat 
niemand u misleiden: wie rechtvaardig leeft is een rechtvaar-
dige, zoals ook Jezus rechtvaardig is, en wie zondigt komt uit 
de duivel voort, want de duivel heeft vanaf het begin ge-
zondigd. De Zoon van God is dan ook verschenen om de daden 
van de duivel teniet te doen. Wie uit God geboren is zondigt 
niet, want Gods zaad is blijvend in hem. Hij kán zelfs niet 
zondigen, want hij is uit God geboren. Hieraan is te zien wie 
kinderen van God en wie kinderen van de duivel zijn: wie niet 
rechtvaardig leeft, komt niet uit God voort. Hetzelfde geldt 
voor wie zijn broeder of zuster niet liefheeft.’ 
1Johannes 3:1-10 NBV 
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Het voorgaande hoofdstuk in dit boek eindigt in de majeur 
vanwege de zalving met de Heilige Geest. Het begin van het 
nu gekozen deel uit de zendbrief van de apostel Johannes is 
eveneens zeer bemoedigend als het gaat over de grote liefde 
die God de Vader heeft geschonken aan allen die geloven. 
Blijdschap en dankbaarheid! Maar dan blijkt al gauw dat de 
daadwerkelijke omgang met God bepaald niet eenduidig of 
eenvoudig is.  
 
Direct na die bloemlezende beginregels stelt Johannes een 
totaal ander onderdeel van de navolging aan de orde. Alsof 
dat er direct uit voortvloeit, en dat is ook zo. Het christelijke 
geloven heeft alles van doen met een christelijke levensstijl. 
‘Ieder die zondigt, overtreedt Gods wet. Ieder die zondigt, 
heeft Hem nooit gezien en kent hem niet. Wie zondigt komt 
uit de duivel voort, want de duivel heeft vanaf het begin 
gezondigd.’ De zonde als de grote spelbreker tussen God en  
mens. Confronterend en realistisch.  
Het zijn me toch een paar heftige zinnen in dit Bijbel-
gedeelte! Wat moet je met zo’n forse stellingname, zo’n radi-
caliteit?100 Voor wie het eigen hart en leven kent, komen hier 
de vragen toch wel stormenderhand op je af. Is dit echt wat 
de Bijbel leert?  Nou, als het om zondeloosheid gaat, dan is 
er voor mij blijkbaar weinig hoop, zullen velen wel denken. 
De omgang met God en het navolgen van Jezus staan blijk-
baar niet garant voor een zorgeloos bestaan.  

                                                           
100 Vooropgesteld dat uit zijn evangelieboek duidelijk blijkt, dat de 
apostel Johannes geen pessimist of zwart-wit denker is. In deze 
brief benoemt en beschrijft hij de uitersten in oorzaken en ge-
volgen. Als er iets gebeurt omdat daarvoor iets anders plaats vindt, 
noem je dat oorzaak en gevolg. Het gaat hier niet om rigide ge-
dachten, maar om onderscheidingsvermogen daaromtrent. 
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De vragen bij de overweging ‘of wij die geloven zonder zonde 
kunnen leven’ worden uitgebreid in de Verdieping be-
sproken. En zo worden de hoopvolle beloften voor onze toe-
komst wel degelijk het eerste onderdeel van dit hoofdstuk. 
Want uitgaande van die beloften opent Johannes immers dit 
hele betoog in zijn brief, en dat is niet voor niets. 
 
Het gaat in de eerste vier verzen over Gods hoopvolle toe-
komst voor een ieder die gelooft! Principieel begint het bij 
christelijk geloven altijd bij Góds handelen! Wie denkt dat hij 
of zij uit zichzelf een kind van God kan worden, heeft het 
faliekant mis. Afgesneden zaak en onmogelijke taak! De hele 
Bijbel en alle grote en kleine Godsmannen en -vrouwen uit 
de kerkgeschiedenis getuigen daarvan: de Here heeft mij 
eerst opgezocht. Hij heeft ook mij uitgekozen,101 mij ge-
roepen, mij gevonden, mij getrokken en mij bevrijd. Hoe gaat 
zoiets? Hoe doet God dat? Wat is dat voor een God, die 
mensen roept en hen zelfs tot zijn kinderen maakt?  
 
God is een werkelijkheid, buiten ons. Dat leert ons zijn zelf-
openbaring als ‘onze Vader’ in Jezus Christus, door de Geest. 
God bestaat niet op een wijze zoals alles wat wij kennen 
bestaat. Toch is Hij, die onze hele wereld en alles wat er 
bestaat draagt, in staat om onze menselijke doolhof binnen 
te komen en ons op de weg naar buiten te leiden. Wij zeggen 
dan bijvoorbeeld dat God gesproken heeft en dat wij zijn 
woorden gehoord hebben. Behalve met hoorbare dan wel  
leesbare woorden heeft Hij vanuit zijn hemelse werkelijkheid 

                                                           
101 ‘Maar wij moeten God altijd voor u danken, broeders en zusters, 
die geliefd bent door de Here, dat God u van het begin verkoren 
heeft tot zaligheid, in heiliging door de Geest en geloof in de 
waarheid.’ (2Tes.2:13) 
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100 Vooropgesteld dat uit zijn evangelieboek duidelijk blijkt, dat de 
apostel Johannes geen pessimist of zwart-wit denker is. In deze 
brief benoemt en beschrijft hij de uitersten in oorzaken en ge-
volgen. Als er iets gebeurt omdat daarvoor iets anders plaats vindt, 
noem je dat oorzaak en gevolg. Het gaat hier niet om rigide ge-
dachten, maar om onderscheidingsvermogen daaromtrent. 
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De vragen bij de overweging ‘of wij die geloven zonder zonde 
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101 ‘Maar wij moeten God altijd voor u danken, broeders en zusters, 
die geliefd bent door de Here, dat God u van het begin verkoren 
heeft tot zaligheid, in heiliging door de Geest en geloof in de 
waarheid.’ (2Tes.2:13) 
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in zijn Zoon, de Here Jezus Christus, tot ons gesproken. De 
hemel is dan ook niet een ver of louter toekomstige ideaal-
leven, maar de hemel is de altijd aanwezige werkelijkheid 
van de Here God. De Bijbel leert ons dat hemel en aarde niet 
samenvallen, maar ook niet volkomen van elkaar gescheiden 
zijn door een enorme kloof. Ze bestaan samen en overlappen 
elkaar en ze grijpen op een aantal manieren en momenten 
diep op elkaar in.  
Daarover begint het al direct in het Oude Testament, als we 
lezen dat God zijn aanwezigheid bekend maakt, wanneer Hij 
spreekt en gehoord wordt. God schept de mens, Adam en 
Eva, spreekt tot en praat met hen. God roept Abraham en 
leidt hem op zijn levensreis. God gaat voor Mozes uit als deze 
Israël uit Egypte brengt naar het beloofde land. Maar het 
voornaamste concentratiepunt van de aanwezigheid van de 
Here God in onze mensenwereld is de volstrekt unieke per-
soon Jezus Christus.  
 
In Jezus is de hemel op aarde aanwezig en spreekt God ons 
mensen wel heel persoonlijk aan. Als Jezus zich onder de 
mensen begeeft, met hen leeft, hen onderwijst, geneest en 
zegent, is het de kracht van het Rijk van zijn Vader die ze gaan 
ervaren. Jezus is gekomen vanuit het Koninkrijk van God.  
 
De Here God blijkt het heel serieus te nemen, dat zijn gelief-
de schepping bedorven is geraakt en dan komt Hij in zijn 
Zoon zelf, om de chaos op te ruimen. Het is dus een totaal 
vertekend en verkeerd beeld, wanneer iemand denkt, dat de 
Here een verre en strenge God is, die zich niet om ons be-
kommert.102  

                                                           
102 Zo’n godsbeeld kan je bedenken en ontwikkelen, maar dat is 
totaal niet wat de Bijbel leert en naar mijn begrip niet volgens de 
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Het christelijke geloof gaat altijd over dat wat van God uit-
werkt en aan de wereld, aan ons of ten behoeve van ons ge-
beurt! Sterker: het gaat over iets dat gebeurd is en voort-
durend invloed heeft op werkelijk alles! Het gaat ten diepste 
over wat er gebeurd is met Jezus van Nazareth. 
Dít is ons geloof: dat je ervan overtuigd bent dat God in zijn 
Zoon, Jezus Christus ons ten goede het beslissende ‘jawoord’ 
gesproken heeft. Dat God zijn liefde aan de wereld en aan 
ons persoonlijk bewijst in het leven van Jezus Christus. Met 
Jezus is Gods ingrijpen in onze geschonden wereld definitief 
in beweging gezet en dat zal nooit meer ophouden!  
De Schepper is trouw aan zijn wereld.   
 
Niet te stuiten en nooit meer te stoppen is Gods liefde in 
Jezus! Er is als het ware een grote deur in de kosmos open-
gezwaaid, die nooit meer gesloten kan worden. En mensen  
worden uitgenodigd, ja zelfs aangemaand om door die deur 
Gods werkelijkheid binnen te komen. Dat is de totaal nieuwe 
wereld waar Johannes hier (in vs.2) over spreekt: wij zullen 
Jezus zien zoals Hij is!  
 
De weg uit het sterfelijke naar het eeuwige leven is van Gods 
kant en door Gods liefde aan ons geopend. Johannes bepaalt 
ons daar nadrukkelijk bij: ‘Kijk, zié, hóór en bedenk toch hoe 
groot de liefde is, die de Vader ons heeft geschonken.’ Als u 
de Here ooit ergens voor wilt bedanken, dank Hem dan voor 
die liefde waar Johannes hier over spreekt. Altijd als christe-

                                                           
werkelijkheid. Over het bestaan van God en hoe Hem te leren ken-
nen, zie A. van de Beek, Mijn Vader, uw Vader, het spreken over 
God de Vader, Utrecht 2017; Jan Hoek, Grote God, wij loven U, 
door-denken over Gods eigenschappen, Utrecht 2018; Jan Muis, 
Onze Vader, christelijk spreken over God, Zoetermeer 2016 (2). 
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nen over Gods liefde spreken, gaat het immers over Jezus 
Christus! De Heiland die met name bij zijn tweede komst op 
een onnoemelijk heerlijke manier geopenbaard en zichtbaar 
zal worden.  
 
De Zoon van God is zo’n tweeduizend jaar geleden op aarde 
verschenen om de werken van de duivel te verbreken en te 
niet te doen! Wanneer Hij terugkomt, zal Jezus dat werk 
finaal voltooien. Dit is een kenmerkende gevolgtrekking voor 
het geloven van christenen, wat Johannes ons hier aanreikt: 
‘Ziet welk een liefde de Vader aan ons heeft gegeven, dat wij 
die geloven Gods kinderen zijn geworden.’ Denk er lang over 
na hoe groot de liefde is, die de Vader ons geschonken heeft! 
Wij die Jezus volgen en dienen worden kinderen van God 
genoemd, en we zijn het ook! O wonder van genade dat en 
wanneer we het over onszelf mogen beamen. In verwonde-
ring, ondanks al ons lek en gebrek, ondanks opvoedings-
beschadigingen of wat voor innerlijke of zichtbare handicaps 
dan ook: uit Zijn  genade zijn we tóch Gods kinderen ge-
worden. Dat je dat zult weten en durft zeggen over jezelf: dát 
leert Johannes hier. Hij zegt het ons nota bene voor! Wat een 
dichtbije liefde! Weet u waar dat voor nodig is, om dat te 
kunnen zeggen? Natuurlijk nooit om trots op jezelf te poch-
en: ‘kijk mij eens kind van God zijn’.  Maar om vanuit dat ge-
loof in Gods toezeggende Woord als christen te kunnen 
leven! Want het is een levensveranderende bevestiging, als 
je weet Wie de basis en bron van je leven is!  
 
Maar dan gaat het verder: nú al kinderen van God, maar we 
weten niet wat we zijn zúllen. Het totaalbeeld van de toe-
komst die God voor zijn kinderen heeft, is ons niet geopen-
baard. Maar we kunnen er wel enig idee van krijgen. Want: 
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als Jezus bij zijn wederkomst voor mens en wereld zichtbaar 
openbaar wordt, dan zullen wij die van Hem zijn de Heer zien 
zoals Hij nu in zijn verheerlijking is. Uit wat de apostel Paulus 
erover schrijft, maken we op dat er bij de wederkomst een 
immense verandering zal plaatshebben aan ons lichaam. Of 
we dan nog leven of al lang gestorven zullen zijn: zij die 
geloven zullen een nieuw lichaam aangedaan krijgen. Een 
zelfde soort lichaam als Jezus heeft na zijn opstanding uit de 
dood zullen wij ook krijgen. Nu al woont de Heilige Geest in 
ons als onderpand van die schitterende erfenis. Als de Heilige 
Geest in je woont, kan je ervan zeker zijn dat die eeuwig 
mooie toekomst voor je open staat en gaat. Immers, nu al is 
er opstandingsleven in ons, een voorgoed begonnen begin! 
Dat is het leven door de Geest voor alle volgelingen van 
Jezus, Zonder de Geest van God in ons kunnen we de Here 
Jezus onmogelijk navolgen of dienen.  
 
Bij Jezus komende komst, als Hij in heerlijkheid zal verschij-
nen met de heilige engelen, dan zullen wij Hem zien zoals Hij 
in zijn heerlijkheid is! En het resultaat van het zien van de 
Here Jezus ‘zoals Hij is’, zal ervoor zorgen dat wij zullen zijn 
zoals Hij is! Dan mogen wij in het opstandingslichaam deel 
hebben aan Gods heerlijkheid.103 Hóe dan ook, wanneer dan 
ook, het zál gebeuren! De HEER heeft het gezegd. 
Wat een bijzondere toekomst wordt ons hier beloofd! Wat 
hier op aarde niet gaat gelukken, zal bij de wederkomst in-
eens door God aan ons voltrokken worden: we worden ge-
heel en al een nieuwe schepping. We maken ook uit woorden 

                                                           
103 Zie mijn De grote verandering, gedachten over de hemel, de 
opstanding van doden en het eeuwige leven, Veenendaal 2000 en 
Leven in volheid, gedachten over de hemel, Veenendaal 2020, in te 
zien en te downloaden via https://bettecollection.nl/boeken/. 
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opstanding van doden en het eeuwige leven, Veenendaal 2000 en 
Leven in volheid, gedachten over de hemel, Veenendaal 2020, in te 
zien en te downloaden via https://bettecollection.nl/boeken/. 
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van Paulus in zijn brieven op dat we volledig veranderd zullen 
worden.104 Naar geest, ziel en lichaam vernieuwd! Het beeld 
van God zal in ons hersteld worden! God zal zich zo aan ons 
openbaren dat wij van het hemelse leven doortrokken 
worden. En opnieuw heeft het dan niets met onze eigen in-
spanningen te maken. Het gebeurt aan allen die Jezus lief-
hebben en Hem navolgen, op het moment van zijn weder-
komst. Meer erover zeggen en verder erover doorgaan kan 
Johannes op het moment dat hij dit schrijft nog niet. Omdat 
er ‘niet nog meer over geopenbaard is’, schrijft hij in vers 2b. 
Maar wat een enorme bemoediging is dit voor allen die 
geloven! Te weten dat de Here zo’n bijzondere toekomst 
voor jou en mij heeft weggelegd.  
 
Gods kinderen zullen eens in Gods werkelijkheid en heerlijk-
heid leven! Zo zullen wij altijd bij de Here zijn. Er zal dan  nog 
veel meer gebeuren en nog veel meer te doen zijn. De hele 
schepping zal worden vernieuwd en bevrijd. Vernieuwing 
van mens en wereld, daar is het de Here God om begonnen. 
En dat wordt hier bekend gemaakt, toegezegd en beloofd 
aan allen die geloven, hoe wonderlijk dat ook lijkt. De nieuwe 
aarde zal vol zijn van de heerlijkheid van God, zoals het water 
de bodem van de zee bedekt. Dat is de belofte, die resoneert 
door heel de Bijbel. Het werelddrama zal eindigen en de 
schepping zal opnieuw beginnen, met het nieuwe Jeruza-
lem105 dat neerdaalt uit de hemel op de aarde, waarmee 
Gods woonplaats onder de mensen is (Op.21).  

                                                           
104 Zie bv. 1Kor.15 en 1Tes.4. 
105 Het visioen dat Johannes op Patmos ontvangt over de nieuwe 
schepping concentreert zich op de verloste mensen en hun 
woonplaats, die aangeduid wordt als ‘de heilige stad, (het) nieuwe 
Jeruzalem’. De naam ‘Jeruzalem’ suggereert continuïteit met de 
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En dan komt Johannes weer krachtig terug op onze huidige 
werkelijkheid (vs.3). Al deze mooie bevestigingen en be-
loften over het kindschap Gods en onze heerlijke toekomst 
hebben een eenvoudig doel: ieder die dit vol vertrouwen van 
God geloofd en verwacht, laat die zijn of haar leven reinigen, 
zoals Jezus rein is. De verwachting van die uitermate hoop-
volle toekomst levert een enorme kracht voor de goede in-
vulling van ons dagelijkse leven. In onze huidige wereld, waar 
onreinheid hoogtij viert, is het steeds weer nodig dat wij ons 
innerlijk laten reinigen. Hoe doen we dat? Door het belijden 
van onze zonden, door het toelaten van berouw en het con-
creet ontvangen van vergeving. Door het onreine en godde-
loze uit ons leven weg te doen! En zéker ook door bewust 
ruimte te maken voor de Heilige en heiligende Geest van 
God.106  

                                                           
bestaande wereld, terwijl de woorden ‘heilig’ en ‘nieuw’ wijzen op 
de vernieuwing die de Here God daarin tot stand zal brengen. Dat 
mensen geen enkele rol spelen bij de ‘bouw’ van het nieuwe 
Jeruzalem wordt duidelijk uit het nadrukkelijke gebruik van de 
woorden ‘neerdalende’, ‘van God’ en ‘uit de hemel’, die elkaar 
versterken. De nieuwe stad is dus uitsluitend het werk van Gods 
genade. Wat is het nieuwe Jeruzalem? Op.21:9,10vv.: ‘En er kwam 
een van de zeven engelen met de zeven schalen, die vol waren van 
de laatste zeven plagen, en hij sprak met mij, zeggende: Kom hier, 
ik zal u tonen de bruid, de vrouw des Lams. En hij voerde mij weg 
in de geest op een grote en hoge berg en toonde mij de heilige stad, 
Jeruzalem, nederdalende uit de hemel, van God;…’. Uit het vervolg 
blijkt: het nieuwe Jeruzalem, de heerlijke en heilige gemeente van 
Christus, bestaat uit de volheid van gelovigen uit het oude en 
nieuwe verbond: ‘En een tempel zag ik in haar niet, want de Here 
God, de Almachtige, is haar tempel, en het Lam. …alleen zij, die 
geschreven zijn in het boek des levens van het Lam.’  
106 Hoe maak je ruimte voor de Geest? Hoe draag je vrucht van de 
Geest? Je kunt jezelf niet geestelijk doen groeien of uit jezelf gees-
telijke vrucht voortbrengen. Wel kunnen we het geestelijke groei-
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104 Zie bv. 1Kor.15 en 1Tes.4. 
105 Het visioen dat Johannes op Patmos ontvangt over de nieuwe 
schepping concentreert zich op de verloste mensen en hun 
woonplaats, die aangeduid wordt als ‘de heilige stad, (het) nieuwe 
Jeruzalem’. De naam ‘Jeruzalem’ suggereert continuïteit met de 
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bestaande wereld, terwijl de woorden ‘heilig’ en ‘nieuw’ wijzen op 
de vernieuwing die de Here God daarin tot stand zal brengen. Dat 
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genade. Wat is het nieuwe Jeruzalem? Op.21:9,10vv.: ‘En er kwam 
een van de zeven engelen met de zeven schalen, die vol waren van 
de laatste zeven plagen, en hij sprak met mij, zeggende: Kom hier, 
ik zal u tonen de bruid, de vrouw des Lams. En hij voerde mij weg 
in de geest op een grote en hoge berg en toonde mij de heilige stad, 
Jeruzalem, nederdalende uit de hemel, van God;…’. Uit het vervolg 
blijkt: het nieuwe Jeruzalem, de heerlijke en heilige gemeente van 
Christus, bestaat uit de volheid van gelovigen uit het oude en 
nieuwe verbond: ‘En een tempel zag ik in haar niet, want de Here 
God, de Almachtige, is haar tempel, en het Lam. …alleen zij, die 
geschreven zijn in het boek des levens van het Lam.’  
106 Hoe maak je ruimte voor de Geest? Hoe draag je vrucht van de 
Geest? Je kunt jezelf niet geestelijk doen groeien of uit jezelf gees-
telijke vrucht voortbrengen. Wel kunnen we het geestelijke groei-
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Onze hoop op de toekomst met Jezus voorkomt dat we 
zelfvoldane, ingedutte christenen worden. Wij zullen het in 
ons leven maar niet bij het oude en eigene kunnen laten! Dit 
is het tweevoudige devies: niet bij de pakken neerzitten en 
niet denken dat we er al zijn! Als we onze hoop op Jezus 
vestigen, nemen we ons doen en laten serieus. We nemen 
het dagelijkse ‘kruis’ van het onbegrip en de smaad van 
mensen die de weg met Jezus bespotten en zelfs onze eigen 
onvolkomenheid op ons en volgen Jezus. Dat is dagelijks 
afzien van jezelf en opzien naar Jezus, dagelijks afzien van 
wat God veroordeelt en uitzien naar wat Jezus schenkt. Want 
dit is de weg naar een heerlijke toekomst! Je kruis opnemen 
hoort bij het christelijke leven. Sinds Jezus’ heengaan is Hem 
navolgen een beeldspraak voor Hem trouw zijn en dienen en 
in Hem geloven’ (vgl. Joh.8:12). Navolging van Jezus is de 
voortdurende overgave van jezelf aan God, aan Christus. 
Jezus zei (tegen allen!): Als iemand achter Mij wil komen, 
moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis dagelijks opnemen 
en Mij volgen. (Luc.9:23).  
 
 
 

                                                           
proces bevorderen. Jezus raadt ons ‘in Hem te blijven’. De sleutel 
tot vrucht dragen is voor ons in verbinding te zijn en te blijven met 
de ene, echte, gezonde wijnstok, Jezus. Als we ons leven met Hem 
verbonden houden, als wij Hem ‘aanvaarden’ omdat Hij ons heeft 
aangenomen, dan zullen we vanzelf vrucht dragen. Diepe lessen 
hierover worden gevonden in de boeken van dr. L. Floor, De doop 
met de Heilige Geest, Kampen 1982; De gaven van de Heilige Geest 
in bijbels-theologisch perspectief, Heerenveen, 1999; De vrucht van 
de Geest, Heerenveen 2004; C. van der Kooi, Tegenwoordigheid 
van Geest, Kampen 2006; C.G. Vreugdenhil, Leven door de Geest, 
Heerenveen 2009. Vgl. vooral Johannes 16:13vv. en Romeinen 8.  
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VVEERRDDIIEEPPIINNGG  BBIIJJ  DDEE  WWEEGG  NNAAAARR  EEEENN  HHEEEERRLLIIJJKKEE  TTOOEEKKOOMMSSTT  
Zicht op het levensprincipe van de goddelijke natuur 
 
Burgers van twee werelden  
Christenen zijn in zeker opzicht natuurlijke en bovennatuur-
lijke wezens. Christus tilt gelovigen boven de louter mense-
lijke natuur uit, want wij leven door de Geest ook in de 
werkelijkheid van het Koninkrijk of koningschap van God. Dat 
is zelfs ons ‘thuisland’. Er is tijdens ons leven altijd een span-
ning tussen dat aardse en hemelse burgerschap (vgl. 
1Pet.2:11, Heb.11:13, Ef.2:6, Fil.3:20). Niemand in de christe-
lijke gemeente ontkomt aan dit dubbele burgerschap, want 
er is altijd en voor elke christen een bepaalde verhouding tot 
het openbare leven of modern gezegd tot het publieke 
domein.  In deze wereld moeten christenen met die spanning 
leven. Goed over zonde en verlossing nadenken helpt ons 
vanuit Gods nieuwe werkelijkheid een realistische kijk op ons 
eigen leven en de wereld te vormen.   
Zoals de wereld ook niets bijzonders zag aan de Here Jezus 
bij zijn eerste komst, zo worden ook christenen niet direct 
herkend als kinderen van God; met de wederkomst zal dat 
geheel en al veranderen. In dit gedeelte van zijn brief doet 
de apostel Johannes hierover opmerkelijke uitspraken, waar-
door je kunt vaststellen: wij die geloven zijn burgers van twee 
werelden en er zijn daardoor twee soorten burgers in de 
wereld. Bij de hierna volgende toelichting zullen we in het 
bijzonder over deze twee ver dragende uitspraken dieper 
nadenken. Wat betekent het om een kind van God te zijn? 
 
Hoe is het mogelijk dat sterfelijke en zondige mensen ‘kind-
eren van God’ (genoemd) worden? Kinderen van de ene God 
(de Enige; er is geen andere God), die eeuwig en heilig is.  
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Het antwoord van Johannes is zowel in zijn evangelieboek als 
in zijn brieven heel duidelijk: vanwege Jezus Christus is dat 
mogelijk. Dit is dan ook wel zijn enige antwoord op die vraag. 
Andere mogelijkheden zijn er niet. Er is geen andere weg, 
dan de Zoon om door Hem de Vader te leren kennen107: ‘Wie 
de Zoon belijdt, heeft ook de Vader’ (2:23; Joh.14:6).108  
 
Het ‘uit God geboren zijn’ doet Johannes stil staan bij het 
wonder van Gods liefde, waardoor de gelovigen kinderen 
van God kunnen heten. Het kindschap Gods is een geschenk. 
God heeft het gegeven, wat wil zeggen dat dit hele gebeuren 
spreekt over een daad in het verleden met een blijvend ge-
volg. Laten wij die geloven er goed over nadenken van welke 
aard, dat wil zeggen van welke grootte en betekenis Gods 
liefde is. Die liefde is niet van deze wereld, maar heeft een 
geheel andere bron, nl. het vaderhart van God (4:9,16). Het 
woord ‘groot’ heeft hier dikwijls de notie van ‘verbazing-
wekkend’, ‘wonderlijk’.109  

                                                           
107 Waarbij ‘kennen’ dan staat voor meer dan verstandelijk weten, 
omdat het tevens een levensrelatie inhoudt. Zo betekent het 
kennen van God weten wie Hij is, Hem als HEER erkennen, eerbied 
voor Hem hebben, Hem eren en willen leven zoals Hij het bedoeld 
heeft. Het gelovige kennen is kennen met je hart, (toe)vertrouwen.  
108 Menselijke godskennis is niet een ken-theoretisch of intellect-
ueel probleem, maar primair een gééstelijk probleem. ‘Dit nu is het 
eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige ware God en Jezus 
Christus dien gij gezonden hebt’. Kennen wij God? God kennen is 
dus niet louter intellectueel, dogmatisch kennen, maar vooral ook 
kennen met het hart. God kennen is met hem omgaan, proberen 
Hem te volgen. Dat is slechts mogelijk op de weg die Hij zelf 
gebaand heeft, namelijk via (geloof in) Christus. Voor oriëntatie in 
zulk gelovig kennen en navolgen, zie Roel Kuiper, Robert van 
Putten en Maarten Vogelaar, Durf te denken, Amsterdam 2013.  
109 Zie bv. Mat.8:27; Mar.13:1; Luc.1:29. 
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De gelovigen worden door God erkend als Zijn ‘kinderen’. 
Johannes bevestigt het nogmaals (vgl. 2:27) door heel per-
soonlijk te benadrukken dat wij niet alleen kinderen van God 
genoemd worden; we zijn het ook! Opnieuw komt de tegen-
stelling ‘wereld’ versus ‘kinderen van God’ aan de orde (vgl. 
2:15-17). De wereld (5:19) is de mensheid die Christus afwijst 
en God niet kent. Zij wijst daarom ook de volgelingen van 
Christus af. Deze worden door de wereld niet herkend110 
omdat zij de Schenker van het nieuwe leven niet kennen. De 
nieuwe manier van leven (het christelijke leven) roept dan 
ook allerlei weerstanden op. Sterker nog, het ‘niet kennen’ 
kan leiden tot haat.111 Aan de ene kant is daar de bevestiging 
van God in de woorden van Johannes ‘Mijn kinderen’, maar 
dat roept de tegenkant op in de afwijzing door de wereld die 
stelt: ‘wij kennen hen niet’, zij zijn ‘niet van ons’! Scherpe 
scheidingen en tegenstellingen zijn het die Johannes hier 
schetst. Er zit een contrast in het tweede vers. Het ‘nu’ in de 
zin: ‘wij zijn nu’ al kinderen van God, staat tegenover het ‘nog 
niet’, het ‘wij zijn’ tegenover het ‘wij zullen zijn’.  
Johannes zegt ermee tegen al de gelovigen: wij zijn kinderen 
van God. We zien echter nu nog maar een klein gedeelte van 
Gods heerlijkheid.112 Johannes’ beklemtoning van het kind-
schap Gods ‘nu’ maakt hem niet blind voor het feit dat het 
beste nog moet komen. Maar we kunnen er wel enig idee 
van hebben hoe onze toekomst zal zijn. Christus zal bij zijn 
tweede komst verschijnen/openbaar worden en de gelovi-
gen zullen Hem zien zoals Hij is.113  

                                                           
110 Joh.7:28; 15:21. 
111 Zie Mat.5:11; 10:22; 24:9; Rom.8:35 en 3:13; Joh.15:18-21. 
112 Vgl. 1Kor.2:9; 13:8-12. 
113 Vgl. Mat.5:8; Joh.17:24; 1Kor.13:12; 2Kor.5:7; Heb.12:14; 1Pet. 
1:8; Op.1:7; 22:4. 
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Daarbij komt: ‘en we zullen zijn zoals Hij’114 Wanneer Johan-
nes zegt dat de gelovigen zullen zijn als Jezus, betekent dit 
‘als, gelijk, lijkend op’, niet: van gelijke positie. Jezus blijft 
altijd dé Zoon. Wel betekent het dat gelovigen, zoals Jezus 
reeds nu, op een bepaalde wijze deel zullen hebben aan Gods 
heerlijkheid. Bovendien is het proces van verandering en ver-
heerlijking, dat wordt voleindigd bij Jezus’ alles omvattende 
tweede komst, nu al begonnen!115  
Als iemand christen wordt, ontvangt hij een nieuwe natuur: 
hij krijgt deel aan de goddelijke natuur116 en wordt daarmee 
burger van twee werelden. De oude mens is de ‘in Adam’ aan 
zonde onderhevige natuur, de nieuwe mens is ‘in Christus’, 
geschapen in rechtvaardigheid en heiligheid (Ef.4:24).  
 
Gelovigen belijden dat de Here Jezus Christus door zijn Geest 
in hen woont: ‘Christus in u, de hoop van de heerlijkheid’.117 
Deze verbondenheid met Jezus Christus is de kern van het 
christelijke leven en van onze identiteit! Christus bepaalt als 
HEER onze identiteit en integriteit, wie we zijn en wat we 
doen. Die nieuwe natuur is sterk en kan niet zondigen, want 

                                                           
114 Vgl. Rom.8:17-19, 29-31; 1Kor:15:49; Fil.3:21; Kol.3:4. 
115 Vgl. 2Kor.3:18. 
116 Vgl. 2Pet.1:3-4: ‘Zijn goddelijke kracht immers heeft ons met 
alles, wat tot leven en godsvrucht strekt, begiftigd door de kennis 
van Hem, die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en macht; 
door deze zijn wij met kostbare en zeer grote beloften begiftigd, 
opdat gij daardoor deel zoudt hebben aan de goddelijke natuur, 
ontkomen aan het verderf, dat door de begeerte in de wereld 
heerst.’ De apostel Petrus denkt niet op een Griekse wijze aan een 
vergoddelijking van de gelovigen, aan een opgaan van hen in Gods 
wezen, maar aan een heel nieuwe verbondenheid van hen met 
God (vgl. voor de gedachte van deze gemeenschap met God 
Joh.1:12v.; Rom.5:5; Gal.4:6; 1Joh.1:3; 3:1,2). 
117 Zie Kol.1:27; Ef.3:17. 
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die is uit God. De oude natuur moeten wij die geloven voor 
dood houden, zolang we op aarde leven. ‘Omdat wij weten, 
dat Christus, nu Hij uit de doden is opgewekt, niet meer 
sterft: de dood voert geen heerschappij meer over Hem. 
Want wat zijn dood betreft, is Hij voor de zonde eens voor 
altijd gestorven; wat zijn leven betreft, leeft Hij voor God. Zo 
moet het ook voor u vaststaan, dat gij wel dood zijt voor de 
zonde, maar levend voor God in Christus Jezus.’ (Rom.6: 
10vv.).  
Die oproep om de oude natuur als voor dood te houden zou 
overbodig zijn, als de oude natuur zou zijn verdwenen op het 
moment dat we tot geloof komen! Maar zo is het niet. We 
hebben tegen de oude natuur in te gaan door deze voor dood 
te houden, namelijk als ‘mede-gekruisigd’ met Christus:118 
‘Laat dan de zonde niet langer als koning heersen in uw ster-
felijk lichaam, zodat gij aan zijn begeerten zoudt gehoor-
zamen.’ We hebben voortdurend Gods reiniging en heiliging 
nodig. Als christenen zullen we ooit bij de HERE rekenschap 
afleggen van onze daden,119 wat tevens inhoudt dat er dus in 
ons leven nog veel mis en fout kan gaan. Zoals vaker in deze 
brief zien we eerst bemoediging en bevestiging, gevolgd 
door de consequenties voor de christelijke levenswandel.120  

                                                           
118 Rom.6:6 ‘….dit weten wij immers, dat onze oude mens mede-
gekruisigd is, opdat aan het lichaam der zonde zijn kracht zou 
ontnomen worden en wij niet langer slaven der zonde zouden 
zijn;…’. Vgl. 1Joh.3:3. 
119 ‘Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus ver-
schijnen, zodat ieder van ons krijgt wat hij verdient voor wat hij in 
zijn leven heeft gedaan, of het nu goed is of slecht.’ (2Kor.5:6-10). 
120 God openbaart zich in het Evangelie basaal en allereerst als de 
Barmhartige en is tevens voluit de Rechtvaardige. Wie God heeft 
leren kennen in Christus zal bij zijn barmhartigheid beginnen: 
geloven, belijden en zeggen dat Hij genadig is. Dit is ons uitgangs-
punt voor een christelijk leven van navolging. Zijn rechtvaardiging 
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114 Vgl. Rom.8:17-19, 29-31; 1Kor:15:49; Fil.3:21; Kol.3:4. 
115 Vgl. 2Kor.3:18. 
116 Vgl. 2Pet.1:3-4: ‘Zijn goddelijke kracht immers heeft ons met 
alles, wat tot leven en godsvrucht strekt, begiftigd door de kennis 
van Hem, die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en macht; 
door deze zijn wij met kostbare en zeer grote beloften begiftigd, 
opdat gij daardoor deel zoudt hebben aan de goddelijke natuur, 
ontkomen aan het verderf, dat door de begeerte in de wereld 
heerst.’ De apostel Petrus denkt niet op een Griekse wijze aan een 
vergoddelijking van de gelovigen, aan een opgaan van hen in Gods 
wezen, maar aan een heel nieuwe verbondenheid van hen met 
God (vgl. voor de gedachte van deze gemeenschap met God 
Joh.1:12v.; Rom.5:5; Gal.4:6; 1Joh.1:3; 3:1,2). 
117 Zie Kol.1:27; Ef.3:17. 
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De hoop op de toekomstige heerlijkheid121 is niet onzeker, 
integendeel, ze is gebaseerd op de stellige en vaste beloften 
van God.122 Dit gelovig uitzien en verwachten123 voorkomt 
dat de gelovigen bij de pakken gaan neerzitten of zich een 
hooghartige, superieure houding aanmeten. De hoop op de 
toekomst is bovendien een sterke aansporing voor een ieder 
tot een heilig en rein leven. ‘Reinigen’ is van oorsprong een 
begrip uit de oudtestamentische eredienst (vgl. Ex.19:10; 
Joh.11:55; Hand.21:24,26), maar heeft in het Nieuwe Testa-
ment vooral een ethische invulling. Het gaat niet om een 
uiterlijke, maar om een innerlijke reiniging, die plaats vindt 
vanwege de Here God door het bloed van Christus. Dat 
neemt echter niet weg dat de gelovigen ook zichzelf hebben 
te reinigen, waarvoor God ons de kracht geeft.124 De gelovige 
‘reinigt zichzelf’ staat in de grondtaal in een vorm die wil 
zeggen dat deze reiniging een doorgaand proces is; ze is 
steeds weer nodig in een wereld waar onreinheid hoogtij 
viert. Deze reinheid is nodig in de relatie van de gelovige met 
Christus, die immers ook rein, zonder zonde, is.  

                                                           
in Christus is onze vergeving van zonden. De HEER is overeen-
komstig het Evangelie de Redder en overeenkomstig de wet de 
Rechter. Rechtvaardiging is een daad van genade waarin Hij uit 
louter barmhartigheid de zonden vergeeft. Zie ook Joh.3:16,17! 
121 Over de vaste hoop m.b.t. de heerlijkheid: ‘Ja, hierom getroos-
ten wij ons moeite en grote inspanning, omdat wij onze hoop 
gevestigd hebben op de levende God, die een Heiland is voor alle 
mensen, inzonderheid voor de gelovigen.’ (1Tim.4:10). 
122 ‘Laten wij de belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar 
vasthouden, want Hij, die beloofd heeft, is getrouw.’ (Heb.10:23). 
123 Verwachten is zoveel als ‘rekenen op de komst van’ en ‘voor 
zeker houden dat iets gebeurt’; het vormt een belangrijk deel van 
de christelijke levenshouding, waarbij wat verwacht wordt als bron 
van hoop van wezenlijk belang is (bv. Jezus’ tweede komst).  
124 Vgl. 2Kor.7:1; 1Tim.5:22; Jak.4:8; 1Pet.1:22, vgl. Fil.2:12,13. 
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In het christelijk leven heeft de hoop op de hemelse en vol-
komen toekomst directe invloed op het leven hier en nu, ook 
al wordt het in die heerlijke toekomst pas volmaakt.  
 
Dan gaat de apostel Johannes min of meer schematisch 
tweemaal dezelfde dingen bespreken.125 Hij omschrijft zonde 
(leven in de zonde) als iets waarvoor een mens kan kiezen 
(vs.4) . Onze keuzen bepalen mede en laten zien tot welke 
groep burgers we behoren: kinderen van God of kinderen 
van de duivel (vs.1,10). Het is mogelijk dat onder invloed van 
de tegenstanders de gelovigen aan wie Johannes schrijft er 
toe neigden de ernst van de zonde te licht op te vatten (zoals 
ook vandaag wel gesproken wordt over zwakheden, fouten 
en misstappen). Johannes benadrukt echter de ernst van de 
zonde door haar te karakteriseren als wetteloosheid. Letter-
lijk gaat het om een principe dat zonder wet wil zijn (wette-
loosheid; zonder norm of ordening), dat is het wezen van de 
zonde en komt tot uiting in wetteloos gedrag. Ze is funda-
menteel vijandschap tegen God.  
 
De twee begrippen ‘zonde’ en ‘wetteloosheid’126 zijn vrijwel 
identiek en onderling verwisselbaar. Het specifieke kenmerk 
van zondigen is het negeren van de wet van God, het opzij 
zetten van Zijn normen en geboden m.n. het gebod van de 
liefde.127 Wie volhardend zondigt, neemt God niet serieus, 

                                                           
125 Dat gaat zo: I: het wezen van de zonde (vs.4); het werk van Jezus 
Christus (vs.5); over de gelovigen als ‘een ieder…’ (vs.6); wat is 
rechtvaardig leven (vs.7) en II: het wezen van de duivel (vs. 8a); het 
werk van Christus (vs. 8b); de gelovigen ‘een ieder…’ (vs. 9); geen 
rechtvaardig leven (vs.10). 
126 Ze komen ook samen voor in Rom.4:7; Heb.10:17. 
127 Zie 2:3,4; 3:22,24; 5:2,3; 2Joh.1:6. 
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rebelleert en kiest de zijde van de vijand (vs.8). Wette-
loosheid is hét kenmerk van Gods tegenstander.128  
 
Johannes benadrukt dat God, die de zonden wegneemt, zelf 
niets met zonde te maken heeft. Juist daartoe, om de zonden 
weg te nemen, is de Zoon van God geopenbaard. In tegen-
stelling tot 2:28 en 3:2 heeft ‘geopenbaard’ hier in vers 8 be-
trekking op Jezus’ eerste komst op aarde.129 Zijn komen en 
leven op aarde had onder meer tot doel het wegnemen van 
de zonden. Het werkwoord ‘opheffen, wegnemen, weg-
dragen’, wijst op Jezus’ sterven aan het kruis.130 Toen heeft 
Hij de zonden van de wereld weggedragen.131 Johannes 
schrijft in vers 5 niet over zonde, maar over zonden, d.w.z. 
de nadruk ligt in dit vers niet op de hele zondelast, maar op 
de concrete zonden van alle mensen, ook die van de lezers, 
vandaar dat er letterlijk staat ‘de zonden van ons’ (zie HSV). 
Terwijl Jezus de concrete zonden wegdraagt, is Hij zelf zon-
der zonde: ‘in Hem is geen zonde’. De tegenwoordige tijd van 
het werkwoord ‘zijn’, ‘is’, geeft aan dat niet alleen aan Zijn 
aardse leven is gedacht, maar aan Zijn eeuwige karakter als 
de Zoon van God, waarin de gelovigen mogen delen (vs.6).  
 
Over Jezus’ zondeloosheid wordt met verschillende bewoor-
dingen geschreven.132 Johannes spreekt in vers 6 echter niet 
over de individuele zonden van de gelovigen (vgl. 1:8; 2:1), 
alsof een gelovige niet kan of zal zondigen, maar hij geeft een 

                                                           
128 Zie 2Tes.2:3,7; alsook Mat.7:22,23; 24:11-13; 2Kor.6:14-16. 
129 Zie vs.8, vgl. 1Tim.3:16; 1Joh.1:2. 
130 Dit mede door de tijdsvorm, die geeft een eenmalige gebeurte-
nis aan (met durend gevolg). 
131 Vgl. Jes.53:4,11,12; Heb.9:26,28; 1Petr.2:24. 
132 Zie bv. Joh.7:18; 8:46; 2Kor.5:21; Heb.4:15; 7:26; 9:28; 1Pet. 
1:19; 2:22. 
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algemene stelling. Vandaar ‘een ieder’, heel algemeen.133 
Want hij verwoordt het doel waarnaar een gelovige zich uit-
strekt: voortdurend met Christus verbonden te zijn en te 
blijven en daardoor niet in zondigen te vervallen.134 Jezus’ 
karakter is zonder zonde; Zijn komst op aarde was bedoeld 
om de zonden weg te nemen. ‘Zondigen’ is onverenigbaar 
met ‘in Christus zijn’. Het wil zeggen dat degene die door 
geloof met Christus is verbonden (‘in Hem blijft’, 2:5) en van 
vergeving leeft, niet in zondigen zal volharden. Aan de ande-
re kant heeft degene die blíjft zondigen, voor wie zondigen 
een gewoonte of levenshouding is, blijkbaar Christus niet 
echt leren kennen. Iedereen, ook al heet hij een christen, die 
toch alsmaar blijft zondigen, zegt Johannes, beweert ten 
onrechte dat hij Jezus Christus heeft gezien of gekend. 
Immers onze houding in het leven laat zien aan welke kant 
we staan.  
Het ‘zien’ heeft geen betrekking op de ontmoeting met de 
aardse Jezus, maar betreft het zien met de ogen van het 
geloof.135 Maar dit zien is wel gefundeerd in het zien van de 
oor- en ooggetuigen en heeft het hoopvolle perspectief van 
het zien van Christus in de toekomst.  
 
Samengevat: triest genoeg is het ons aller ervaring dat er ook 
in ons die geloven een hang naar de wereld (zonder God) kan 
zijn. Dit is mogelijk, maar het is dan ook tegelijkertijd datgene 
waartegen Johannes zo ernstig en fel waarschuwt: ‘heb de 
wereld niet lief’. Durf daarom streng te zijn tegen jezelf als 
het gaat om de vraag waar je staat in het leven en als het 

                                                           
133 Zie 2:29; 3:4,9,10. 
134 De Griekse tekst gebruikt voor ‘blijven’ en ‘zondigen’ de onvol-
tooid tegenwoordige tijd die voortduur en herhaling aangeeft. 
135 Vgl. Heb.2:8,9; 3Joh.11. 
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gaat om de wezenlijke dingen. Er zijn zaken waarmee je leven 
staat of valt, waarmee je tot de ene dan wel de andere groep 
‘burgers’ behoort. Het is een sterk pleidooi om door te zetten 
en daarbij het einddoel voor ogen te houden (vgl. Heb.12:1).  
 
In vers 7 roept Johannes zijn lezers nadrukkelijk op zich niet 
te laten beïnvloeden door degenen met hun vreemdsoortige  
leringen, die de christelijke gemeente verlaten hebben. Zij 
zijn misleiders, instrumenten van satan, en brengen de gelo-
vigen op een dwaalspoor136  De misleiders nemen het niet zo 
nauw met de zonde (vgl. 1:8). Gelovigen richten zich voort-
durend op dit ene doel: te zijn als Jezus Christus, de 
Rechtvaardige. Alleen degene die de gerechtigheid dóet (vgl. 
1:6; Joh.3:20,21 de ‘waarheid doen’), die ís rechtvaardig. 
Anders gezegd: rechtvaardig zíjn komt tot uitdrukking in het 
rechtvaardig hándelen. De pastorale bewogenheid voor de 
gemeenteleden aan wie Johannes schrijft ligt opgesloten in 
het opnieuw gebruik maken van de aanspraak ‘geliefde 
kinderen’. In vers 8 begint dan de tweede reeks uitspraken, 
die parallel loopt met 4-7. Hier spreekt hij over twee soorten 
kinderen, die van God en van de duivel. Hij schrijft hier op 
een manier die sterk herinnert aan zijn evangelieboek 
(Johannes 8).  
 
Tegenover het ‘doen van de gerechtigheid’ of ‘de waarheid’  
staat het ‘doen van de zonde’ (vgl. vs.9). Het ‘doen van de 
zonde’137 verbindt Johannes met het werk van de duivel 
(vs.10). Wie blijft zondigen, wordt beïnvloed door de duivel 
en staat aan zijn kant. Hij behoort tot de ‘familie’ van de 
duivel, omdat hij dezelfde kenmerken vertoont. De duivel 

                                                           
136 Vgl. 1:8; 2:26; 2Joh.7; ‘de geest der dwaling’ 2Tes.2:3, Op. 12:9. 
137 De Griekse werkwoordsvorm wijst op voortdurend zondigen. 
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zondigt reeds vanaf den beginne,138 hetgeen wijst op het 
moment dat zijn rebellie tegen God een aanvang nam; het 
begin van zijn duivelse ‘carrière’. Het tweede deel van dit 
vers vormt een contrast met het eerste deel en geeft tegelijk 
de ongerijmdheid aan. Hoe is het mogelijk: gelovigen die 
blijven zondigen (en daarmee doen als de duivel zelf), terwijl 
Christus door Zijn komst op aarde de werken van de duister-
nis heeft verbroken! Tegenover het karakter en optreden van 
de duivel (zondigen) staat het karakter en optreden van de 
Zoon van God (verbreken van de werken van de duivel). De 
werkwoordsvorm van ‘losmaken, verbreken, ontbinden’ 
wijst in de grondtaal op een eenmalig feitelijk gebeuren.139 
Waar het werk van Christus openbaar wordt daar hebben de 
werken van de duisternis afgedaan. Dat betekent overigens 
niet dat de duivel nu al geheel is uitgeschakeld. Hij inspi-
reerde de ongelovige joden (Joh.3:19; 8:41), de dwaalleraars 
(2Joh.11) en is druk doende om zich tot aan de tweede komst 
van Christus uiterst negatief in en buiten de christelijke kerk-
gemeente te manifesteren. Maar zijn macht is, zij het nog 
niet in absolute zin, door Christus teniet gedaan.140  
 
De apostel Johannes stelt de zaken in uitersten, in contras-
ten. Men behoort tot het licht of tot de duisternis, tot God of 
tot de duivel. Men is burger onder het koningschap van God 
of van zijn tegenstander, de duivel. De hele brief spreekt over 
het begin van het christelijke leven als over een geboorte, 
zoals die door God is bewerkt.141 Door God is in de gelovige 
nieuw leven verwerkt, wat een nieuwe manier van leven met 

                                                           
138 Vgl. Joh.8:44; 1Joh.3:15; Op.12:9. 
139 Vgl. Hand.10:38-41; Kol.2:15. 
140 Vgl. Joh.12:31; Rom.6:6,14; 2Tim.1:10; 1Pet.3:22. 
141 Zie 2:29; 3:9; 4:7; 5:1,4,18. 
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zich meebrengt. Dat nieuwe leven groeit en draagt vrucht. 
Het zaad kan hier betrekking hebben op zowel het woord van 
God als op de Heilige Geest.142 Wellicht kunnen we ook 
denken aan een meer algemene uitspraak, als levensbegin-
sel, kracht van God, de goddelijke natuur. Gods herschep-
pend initiatief is dan de achtergrond van dit woord ‘zaad’. De 
mens die door God verwekt is, leeft niet in de zonde.143 Er 
wordt echter niet gesproken over een geheel zondeloos 
gedrag! Het betekent dus niet dat zondigen voor een christen 
een onmogelijkheid is. Maar Johannes zegt dat zonde en 
christelijk gedrag radicaal en totaal van elkaar verschillen. De 
apostel schrijft niet zozeer over de onmogelijkheid van 
zondigen als wel over de ongerijmdheid ervan! Zonde past 
niet bij de gelovige die een kind van God is geworden! Wij die 
geloven zullen altijd blijven strijden tegen de macht en in-
vloed van de zonde in ons en die niet voeden, zodat de kracht 
van het oude leven verschrompelt.  
 
Dan volgt een beknopte samenvatting van het voorafgaande, 
(vs. 10) die als een conclusie klinkt en tevens de overgang 
vormt naar het volgende gedeelte, waarin het thema ‘liefde’ 
in de gemeente opnieuw (zie 2:7-11) aan de orde komt.  
 
Uit het gedrag van ons die geloven wordt duidelijk aan wiens 
kant wij staan. Behoren wij tot de kinderen van God of tot de 

                                                           
142 Luc.8:11; Joh.5:38; Jak.1:18; 1Pet.1:23-25; 3:24; 4:13; Joh.3:6,8. 
143 De werkwoordsvorm ‘hij kan niet zondigen’ geeft een voortduur 
aan: hij kan niet voortdurend zondigen, niet in de zondesfeer leven. 
Wat niet wil zeggen dat een gelovige nooit zondigt. Een christen 
zondigt niet goedkoop: de vergeving kostte Jezus’ aardse leven.  
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kinderen van de duivel?144 Het verschil komt tot uiting in het 
wel of niet doen van de gerechtigheid (2:29), hier met name 
gezien als het liefhebben van de medegelovige (4:11). Johan-
nes stelt dit in negatieve zin (niet doen, niet liefhebben, niet 
uit God), waarbij hij op de misleiders zal doelen. De apostel 
roept met zijn expliciete uitspraken bij ons veel vragen op. 
Maar dat is niet erg wanneer de beantwoording ervan ons 
leven licht geeft op een aan de HEER welgevallig bestaan en 
uitzicht op zijn eeuwige toekomst. En dat is mijns inziens het 
geval. Johannes maakt als het ware een gat in onze mist, 
waardoor de stralen van Gods zon komen binnenvallen. Dat 
licht geeft duidelijkheid op ons levenspad en hoop voor het 
leven na dit leven. Het gaat hier vooral om het leven uit de 
persoonlijke omgang met God, de navolging. Begint je hart 
meer en meer te verlangen om deze beschermende en 
moedgevende omgang met God te ervaren, weet dan dat dit 
een werk van zijn Geest is.  
 
Heer, laat mij door Uw Geest geleid,  
mijn weg gaan in standvastigheid,  
wil mij voor struikelen behoeden.  
Richt mij weer op, zo vaak ik val,  
trek mij, zodat ik volgen zal,  
beschut mij Heer, als stormen woeden.  
Laat Uw gena, Uw lichte schijn  
in donkerheid dicht bij mij zijn. 
 
Bijbellied 228 couplet 3 (Weerklank) 

                                                           
144 Kinderen van God: 3:1,2; 5:2; kinderen van de duivel: Mat.13:39; 
Joh.8:44; Hand.13:10. In onze tijd gaan velen voor ‘neutraal’ en 
‘seculier’, maar dat wordt al gauw lucht en leegte, los van God.  
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GOD IS GROTER DAN ONS HART 
______________________________________________ 
  
 
 
 
 
‘Dit is immers wat u vanaf het begin hebt horen verkondigen: 
dat we elkaar moeten liefhebben en niet moeten doen zoals 
Kaïn, die voortkwam uit hem die het kwaad zelf is, en zijn broer 
doodsloeg. En waarom sloeg hij hem dood? Omdat zijn eigen 
daden slecht waren en die van zijn broer rechtvaardig. Wees 
niet verbaasd, broeders en zusters, als de wereld u haat. Wij 
weten dat we van de dood zijn overgegaan naar het leven 
omdat we elkaar liefhebben. Wie niet liefheeft blijft in de 
dood. Iedereen die zijn broeder of zuster haat, is een moorde-
naar, en u weet dat een moordenaar het eeuwige leven niet 
blijvend in zich heeft. Wat liefde is, hebben we geleerd van 
Hem die zijn leven voor ons gegeven heeft. Daarom horen ook 
wij ons leven te geven voor onze broeders en zusters. Hoe kan 
Gods liefde in iemand blijven die meer dan genoeg heeft om 
van te bestaan, maar zijn hart sluit voor een broeder of zuster 
die hij gebrek ziet lijden? Kinderen, we moeten niet liefhebben 
met de mond, met woorden, maar waarachtig, met daden. 
Dan weten we dat we voortkomen uit de waarheid en kunnen 
we met een gerust hart voor God staan. En zelfs als ons hart 
ons aanklaagt: God is groter dan ons hart, Hij weet alles. 
Geliefde broeders en zusters, als ons hart ons niet aanklaagt, 
kunnen we ons vol vertrouwen tot God wenden en ontvangen 
we van Hem wat we maar vragen, omdat we ons aan zijn 
geboden houden en doen wat Hij wil. Dit is zijn gebod: dat we 
geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus en elkaar 
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liefhebben, zoals Hij ons heeft opgedragen. Wie zich aan zijn 
geboden houdt blijft in God, en God blijft in hem. Dat Hij in ons 
blijft, weten we door de Geest die Hij ons heeft gegeven.’ 
1Johannes 3:11-24 NBV 
  
  
Als iemand je zou vragen: ‘Waar gaat het nu precies om in de 
christelijke kerk en waaraan kan je zien wat jullie als gelovige 
mensen diep van binnen bezighoudt?’, wat zou je dan ant-
woorden? De vragen zouden wel eens veel verschillende ant-
woorden kunnen opleveren. Maar als je als lezer daar rustig 
over nadenkt: waarom ga je naar de kerk (wanneer je dat 
tenminste doet)? Wat brengt gelovige mensen zover dat ze 
bijvoorbeeld elke zondag samenkomen, zingen, bidden, tot 
God spreken die je niet kunt zien, ons geld laten ophalen, na 
de kerkdienst samen gezellig of thuis intens over de preek 
napraten, koffiedrinken en ga zo maar door? Waar gaat het 
nu precies om?  
 
Iemand met Bijbelkennis komt wellicht met een antwoord uit 
de Schrift. Een ander komt met zo’n kaartje waarop een ge-
loofsgemeenschap de missie en de visie van de kerk heeft 
uitgeschreven. Bijvoorbeeld dit: ‘Wij verkondigen het Evan-
gelie van Jezus Christus tot redding en vernieuwing van men-
sen tot verheerlijking van God.’ Weer een ander die een goed 
gevoel heeft bij een speciaal soort van samenkomsten, zegt:  
‘Ik voel me hier thuis, het is hier emotioneel warm genoeg 
voor mij’. En ga zo maar door. 
 
Wie het aan de apostel Johannes vraagt, krijgt een eenduidig 
en direct antwoord: in de christelijke gemeente gaat alles om 
en vanuit de liefde van God, tot God en om de liefde voor 
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elkaar.145 Dát is voor Johannes de christelijke belijdenis naar 
binnen én dat is ook het getuigenis naar buiten. Wanneer  
onverhoopt de onderlinge liefde tussen gemeenteleden to-
taal niet functioneert, dan is volgens de apostel Johannes de 
gemeenschap mogelijk zelfs geen gemeente van de Here 
Jezus Christus meer, hoe goed en prima verder ook alles 
geregeld is. De christelijke gemeente behoeft geen perfect 
georganiseerde kerk te zijn, maar gelovige christenen vorm-
en juist en bovenal door de onderlinge liefde voor elkaar het 
bewijs van Gods liefde voor de wereld! De eerste christenen 
lieten het gemeenteleven samenvloeien met het leven van 
elke dag. Daarin zat de kracht van hun getuigenis! 
 
Dit is gedachte: de onderlinge dienstbare en opbouwende 
liefde tussen broeders en zusters, tussen jonge, oudere en 
oude mensen is een van de ijkpunten voor hun christelijke 
leven! De christelijke samenvatting van de wet uit de mond 
van de Here Jezus is als volgt: ‘Gij zult de Here, uw God 
liefhebben  met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel 
uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het twee-
de daaraan gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.’ 
Onze predikant zegt dan: ‘Op deze twee geboden rust het 
hele Woord van God.’ God liefhebben boven alles en de 
naaste als jezelf.  
 
Dat gaat dus verder dan alleen de geloofsgenoten liefheb-
ben! Jezus vraagt in de gelijkenis van de barmhartige Samari-

                                                           
145 In de meeste gevallen richt het ‘liefhebben’ in het NT zich op 
andere personen: er is een ‘liefhebben’ van God naar mensen toe 
(bv. Rom.8:37), van de Vader naar de Zoon toe (bv. Joh.3:35), van 
de Zoon naar de Vader toe (bv. Joh.14:31), van Jezus naar mensen 
toe (bv. Joh.15:9), en van mens tot mens (bv. Mat.5:43). 
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taan niet: ‘Voor wie van de drie die langs kwamen was de 
gewonde man een naaste?’ Nee, Jezus vraagt: ‘Wie is voor 
die gewonde man een naaste geweest?’ De oorspronkelijke 
vraag: ‘Wie is mijn naaste?’ wordt omgedraaid en luidt voort-
aan: ‘Voor wie kan ik een naaste zijn?’ (Luc.10:25-37). Het 
Evangelie leert de vijandschap te ontstijgen (Joden gingen 
niet om met Samaritanen) en niet te leven met de gedachte 
‘eigen volk eerst.’ 
 
Liefde is dan ‘naaste’ zijn voor wie op de en of andere manier 
op je pad komt, met name voor die je hulp nodig heeft. Als 
iemand werkelijk liefheeft met een gunnende, opofferende 
liefde, dan zegt dát alles over zijn of haar geestelijk leven. 
Christelijke, dienende liefde is het ultieme bewijs van christe-
lijk geloof! En de praktijk om die liefde te oefenen en te erva-
ren begint dichtbij, namelijk  binnen de kerkgemeente  
 
Je hebt niét lief, als je ziet dat een van de broeders of zusters 
of een van de jongeren in de geloofsgemeenschap gebrek 
lijdt en je kúnt er iets aan doen, maar doet het bewust niet.146     
Het bewijs dat iemand wederom geboren is, wordt zichtbaar 
als iemand leeft als een gelovige christen; dat bewijs wordt 
onder meer geleverd door mededeelzame liefde. Liefde in 
woord en daad, daar draait alles om. Liefde is elkaar aanvaar-
den, elkaar waarderen met woorden. Liefde is ruimte geven 

                                                           
146 Naar Jezus’ woorden in de gelijkenis van de barmhartige Sama-
ritaan geldt liefde in breder verband voor naasten. Een naaste 
word je volgens het verhaal niet door te beseffen wat je ethische 
plichten zijn, maar door mee te voelen, door empathie te ervaren 
en vanuit het medelijden tot actie over te gaan. Niet de vraag wie 
je naaste is die je moet helpen, maar de vraag hoe je zelf een 
naaste wordt, is de kern van deze liefde-gelijkenis uit Luc.10:25-37. 
De manier van navolging van Jezus is met zorg naar de naaste gaan. 
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aan de ontplooiing van die ander, elkaar vergeven. Liefde is 
tijd en aandacht aan elkaar geven, de ander dienen. Liefde is 
elkaar laten merken dat je betrokken en verbonden bent, 
voor elkaar zorgen! Dat kan je niet aan enkele mensen in een 
werkgroep of zo overlaten die dat allemaal doen voor de hele 
gemeente: nee, zulke gunnende en gevende liefde is de op-
dracht voor elke christen! ‘Dit is immers wat wij vanaf het 
begin hebben horen verkondigen, dat wij elkáár zullen  lief-
hebben.’ Spreek je in woord en daad duidelijk genoeg de taal 
van Gods liefde voor de ander? Dat is de vraag. Hier kan het 
wel eens behoorlijk gaan wringen. Het gaat nu totaal niet om 
de buitenkant, om wat je oppervlakkig van gelovige mensen 
ziet, maar om wat er diep van binnen bij ons leeft of onvol-
doende leeft! Je gedachten kunnen nu opeens naar een be-
paalde gebeurtenis gaan, waar jij ánders reageerde, sprak of 
handelde, niet vanuit liefde. Zoiets kan  openbarend zijn en 
als je erbij stil staat voor verandering ten goede zorgen. 
 
Als je eerlijk bent, kan je hart je wel eens aanklagen.  Dan ga 
je erover nadenken: ‘Nou, als de lat zo hoog ligt, dan voldoe 
ik daar niet of veel te weinig aan (maar wie wel?). Dan heb ik 
lang niet altijd op de goede manier lief. Het draait bij mij vaak 
om mezelf en niet zozeer om die ander. Ik doe de dingen nog-
al eens met bijbedoelingen.’ Ken je dat, als het geweten gaat 
spreken? Het valt te hopen, want het is werkelijk een pro-
bleem als je nu echt niet weet waarover Johannes hier 
spreekt. Hier geldt immers: mens, ken jezelf! 
 
Hoe kan je zeker zijn van je eigen geloofsleven? Als je werke-
lijk, met woord en daad liefhebt, gewoon in je eigen, kleine 
omgeving! En hoe kan je dat zeker weten? Als je hart je niet 
meer veroordeelt, omdat je weet hebt van berouw en leeft 
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van de vergevende genade van Jezus Christus! Johannes is 
niet alleen een geestelijk leraar, maar ook een pastoraal 
gevoelige herder. Wat een diepe klanken geven zijn woorden 
als hij ons de liefde van Jezus heeft voorgehouden en wij 
ontdekken dat we daaraan niet voldoen. Of als we er niet 
gerust op zijn om voor God te staan. Dan zegt hij: ‘Als ons 
hart ons aanklaagt, God is groter dan ons hart, Hij weet alles!’ 
Dit is voor iedereen toch te begrijpen? Het gaat over wéét 
hebben van schuld of sterker nog als er een aanklacht is in je 
innerlijk, je geweten gaat spreken. Je hebt verkeerd gedaan 
en je begint er met jezelf, vanbinnen over te praten. O, zeker, 
je kunt die stille stem langdurig tot zwijgen brengen en over-
stemmen. Sommige mensen raken daardoor aan de drank, 
aan drugs of proberen op een andere manier van zichzelf 
weg te vluchten. Onrustig is het hart. 
 
In zo’n innerlijke aanklacht kunnen veel stemmen mee-
spreken. Je geweten kan zeggen: ‘het is niet goed wat ik doe.’ 
De Heilige Geest kan spreken: ‘dit is niet naar het voorbeeld 
van Jezus, wat je nu doet. Maar ook je gekwetste leven, je 
frustraties of de gevolgen van een liefde-arme opvoeding 
kunnen meespreken: ‘ik kan niet anders, zo ben ik nu een-
maal.’ Of je hebt wél gedaan zoals het hoort, precies wat 
iedereen van jou als christen verwacht, maar eigenlijk alleen 
omdat je indruk wilde maken. Je hebt wel wat van je over-
vloed aan die ander gegeven, maar je denkt er altijd bij dat 
het je later nog wel eens goed van pas kan komen. Voor wat 
hoort wat. Het is allemaal aanklacht die in je hart kan op-
komen en die de aanklager, de duivel, kan aanwakkeren tot 
één groot brandend en verstikkend schuldgevoel waaronder 
je gebukt gaat. Ellende die je van binnenuit verteert en 
waardoor je opbrandt!  
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Of je bent écht over de schreef gegaan en je rechtvaardigt 
dat met: kijk, ik kan er eigenlijk niets aan doen, want het zit 
in de familie, in de genen. Mijn grootvader was al zo en mijn 
broers hebben er ook last van. Mijn drankprobleem is een 
ziekte, mijn drugsprobleem is een vlucht. Maar ben je als 
christen dan niet in een nieuwe familie geboren? Is Christus 
dan niet ook voor jou de Geneesheer ten leven, is Hij dan niet 
de schuld-overnemende Borg, niet de Overwinnaar over 
zonde en satans macht?  
 
En dan komt het in je hart weer tot redeneren: ‘Maar jij 
noemt je toch een volgeling van Jezus?  Heb je wel echt in 
Gods kracht met je wil gekozen om te leven zoals Hij het 
verlangt, of laat jij je leiden door allerlei egoïstische gevoel-
ens of zielig zelfmedelijden?’  
Is het niet vaak zo, dat we een of ander innerlijk voorbehoud 
hebben bij het gebod van de liefde, waardoor ons handelen 
negatief ombuigt en de zaak scheef trekt? Blijkt de verkeerde 
neiging écht een onoverwinnelijke drang of dwang te zijn, 
dan zou je mogelijk toch een goede psycholoog of psychiater 
kunnen raadplegen? Ben je echt ziek, waardoor je ‘willen’ 
defect of minder valide is, dan vraagt dat om deskundige 
hulpverlening. Waarom verdringen we veelal onze innerlijke 
moeite liever dan die onder ogen te zien, er mee om te gaan 
door het te verwerken?  
 
Herstel begint daar waar we eerst maar eens toegeven dat 
de mogelijkheid bestaat dat er bij ons in de omgang met God 
inderdaad allerlei dingen niet in orde zijn. We mogen ons 
zeker door de woorden van de zielenherder Johannes bij de 
hand laten nemen.  
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Zijn brief brengt ons naar de wezenlijke zaken van het chris-
tenleven en wijst met een bewogen hart Gods nieuwe wegen 
aan.  
 
God is groter dan je hart. God weet alles van ieder van ons 
én heeft ons lief! Hij doorziet elke gebeurtenis en kent elke 
samenhang. De Here God alleen begrijpt tot in de diepste 
diepten hoe dingen met elkaar vervlochten zijn en waardoor 
onze keuzen zijn ontstaan. Hij weet waarom wij veelal in de-
zelfde fouten vervallen en volgens dezelfde patronen reage-
ren. Overigens, dat moeizame van je leven behoeft niet zo te 
blijven! Want God weet dat allemaal niet als een strenge, 
afstandelijke rechter, maar zoals een liefhebbende vader en 
zoals een begripvolle moeder! Bij de Here God is er voor jou 
geen kille afstand, maar warme bewogenheid.  
 
Als je belijdt dat God het weet, kan je ook belijden waar jouw 
eigen fout en zonde zit. Toegeven waar je bewust niet in de 
liefde voor die ander handelde waardoor nota bene de liefde 
voor jezelf beschadigd werd! Dit is kern en uitgangspunt: 
God heeft goede gedachten over jou. Van ons heeft de Here 
God een levend beeld, door Hem bedacht en bevestigd en 
bemind. Dat beeld heeft alles van doen met zijn eigen Zoon, 
en dat beeld wil de Here in ons vormen. Achter jouw bestaan 
zit een bedoeling, zit een doelgericht leven dat goed is voor 
God. Hij is altijd groter.  
 
Ons dagelijkse leven, dat zo onrustig en wisselend is, van-
daag dit en morgen dat, soms vreugde dan weer pijn, soms 
in de gloria, dan weer ongerust en ga zo maar door. Achter 
heel ons verbrokkelde of verscheurde leven is een beeld in 
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Gods gedachten dat straalt van liefde en waarheid.147 Door 
Gods genade mogen we nu in dit leven al kennismaken met 
dat beeld, namelijk door zijn Zoon, Jezus Christus onze Heer. 
Door die genade is het, dat ik ééns mijn van God bedoelde 
beeld in volheid zal ontvangen en er één mee zal zijn. In de 
hemelse werkelijkheid bij Hem en in het eeuwige licht van de 
herschepping aller dingen dat zich volledig zal openbaren bij 
de tweede komst van Jezus. Dan zullen wij werkelijk zijn, 
zoals God ons bedoeld heeft. Dit is naar mijn begrip de diepe 
betekenis van die woorden van Johannes: God is groter dan 
ons (aanklagende) hart.148  
 
Als je voelt dat dingen niet kloppen, als je hart je onrustig 
maakt en je geweten er een schepje bovenop doet dat het 
met je leven niet is zoals het zou moeten zijn… Ga daar dan 
niet blijvend onder gebukt, maar richt je ogen op de verge-
vende en bevrijdende liefde van God in Jezus Christus. Geef 
je bewust over aan het vaste geloof dat God alles van je weet 
en je toch onvoorstelbaar liefheeft vanwege Jezus Christus! 

                                                           
147 Hoe weten we dat God zo’n beeld van ons heeft? Vanwege wat 
de Bijbel over Gods liefde bekend maakt en over het levensdoel 
van een christen. Gods eigen Woord laat weten hoe groot Gods 
liefde is voor zijn scheppingswerk en speciaal voor ieder van ons 
individueel. Hij zorgt voor ons, heeft een plan met ons, verlaat ons 
niet en wil dat wij in eeuwigheid bij Hem zijn! Hij maakte dat aan 
Israël en christenen bekend. Zie Jer.29:11-15, Ps.139; Mat.10:29-
31; Rom.8 (:28-29); 1Pet.2:9,10; 2Pet.1:3,4; Ef.1:4-14; Ef.2; 1Tim. 
2:3,4; Ps.94:14; Ex.19:5; Joh.3:16-19; Rom.6:22; Joh.14; Op.21.  
148 God kent ons beter dan wij onszelf kennen. ‘Heer, u  kent mij, u 
doorgrondt mij, u weet of ik zit of sta, u doorziet van verre mijn ge-
dachten’ (Ps. 139). Deze psalm eindigt met de bede: ‘Doorgrond 
mij, o God, en ken mijn hart, toets mij en ken mijn gedachten; zie, 
of bij mij een heilloze weg is, en leid mij op de eeuwige weg.’ Psalm 
139 tekent het leven van de navolging!  
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Die overgave is vergevend en bevrijdend en genezend tege-
lijk: Jezus is het bewijs dat God in liefde om jou is bewogen. 
Lever jezelf óver aan Gods wéten, zoals Petrus deed nadat hij 
zijn Heiland en Heer hardgrondig verloochend had. Als de 
Opgestane Jezus hem daarna herhaald naar zijn liefde vraagt, 
antwoordt Petrus de derde keer met gelovige zelfkennis: 
‘Heer, U wéét alle dingen.’ Waarmee hij zoveel zegt als: U 
weet wat daar allemaal aan angst in mij omwoelde, daar bij 
dat vuur toen ze U gevangen hadden genomen. U weet wat 
mij toen bewoog om te liegen dat ik U niet kende. Heer, U 
weet alle dingen. U bent groter dan mijn hart. U weet ook, 
dat ik U ten diepste liefheb! U bent meerder dan mijn hart. 
U weet dat ik van genade leef! Uit zulk gelovig belijden komt 
alleen maar vrijheid en vergevende liefde voort. Gods liefde 
is altijd groter dan mijn schuld.149  ‘Heer, ik vertrouw mijzelf 
geheel, met alles erop en eraan, aan U toe. U bent groter dan 
mijn hart: neem mijn leven, laat het Heer, toegewijd zijn aan 
Uw eer!’ 
 
Ja, amen, trouwe Vader, ja; wij maken staat op Uw gena. 
Ons hart, o God, die alles ziet, veroordeelt ons in het naderen 
niet; het zegt, daar U op ons bidden let, gelovig amen  
op ’t gebed. 
 

Het gebed des HEEREN couplet 10 (Enige Gezangen) 

                                                           
149 Bevrijding van zelfbeklag en schuld wordt niet verkregen door 
hoger inzicht en streven naar volmaaktheid, zoals de dwaalleraars 
leerden. Zij vindt plaats waar wij gelovigen onze tekortkomingen 
belijden aan God (1Joh.1:9) en zo voor Zijn aangezicht een rustig 
geweten ontvangen (vs.19). Gods vergeving is sterker (groter) dan 
de veroordeling in het aanklagende geweten. Hij kent ons gelo-
vigen door en door, kent onze de diepste motieven en overwe-
gingen (vgl. Ps.103:14; Joh.21:17). God kent ons en heeft ons lief! 
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Gods gedachten dat straalt van liefde en waarheid.147 Door 
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VVEERRDDIIEEPPIINNGG  BBIIJJ  GGOODD  IISS  GGRROOTTEERR  DDAANN  OONNSS  HHAARRTT  
Zicht op liefhebben en vertrouwen 
 
De apostel Johannes kan over de liefde maar niet zwijgen. 
Waar gaat het om in de christelijke gemeente? Om de liefde 
tussen de gelovigen onderling. Met die liefde staat of valt de 
christelijke gemeenschap. Als er geen liefde meer is, is de 
kerk of gemeente geen gemeente van Jezus Christus meer. 
De liefde van God, voor God en voor elkaar behoort volgens 
de apostel tot de primaire verkondiging van de gemeente 
(vs.11). Dit is de tweede van drie passages in zijn brief, waar 
het zo uitgebreid over de liefde gaat. Hier wordt het gebod 
om elkaar als gelovige christenen werkelijk lief te hebben 
gemotiveerd door een beroep op de Here Jezus Christus. De 
derde keer zal de opdracht elkaar lief te hebben vanuit God 
worden gemotiveerd (4:7-5:4). Calvijn noemde dit gedeelte 
een loflied op de liefde. En dat is begrijpelijk, want het gaat 
over zowel de betekenis als de aard en het gevolg van 
praktische, christelijke liefde. Waarbij Jezus zelf ons als 
voorbeeld wordt voorgehouden (vs.16-18). Het enorme 
contrast tussen de kinderen van God en zij die ‘de duivel tot 
vader hebben’, wordt door Johannes in dit gedeelte van zijn 
brief verder uitgewerkt. Het gaat in niet mis te verstane stel-
lingen, in termen van de uitersten: slecht staat tegenover 
rechtvaardig, dood tegenover leven, haten tegenover lief-
hebben. Het is met reden krasse taal.   
 
In de christelijke gemeente 
De boodschap, die ook het gebod van de liefde omvat 
(vs.11), is voor de gemeenteleden aan wie hij schrijft niet 
nieuw en brengt ook niets nieuws. Vanaf het begin van hun 
leven als christen hebben de gelovigen gehoord dat zij bij 
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voortduur dienen lief te hebben.150 Dat liefhebben betreft 
hier in de eerste plaats elkaar, de medegelovigen. De basale 
opdracht daartoe (het gebod) is afkomstig van Jezus Zelf.151  
 
Waar draait het om bij liefde in het algemeen en bij liefde 
van de christen voor de medegelovigen in het bijzonder? Een 
krachtige formulering is die van de apostel Paulus:  ‘…maakt 
dan mijn blijdschap volkomen door eensgezind te zijn, één in 
liefdebetoon, één van ziel, één in streven, zonder zelfzucht 
of ijdel eerbejag; doch in ootmoedigheid achte de een de 
ander uitnemender dan zichzelf…’. (Fil.2:2,3).  
Er zijn factoren die de eenheid verstoren, daarom geeft 
Paulus hier met het woord ‘zonder’ een negatief gebod. De 
gelovigen moeten  oppassen, dat ze niet denken of handelen 
vanuit zelfzucht, nutteloze roemzucht of ijdele arrogantie. 
De juiste houding van gelovigen ten opzichte van elkaar is die 
van nederigheid. Een levenshouding van nederigheid en de 
ander hoger achten dan zichzelf leidt ertoe dat men niet 
alleen op de eigen zaken gericht is, maar ook op die van 
anderen. Al in het Oude Testament wordt nederigheid ge-
noemd als de enige juiste houding ten opzichte van God 
(o.m. Spr.3:34). Vervolgens gaf de Here Jezus Zelf het voor-
beeld van nederigheid, niet alleen ten opzichte van God, 
maar ook tegenover mensen.152 Dit voorbeeld moeten de 
gelovigen volgen.153 Als er onenigheid is kunnen de eenheid 
en eensgezindheid alleen hersteld worden, wanneer christe-

                                                           
150 Vgl. 3:23; 4:7,11,12; Joh.13: 34,35; 15:12,17; 2Joh.5. 
151 De vermaning tot onderlinge liefde (broederliefde), d.w.z. liefde 
tot de medegelovigen vinden we ook in (Rom.12:10; 1Tes.4:9; 
1Pet.1:22; 2Pet.1:7). Zie verder Joh.15:12; 1Joh.10; 4:7,12,21). 
152 Zie Fil.2:5-9! en Joh.13:13-17. 
153 Vgl. vs.5; 1Pet.5:5,6. 
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nen leren respect en hoogachting voor elkaar te hebben, in 
zo’n mate dat zij hun broeders en zusters hoger of belang-
rijker achten dan zichzelf! Dat betekent nogal wat. Het geeft 
te denken en te doen.   
In de geloofsgemeenschap behoeven christenen hun eigen 
belangen natuurlijk niet volstrekt te negeren. De oproep tot 
eenheid en liefde voor elkaar betekent dan ook niet dat er 
geen onderlinge verschillen van inzicht mogen zijn (vgl. Rom. 
14-15). Het gaat erom dezelfde gezindheid te hebben, het-
zelfde doel na te streven dat is gericht op het Evangelie van 
Christus. Het gaat voor christenen om een levenswandel in 
overeenstemming met het Evangelie die niet in de eerste 
plaats gericht is op het vervullen van eigen inzichten, ver-
langens of belangen, maar op het welzijn van heel de ge-
meenschap van gelovigen. Nederigheid en eensgezindheid 
liggen in elkaars verlengde en onderlinge harmonie voert 
daarin de boventoon.  Tot zover naar aanleiding van brieven 
van Paulus, nu weer terug naar Johannes. 
 
Wat liefde niet is 
De onderlinge liefde in de gemeente wordt gesteld tegen-
óver het gedrag van Kaïn, bij wie liefde geheel ontbrak (Gen. 
4:1-8, Jud.11). Het is de enige keer dat Johannes een figuur 
uit het Oude Testament met name noemt. Kaïn was ‘uit de 
boze’, een kind van de ‘duivel’. Hij had de duisternis meer lief 
dan het licht.154 Johannes tekent Kaïn als het prototype van 
hen die haten. Haat die als uiterste consequentie heeft het 
doden van een ander.155  

                                                           
154 Zie vs.10, vgl. Joh.8:44 en Joh.3:19,20. 
155 Het hier gebruikte Griekse sphazō (afslachten, vermoorden) is 
een werkwoord dat in de Griekse vertaling van het Oude Testa-
ment vaak wordt gebruikt voor het slachten van dieren (vgl. ook 
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Het antwoord op de vraag waarom Kaïn zijn broer Abel 
doodde, is een indringende kritiek op de menselijke natuur. 
Abel werd niet gedood vanwege zijn agressieve houding 
tegenover zijn broer, maar juist vanwege zijn correcte 
manier van leven, vanwege zijn rechtvaardig gedrag. Afgunst 
was Kaïns drijfveer om te doden. Zijn boze aard kwam tot 
uiting in zijn werken, die boos worden genoemd. Wij zien 
hier een parallel met de gewelddadige dood van Jezus 
Christus door de joodse leiders. Ook daar was immers sprake 
van afgunst en het doen van boze werken.  
 
Johannes spreekt in deze brief zijn lezers op verschillende 
manieren aan. Hij noemt hen geliefden en kinderen. In dit en 
de volgende verzen heten zij ook wel ‘mijn broeders’. Hij 
weet zich met hen verbonden in dat wat hij gaat zeggen.  
De gelovigen moeten zich er niet langer over verbazen dat 
liefde die zichzelf niet zoekt, door de wereld wordt afge-
wezen.156 Sterker nog, de wereld van niet-gelovigen beant-
woordt liefde zelfs wel met haat. Haat die er, gelet op de 
vorm van het Griekse werkwoord, voortdurend zal zijn tot 
aan de tweede komst van Christus. De situatie is te verge-
lijken met die van Kaïn en Abel. Abels rechtvaardige manier 
van leven en de daarin tot uiting komende relatie met God 
wekte bij zijn broer afgunst en onbegrip op, met alle ge-
volgen van dien. Kaïn was een typische vertegenwoordiger 
van wat Johannes ‘de wereld’ noemt. Deze haat van de 
wereld tegenover hen die geloven heeft de Here Jezus Zelf al 

                                                           
Gen.22:10). Het wordt in het NT alleen gebruikt m.b.t. Christus, het 
‘geslachte’ Lam en de gewelddadige dood van martelaren 
(Op.5:6,9,12; 6:4,9; 13:3,8; 18:24). 
156 Zie Mat.5:11,12; 2Tim.3:12. 
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voorzegd toen Hij nog op aarde met Zijn discipelen optrok.157 
Johannes houdt in deze brief zijn lezers, en dus ook ons, 
regelmatig de spiegel voor en laat hen zien wie ze zijn. Hij 
spreekt hen aan als iemand die zich met hen verbonden weet 
en gebruikt dan het begrip ‘wij’!  
 
Het ‘wij weten’ van vers 14 is een feitelijk weten en staat met 
nadruk voorop. Er is in dit vers een contrast met het vorige: 
de wereld haat - de gelovigen hebben lief. Dood en leven 
geven de situatie aan waarin mensen verkeren. Met Christus 
verbonden zijn, betekent: leven.158 Zonder Christus leven be-
tekent hier: dood. Ongelovigen leven voor Johannes op een 
manier die met ‘dood’ getypeerd wordt, d.w.z. geestelijk 
dood omdat er geen contact is met de Heer van het Leven. 
Het bewijs dat de gelovigen die overgang van dood naar 
leven hebben meegemaakt, is dat zij nu liefde in hun hart 
hebben, met name voor de broeders en zusters in de christe-
lijke gemeente.  
 
Die liefde is echter geen prestatie, maar een geschenk en 
vrucht van de Heilige Geest.159 Deze liefde in het leven van 
de gelovigen is een weerspiegeling van het karakter van de 
Here God (4:7,8). Ze wordt prachtig omschreven en 
uitgewerkt in dat andere Hooglied van de liefde, 1Kor.13. 
Johannes heeft het dan nog steeds over de liefde binnen de 
christelijke gemeente. Een ieder die zijn broeder of zuster, de 
medegelovige niet liefheeft (vgl. 2:10,11), maar haat, die is 
een ‘moordenaar’.  
 

                                                           
157 Zie Joh.15:18,19,25; 17:14, vgl. Joh.16:1-4. 
158 Geestelijk leven, zie 5:12,13; Joh.5:24; geestelijk dood: Ef.2:1,5.  
159 Vgl. Rom.5:5 en Gal.5:22. 
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De haat waarover het hier gaat is zoveel als veronachtzamen, 
achterstellen, minachten en houdt een zeker verband met 
‘doden’ (3:15), voor dood houden. De wereld haat in die zin 
God, Jezus en hen die Jezus toebehoren.160 Haat kan zelfs 
leiden tot daadwerkelijke doodslag (Kaïn, vs.12), maar is hier 
overdrachtelijk bedoeld. De echo van Jezus’ woorden in Mat. 
5:21vv. klinkt er in door.161 Wie leeft in voortdurende haat 
met betrekking tot zijn geloofsgenoot heeft het leven niet als 
een blijvend (eeuwig) bezit. Het leven van een ander ‘ver-
moorden’ betekent in eerste instantie zelf het eeuwige leven 
verbeuren. Johannes zegt het heel scherp en legt haarfijn de 
wortels bloot van het menselijk gedrag. Haat is de wortel van 
moord! Haten en moorden enerzijds en ruimte geven om te 
leven anderzijds sluiten elkaar uit.  
 
Liefde als zien en doorzien 
Na uitgelegd te hebben wat liefhebben niet is (vs.12-15), 
komt Johannes tot een positieve uitwerking. Liefhebben is 
praktisch.162 Liefde leren we kennen, wanneer we zien naar 

                                                           
160 Zie 3:13, vgl. Joh.7:7; 15:18,19. 
161 ‘Gij hebt gehoord, dat tot de ouden gezegd is: Gij zult niet 
doodslaan; en: Wie doodslag pleegt, zal vervallen aan het gerecht. 
Maar Ik zeg u: Een ieder, die in toorn leeft tegen zijn broeder, zal 
vervallen aan het gerecht. Wie tot zijn broeder zegt: Leeghoofd, zal 
vervallen aan de Hoge Raad, en wie zegt: Dwaas, zal vervallen aan 
het hellevuur.’ 
162 ‘De liefde waardoor we aangesproken worden en die van ons 
vraagt anders met onszelf en anderen om te gaan dan we meestal 
geneigd zijn te doen, vraagt erom geleefd te worden, maar het is 
geen uitgewerkte ethiek. Het is een (…) gevoeligheid voor de stem 
die ons uitnodigt lief te hebben en vandaaruit te gaan handelen.’ 
Geert Jan Blanken in Kierkegaard in gewone taal, toespraken over 
geloof, liefde, bezorgdheid, lijden, huwelijk en sterven. Utrecht 
2020 p.211.    
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Jezus die Zijn leven voor ons gaf,163 op Golgotha heeft Hij Zijn 
leven vrijwillig afgelegd. De woorden ‘heeft af-/neergelegd’ 
wijst op deze daad in het verleden. Waar Kaïn een duidelijk 
bewijs van haat heeft laten zien, heeft Christus een over-
tuigend bewijs van liefde gegeven! Haat is negatief en leidt 
tot actie ten nadele van en tégen een ander. Liefde stijgt uit 
boven bitterheid en haat. Liefde is positief en geeft zich aan 
of vóór de ander. Als Johannes in vers 16 schrijft ‘voor ons’ 
betekent dat niet alleen ‘ten voordele van ons’, maar ook ‘in 
onze plaats’: Hij stierf opdat wij niet zouden sterven. De zelf-
overgave van Jezus geeft aan tot hoever de gelovigen dienen 
te gaan in hun liefhebben.164  
Liefde die tot uitdrukking komt in opofferingsgezindheid en 
zelfverloochening behoort het leven van een gelovige te 
karakteriseren. Omdat gelovigen niet dikwijls in een positie 
zullen komen waarin zij metterdaad hun leven (letterlijk) 
zullen moeten afleggen, geeft Johannes in vers 17 een voor-
beeld waar iedere gelovige wel degelijk mee te maken heeft. 
Je bent zelf welvarend en ziet hoe een broeder basaal gebrek 
leidt. Er waren ook in de eerste gemeenten rijken en armen. 
‘Leven, levensonderhoud, vermogen’ heeft betrekking op al 
wat gelovigen bezitten (vgl. 1Tim.6:17,18). Het zijn de goede-
ren van deze wereld die als zodanig vergankelijk zijn. De 
broeder (let op het enkelvoud) is die ene medegelovige die 
zeer behoeftig kan zijn. Bij het zien van het gebrek van een 
geloofsgenoot (‘kijken naar, observeren’) gaat het om meer 
dan alleen een toevallig zien. Het is echt ‘doorzien’, ‘op-
merken’ en begrijpen dat de broeder hulp nodig heeft. Daar-
mee gaat een emotionele betrokkenheid gepaard.  

                                                           
163 Joh.10:11,15,17,18; Rom.5:8; Gal.2:20. 
164 Opofferende liefde: Joh.13:12-15,37,38; 15:13; Rom.9:3; 16:4; 
Fil.2:5-8; 1Pet.2:19-23. Deze liefde wil God ons schenken.  
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Je binnenste165 daarvoor toesluiten heet hier zonde. Het zien 
van mensen in hun verlorenheid en nood roept Gods (en 
Jezus’) ontferming op.166 Zo behoort dat ook het geval te zijn 
bij de gelovigen ten aanzien van behoeftigen.  
Wie echter zijn binnenste toesluit, zich innerlijk afsluit voor 
de nood van de broeder heeft beslist geen blijvende liefde in 
zich (4:20) en heeft nog maar bitter weinig begrepen van 
Gods liefde.  
 
We kunnen ons verbazen over de scherpte en directheid van 
Johannes’ woorden over de noodzaak van zorgzame liefde, 
die vinden wij echter ook in vele andere Bijbelgedeelten.167 
Zorgzame liefde dient de voortgang van het leven, dringt het 
kwaad terug, biedt in conflicten een mogelijke uitweg en laat 
het bestaan van mensen niet kapot gaan.  
Vanwege het grote belang volgt er een extra aanmoediging 
om toch voortdurend lief te hebben (vs.18). Niet met mooie 
woorden, met leuzen of uitspraken zoals de dwaalleraars dat 
deden, maar metterdaad, met concrete daden. Hier vindt 
Johannes de broer van Jezus, Jakobus, naast zich, die in zijn 
brief ook de tegenstelling tussen het woord en de daad stevig 
aan de orde stelt.168   

                                                           
165 Het Griekse woord verwijst naar ‘ingewanden’ en is een aan-
duiding voor het innerlijk van de mens, de zetel der gevoelens zoals 
ontferming, barmhartigheid, medelijden, gunnende liefde. 
166 Zie Mat.9:35,38; 14:36; 20:34. 
167 Zoals bv. Deut.15:7: ‘Wanneer er onder u een arme mocht zijn, 
een van uw broeders, in een van uw woonplaatsen, in het land, dat 
de HERE, uw God, u geven zal, dan zult gij uw hart niet verstokken 
noch uw hand gesloten houden voor uw arme broeder.’; Mat. 
25:31-46; Luc.10:30-37; 12:33; 1Tim.6: 17,18; Jak.2:15. 
168 Zie Jak.1:25; 2:12-17, daaruit: ‘Zo is het ook met geloof: als het 
zich niet daadwerkelijk bewijst, is het dood.’ 
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Woorden en daden 
Daden spreken nu eenmaal duidelijker dan woorden! ‘In de 
waarheid’ zijn betekent werkelijk en echt zijn,169 in overeen-
stemming met de liefde van God zoals die in Christus geopen-
baard is. Gelovige christenen hebben immers de Waarheid, 
Jezus Christus leren kennen.170 Dat wij voor God ons hart 
overtuigen is een bijna pastorale overweging. Het gebruikte 
werkwoord betekent naast overtuigen ook overreden en ge-
ruststellen, verzekeren. De term ‘onze harten’ is hier te be-
schouwen als een synoniem van ons geweten. Als de gelo-
vigen liefhebben met de daad en in waarheid behoeven zij 
niet in angstige spanning voor Gods aangezicht te leven, 
maar kan er sprake zijn van een rustig vertrouwen. ‘Wij zullen 
overtuigen’ of geruststellen staat in een toekomende tijd. 
Dat wijst samen met ‘voor het aangezicht van’ niet alleen op 
een toekomstige situatie, nl. het staan van de gelovigen voor 
Gods rechterstoel,171 maar ook op het heden. Zulk gelovig, 
kalmerend spreken tot je eigen hart en innerlijk is voor elke 
christen een uiterst noodzakelijke zelfbescherming tegen de 
knagende twijfel. Bij een confrontatie met de heilige God zou 
ieder van ons de moed in de schoenen zinken. Want bij de 
gedachte al roert zich ons geweten. Allerlei zonden en schul-
den, wonden en trauma’s die in (de uithoeken van) ons hart 
kunnen schuilen, komen dan opzetten. Ze kunnen ons belas-
ten, belasteren en ons hart beeft erbij.  

                                                           
169 Oprecht zijn, vgl. 2Joh.1; 3Joh:1. 
170 De gedachtegang van vs.18 loopt op deze wijze door in vs.19, 
hetgeen ook tot uiting komt in het woordje ‘waarheid’. ‘Hieraan’ 
heeft dus betrekking op het liefhebben in vs.18. Liefhebben met de 
daad en in waarheid’ (vs.18) betekent: ‘uit de waarheid zijn’ (2:21, 
vgl. Joh.18:37). En ‘uit de waarheid zijn’ is dan weer te lezen als een 
synoniem van ‘uit God geboren zijn’ (3:8, vgl. Joh.1:13). 
171 Vgl. 2:28; 4:17; 1Kor.4:3-5. 
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Ieder van ons zal toch met David moeten zeggen: ‘Als U de 
zonden blijft gedenken, Here, wie houdt dan stand?’ (Ps. 
130:3). Echter als we metterdaad liefhebben, dan mogen we 
weten dat we voortkomen uit ‘de waarheid’ en kunnen we 
met een gerust hart voor God staan. Vers 19 en 20 vormen 
pastorale woorden vol troost. Naar de maatstaf van vs.18 
kan het hart (het geweten) ook gaan spreken over velerlei te-
kortkomingen in de liefde, die tot uiting komen in de daden 
naar anderen toe. Dat kan gemakkelijk leiden tot zelfver-
oordeling. Bevrijding daarvan wordt niet verkregen door te 
streven naar volmaaktheid! Zij vindt daar plaats waar wij 
gelovigen onze tekortkomingen aan God belijden en zo voor 
Zijn aangezicht een rustig geweten ontvangen. Gods verge-
ving is immers sterker en groter dan de veroordeling in het 
aanklagende geweten. De HERE kent ons door en door, kent 
onze diepste motieven en overwegingen.172 Het is bevrij-
dend als we zeggen: ‘HEER, U weet dat ik van genade leef!’ 
Zo mogen gelovigen tot God spreken, omdat ze weten dat Hij 
voor ons eindeloos groot is in vergeving en erbarming. Dat is 
een bronervaring en die geeft moed en troost.  
 
Vrijheid uit verbondenheid 
‘Geliefde broeders en zusters ’ is een aanspraak die de apos-
tel Johannes vaker voor de gelovigen gebruikt173 en geeft aan 
dat de lezers niet behoeven te leven tegen een achtergrond 
van vrees en zelfverwijt. Als hun hart hen niet of niet meer 
veroordeelt of aanklaagt, dat wil zeggen als er rust en vrede 
in hun leven is,174 dan is er sprake van een open relatie, een 
vertrouwensrelatie met God. Anders gezegd: als gelovigen 

                                                           
172 Vgl. Ps.103:14; Joh.21:17. 
173 Zie 2:7; 3:2; 4:1,7. 
174 Vgl. Rom.5:1,2. 
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tel Johannes vaker voor de gelovigen gebruikt173 en geeft aan 
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172 Vgl. Ps.103:14; Joh.21:17. 
173 Zie 2:7; 3:2; 4:1,7. 
174 Vgl. Rom.5:1,2. 
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zichzelf niet langer ‘veroordelen’, wordt er ruimte geschapen 
om met een gerust hart en met een goed geweten tot God 
te naderen. Zo mogen wij vrijmoedig tegenover God staan 
om tot Hem te bidden. De vrijmoedigheid tegenover God 
komt hier tot uiting in het bidden van de gelovigen. Dat 
bidden staat onder de belofte van verhoring en die belofte 
komt van Jezus Zelf.175  
 
De verhoring van de gebeden staat in het kader van de 
gehoorzaamheid en wat daaruit voortvloeit. Echter de 
vreemde gedachte dat bepaalde daden (zoals het houden 
van de geboden en doen wat God wil) beloond moeten 
worden via gebedsverhoringen is Johannes geheel vreemd. 
Het houden van de geboden is geen middel tot dat doel! 
Gehoorzaamheid in het doen en bewaren van de geboden 
van Jezus is de nieuwe manier van leven van de gelovigen! 
Hun leven wordt daardoor gekarakteriseerd en is daarmee 
het antwoord op Gods liefde voor hen. Daar waar gelovigen 
in gehoorzaamheid aan God hun weg gaan, mag verwacht 
worden dat Hij naar hun gebeden hoort. Het bewaren van de 
geboden wordt nader gekarakteriseerd als ‘doen wat welge-
vallig is voor Hem’.176 Het leven naar Gods wil is echter geen 
voorwaarde voor gebedsverhoring, dan zouden we gemak-
kelijk in wetticisme vervallen.   
 

                                                           
175 Zie Joh.14:13,14; 16:23 waarin ook een echo van de Bergrede 
doorklinkt, Mat.7:7; Jezus’ eigen leven is een illustratie van dit vrij-
moedig bidden, zie bv. Joh.11:22,41,42. 
176 Welgevallig of aangenaam is datgene wat God behaagt, een 
gedrag waarin het karakter van Jezus Christus herkenbaar is 
(Joh.8:29, vgl. 2Kor.5:9; Ef.5:10; Kol.1:10; 1Tes.4:1; Heb.13:21). 
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Johannes leert hier dat de verbondenheid tussen God en de 
gelovigen de grondslag is voor een gebedsleven, waardoor 
God zijn kinderen in staat stelt om zijn wil te doen. Kinderen 
zullen als het goed is hun ouders alles durven vragen, maar 
ze zullen niet alles krijgen wat ze kunnen bedenken. Zo 
mogen wij vrijmoedig met God spreken in de zekerheid dat 
Hij geeft wat wij nodig hebben. Dat behoort tot de werking 
binnen onze geloofsrelatie met Hem.  
Waarom gaat het bij Gods wil, wat zijn Gods geboden? De 
geboden van God komen samen in het ene gebod, dat in 
twee gedeelten uiteenvalt: geloven en liefhebben.  
 
De kracht van geloven 
Het werkwoord geloven staat hier in een vorm die erop wijst 
dat de gelovigen op een eerder tijdstip metterdaad zijn gaan 
geloven. Op een bepaald moment zijn ze tot erkenning van 
Jezus Christus als Zoon van God gekomen. Niet slechts als 
leraar of ideaal, maar als degene door wie de deur naar de 
werkelijkheid van God geopend is en wiens kracht men 
ervaren heeft (1:9). Het is geloof in de ‘naam’ (vs. 23), 
waarbij de ‘naam’ staat voor de hele persoon. Het gaat om 
de historische Jezus, dat wil zeggen Jezus, die op aarde ge-
komen is als Joodse man, als mens. Geloof is voluit geloven 
in de naam van Jezus Christus, de Zoon van God. Dit geloven 
betekent niet alleen een ‘voor waar houden’, maar vooral 
een volledig vertrouwen hebben in de HEER. 
 
Geloven in Jezus heeft tastbare gevolgen, onder meer het 
elkaar als gelovigen liefhebben. Waarbij het om een voort-
durend liefhebben gaat: liefde als levensstijl. Wederzijdse 
liefde van de gelovigen is een belangrijk thema in deze brief. 
In ‘gelijk Hij (dat is Christus) ons geboden heeft’ wijst weer 
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terug op een eerder gegeven opdracht of gebod.177 Wie deze 
geboden bewaart, d.w.z. doet en onderhoudt, die blijft in 
Christus en Hij in de gelovige. De woorden ‘blijven in’ duiden 
op een innige gemeenschap. Zij komt voort uit het nieuwe 
leven dat de gelovigen hebben ontvangen. Zij zijn immers 
opnieuw geboren (3:9,14). Deze innige relatie wordt bij de 
gelovigen tastbaar door het bewaren van de geboden ofwel 
door gehoorzaamheid (Joh.15:10). Alle twijfel over het ‘in 
Hem zijn/ blijven’ wordt weggenomen door de Heilige Geest 
die aan de gelovigen gegeven is. Dat ‘schenken’ van de Geest 
was een gebeuren in het verleden (Hand.5:32; 15:8).  
 
De inwoning van de Heilige Geest wordt door gelovigen 
ervaren. Want de Geest leert ons met het hele hart in de 
Here Jezus te geloven, Gods geboden te onderhouden en de 
broeders en zusters, alsook de naasten, metterdaad lief te 
hebben.  
 
Het ‘zijn en blijven in Christus’ samengevat: 

o Kom bij Jezus, geloof in Hem en ontvang zijn Geest 
o Blijf in Gods liefde door de ontvangen liefde door te 

geven, zo gehoorzaam je Jezus’ gebod 
o Blijf in Gods Woord en laat dat in jou blijven 
o Bid in de naam van Jezus om datgene wat eraan bij-

draagt dat Gods liefde in ons leven gestalte krijgt 
 
 
 
 

                                                           
177 Te denken valt aan Joh.13:34,35; 15:12,17, vgl. 2Joh.6. 
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Laat me in U blijven, groeien, bloeien, 
o Heiland die de wijnstok zijt! 
Uw kracht moet in mij overvloeien, 
of 'k ben een wis verderf gewijd. 
Doorstroom, beziel en zegen mij, 
opdat ik waarlijk vruchtbaar zij! 
 
Ik kan mijzelf geen wasdom geven: 
niets kan ik zonder U, o Heer! 
In uw gemeenschap kiemt er leven 
en levensvolheid meer en meer! 
Uw Geest moet in mij uitgestort: 
de rank die U ontvalt, verdort.  
 
Gezang 78 (LvdK) 
bij Johannes 15:1-8 
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HET OPEN LEVEN MET GOD  
______________________________________________ 
 
 
 
 
 
‘Geliefde broeders en zusters, vertrouw niet elke geest. 
Onderzoek altijd of een geest van God komt, want er zijn veel 
valse profeten in de wereld verschenen. De Geest van God 
herkent u hieraan: iedere geest die belijdt dat Jezus Christus 
als mens gekomen is, komt van God. Iedere geest die dit niet 
belijdt, komt niet van God; dat is de geest van de antichrist, 
waarvan u hebt gehoord dat hij zal komen – nu al is hij in de 
wereld. U, kinderen, komt uit God voort en u hebt de valse 
profeten overwonnen, want Hij die in u is, is machtiger dan hij 
die in de wereld heerst. Die valse profeten komen uit de wereld 
voort. Daarom spreken zij de taal van de wereld en luistert de 
wereld naar hen. Wij komen uit God voort. Wie God kent 
luistert naar ons. Wie niet uit God voortkomt luistert niet naar 
ons. Hieraan kunnen we de geest van de waarheid en de geest 
van de dwaling herkennen.’  
1Johannes 4:1-6 NBV (zie ook 1Johannes 5:13-21) 
 
 
We proberen het voorafgaande vanuit wat we geleerd heb-
ben nog eens met andere woorden samen te vatten, nader 
toe te lichten en op enkele punten, zoals onder meer over 
het leven door de Geest, uit te breiden.178  

                                                           
178 Mijn vader zaliger leerde me dat de herhaling de leermeester is 
van de kennis. Hij reciteerde dan het Latijnse gezegde: ‘repetitio est 
mater studiorum’; herhaling is de moeder van het leren. 
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In gedachten zien we hem zitten, de oude apostel Johannes. 
Hij had te horen gekregen dat een aantal van de gemeenten, 
waarvan hij de broeders en zusters goed kende, te lijden 
hadden aan mensen die een bepaalde dwaalleer verkondig-
den. Het hele gedoe van die misleiders had de gelovigen 
bepaald niet onberoerd gelaten. De groep aanhangers van 
die vreemde leringen hebben de gemeente uiteindelijk dan 
wel verlaten, maar het heeft de achterblijvende gemeente-
leden behoorlijk geschokt, dat zoiets in hun midden kon ge-
beuren. Een van de eerste afscheidingen in de vroege kerk! 
De gemeenten waar Johannes zijn herderlijke brief naar toe 
zal zenden waren kleine christelijke geloofsgemeenschap-
pen, meestal huisgemeenten in Klein-Azië. De vroege chris-
tenen leefden daar in een samenleving die doortrokken was 
van religie en waar ruimte was voor veel zogenoemde goden.  
Dat veelgodendom ging gepaard met heel extatische en sterk 
op het gevoel gerichte afgodsverering. Er viel veel te beleven 
in de afgodentempels, maar niets goeds. Het was voor de 
christenen aan wie Johannes schreef ook nog een bedreiging 
van buitenaf dat er zoveel verwarring en verkeerde invloed 
van hun omgeving uitging.  
 
Maar ook van binnenuit was daar dus een grote bedreiging. 
Er waren leraars uit hun midden opgestaan, die beweerden 
dat God via een bepaalde ‘kennisweg’ ervaren kon worden. 
Zij geloofden in een samensmelting van joodse, heidense en 
christelijke religie-elementen, alles in een smeltkroes van 
mystieke ‘kennis’ over de geestelijke wereld. Het begin van 
de schepping, het einde van de tijden, engelen en demonen, 
overal hebben ze een eigen soort kennis en verstand van. 
Heil door geheime, alleen voor ingewijden gereserveerde 
kennis over de verborgen aard van de werkelijkheid. 
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 Sommige van die misleidende figuren spreken wel degelijk 
ook over ‘god en het goddelijke’, maar niet op de manier 
waarop de apostelen hebben gepreekt en geleerd over Gods 
liefde in de Here Jezus Christus. Het gaat ook nu bij dwaal-
leraars en sekteleiders vaak over de geestelijke wereld. Maar 
dan zó, dat je door wat zij voorschotelen als de ware kennis 
en vanwege de door hén voorgeschreven manier van doen 
mystieke ervaringen en contact krijgt met ‘het goddelijke’, in 
jezelf! Hét grote onderscheid tussen de christelijke leer en de 
niet-christelijke gnostiek of esoterie betreft altijd de persoon 
van Jezus Christus!  
Je ziet dit in onze tijd volop gebeuren. Een stroom boeken en 
bladen verschijnt met wat men noemt onthutsende inhoud 
over de esoterische wereld met haar kennis voor ingewijden. 
Een mengelmoes van astrologie, magie en mysticisme. 
Esoterie kan zowel gaan over persoonlijke ervaringen als 
over westerse en oosterse ‘spirituele’ stromingen. De ver-
borgen kennis wordt ook nu nog vaak overgedragen door 
middel van geheimzinnige inwijding, die van belang is voor-
dat je tot de groep kan behoren. 
 
Maar het is een ander ‘evangelie’ dan dat van de apostelen. 
En het is in het bijzonder de oude apostel Johannes, die de 
gelovigen duidelijk en onomwonden waarschuwt voor reli-
gieuze onzin. ‘Dwaalleraars’ noemt Johannes deze  werkers 
van de duisternis, die denken geen vergeving van zonden 
nodig te hebben. Het zijn mensen die niet belijden dat Jezus 
Christus als mens op aarde gekomen is. Daarom noemt hij ze 
zelfs ‘anti-christen’ en in zijn brieven maakt hij christenen 
weerbaar tegen hun verwarrende misleidingen en liefde-
loosheid. Steeds weer neigen mensen ertoe om het Evan-
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gelie aan te passen aan het eigen levensgevoel of aan een of 
ander modern mens- of wereldbeeld.  
Wij hebben tot nu uit het lezen en overdenken van de brief 
van Johannes geleerd dat we maar beter zullen vasthouden 
aan het Evangelie zoals ons dat door de apostelen is overge-
leverd. Waarbij de Heilige Geest het werk van God toepast in 
ons hart en persoonlijke leven. Aan het eind van zijn eerste 
brief vat Johannes alles nog eens puntig samen. Wat is nu dat 
échte, waarachtige leven van een christen? Wat is nu dat 
open leven met God, die wandel in het licht zoals de apos-
telen het leerden? Drie belangrijke onderwerpen van het 
christelijke leven vormen de afsluiting van deze brief: 
geloofszekerheid, het geloofsgebed en de geloofsgemeen-
schap. 
 

o Geloofszekerheid heeft van doen met jezelf bewust 
en concreet aan God toevertrouwen. 

o Het geloofsgebed en de voorbede hebben van doen 
met de inwerkende liefde, het werk van de Geest. 

o Verbondenheid in een geloofsgemeenschap bepaalt 
mede onze positie als kinderen van God, het gaat 
daarbij immers om onze identiteit als christenen.  

 
Verbondenheid met Jezus bestaat voor christenen onder 
meer uit kennis en weten, maar dat is niet alles! Geloofs-
belijdenis is principieel geloofsbeleving, maar wanneer dat 
bijvoorbeeld door overstelpende omstandigheden niet echt  
wordt ervaren, blijft toch de waarheid en de werkelijkheid 
voor de gelovige christen overeind! Voor wie dit onderscheid 
leert kennen en beleven, ontstaat er een open leven waarbij 
de genoemde drie beginselen de weg vormen om in het licht 
met God te wandelen. 
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gelie aan te passen aan het eigen levensgevoel of aan een of 
ander modern mens- of wereldbeeld.  
Wij hebben tot nu uit het lezen en overdenken van de brief 
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o Verbondenheid in een geloofsgemeenschap bepaalt 
mede onze positie als kinderen van God, het gaat 
daarbij immers om onze identiteit als christenen.  
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1. Jezelf aan God toevertrouwen 
‘Deze dingen heb ik geschreven aan u die gelooft in de Naam 
van de Zoon van God, opdat u weet dat u het eeuwige leven 
hebt en opdat u gelooft in de Naam van de Zoon van God’ 
1Joh.5:13 HSV 
Deze persoonlijke woorden zijn geschreven aan gemeente-
leden, gelovigen die hun vertrouwen stellen in de naam van 
Jezus Christus, de Zoon van God. Het Evangelie van Jezus 
Christus wordt ons aangezegd en voorgehouden. Dan is de 
eerste vraag bij toevertrouwen: Gelooft u wat God in de 
Bijbel zegt? Vertrouw je Hem, Jezus Christus?179 
En toch worstel je met geloofszekerheid en met de vraag of 
jij wel een kind van God mag of kunt zijn? Johannes wil ieder 
van ons overtuigen dat wie in de Here Jezus als Zoon van God 
gelooft en Hem vertrouwt voor het dagelijkse leven, dat die 
christen mag weten dat hij of zij nu al deel heeft aan het 
leven van de toekomende eeuw. De Bijbel zegt dan dat de 
Geest in je woont als onderpand van die eeuwige erfenis! Dit 
te weten is geloofskennis. Het berust niet primair op een be-
paalde ervaring of een gevoel, maar is vrucht van een waar 
geloof. Je neemt God op zijn Woord. Zo zeker als je nu met 
Christus leeft, zo zeker zal God jouw leven bewaren voor het 

                                                           
179 De tekst van dit boek wil inspireren, aanmoedigen en af en toe 
ook concreet bevragen. Dat stimuleert zicht op het (christen)leven. 
De vragen wijzen erop dat het hier niet gaat om louter kennis, maar 
om een manier van leven en met de dingen en de mensen omgaan. 
Het persoonlijk beantwoorden van vragen toont een mate van ge-
loofsassertiviteit die we ook bij de Here Jezus ontmoeten, wanneer 
Hij eens aan de discipelen vraagt uit te spreken wie zij denken dat 
Hij is (Mat.16:15). Hij wil hen inleiden in de betekenis van Zichzelf! 
Behalve bewustwording nodigt Jezus’ vraag de Hem navolgende 
leerlingen ook uit om zich uit te spreken, want daarmee treden zij 
uit de vrijblijvendheid. Zo ook wij.  
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volmaakt andere leven na dit leven. Het nieuwe leven krijg je 
als gelovige christen niet pas na het sterven, je hebt het 
eeuwigheidsleven met de inwonende Geest reeds ontvang-
en! Zalig die niet zien en toch geloven wat God in zijn Woord 
daarover zegt!180 Hoewel zulk zeker weten over die eeuwige 
toekomst niet op ervaring berust, doet het ons die geloven 
wel degelijk het een en ander gevoelen! Het blijkt een diep 
ondervinden te zijn om in de gebrokenheid van het leven 
terug te vallen op de afhankelijkheid van een liefde die je 
bevestigt in het eeuwige doel van je bestaan. Gods eeuwige 
armen die je, hoe dan ook, dragen. De psalmisten schrijven 
erover met diepe gevoelswoorden.  
 
Ervaring en gevoel vormen niet de basis of oorzaak van het 
geloof, maar zijn er wel het gevolg van! Daar staat deze brief 
en ook dit boek vol van: het gaat over liefde en geloofserva-
ring in de navolging van Jezus! Ontvangen geloofszekerheid, 
die je in je hart doet weten dat je vrede hebt met God 
ondanks de onvrede, strijd en moeite in of met jezelf! Het 
geeft blijdschap in je leven ondanks het verdriet om wat er 
allemaal nog zo enorm onvolkomen is. Het volmaakte en het 
leven in volheid komt nog, maar nu al valt Gods vaderliefde 
te ervaren, te geloven, te belijden, te bezingen.  
 
Zulk geloof bewerkt een besef van geborgenheid die geen 
mens je kan geven: geborgen voor tijd en eeuwigheid is de 
geloofservaring van het mooie lied: ‘Mijn leven is zeker in 

                                                           
180 De vele teksten die aan deze overwegingen ten grondslag liggen 
zijn in dit boek benoemd en toegelicht. Het gaat nu om de toege-
paste beschrijving van deze christelijke geloofsonderwerpen. Zie 
meer uitgebreid over de eeuwige toekomst mijn Leven in volheid, 
Gedachten over de hemel, Veenendaal 2020.    
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Gods hand, mijn leven houdt dankzij Jezus stand, vandaag en 
morgen ben ik geborgen, volkomen veilig in Gods hand!’ Dit 
zingen met het hart is een ervaring van belijden.  
 
2. Bidden op grond van Gods liefde 
‘Wij kunnen ons vol vertrouwen tot God wenden, in de zeker-
heid dat hij naar ons luistert als we Hem iets vragen dat in 
overeenstemming is met zijn wil. En als wij weten dat Hij ons 
verhoort, wat wij ook bidden, dan weten wij dat wij het ge-
vraagde, dat wij van Hem hebben gebeden, ontvangen.’ 
1Joh.5:14,15 NBV  
De wetenschap dat je het eeuwige leven181 nu al mag bezit-
ten, heeft ook uitwerking op je gebedsleven. Het geeft vrij-
moedigheid om God te vragen en voor te leggen waar je mee 
zit. Wij denken daarbij al te gemakkelijk, dat Gods verhoring 
ligt op het vlak van ons zien van de uitwerking van het gebed. 
Dat is echter nog maar de vraag. Johannes laat zien dat kind-
eren van God zullen ‘leren bidden naar Gods wil’. Daarin 
mogen wij ons oefenen en dat begint dus met vrijmoe-
digheid en nadenken over Gods wil. Het betekent dat je 
tegen de Here durft te zeggen wat je dwars zit. Een christen 
houdt zijn diepste roerselen niet allemaal voor zichzelf! Als 
er door geloof een open leven met God is, weet je dat Hij 
vanwege Christus je zonden heeft vergeven en vergeeft.  

                                                           
181 Gelovige christenen hebben vanuit zichzelf geen leven met 
eeuwigheidswaarde, maar ontvangen eeuwig leven door hun be-
trokken zijn op God. Het gaat bij christelijk geloven er om vanwege 
Zijn genade deel te krijgen aan Gods werkelijkheid. God spaart 
buiten zijn eeuwigheid tijd uit voor ons mensen. Hij roept ons op 
te kijken naar de werkelijkheid van Jezus, de hemelse harmonie 
waar geen verwarring of pijn meer is en waar wie gelooft tot Gods 
recht komt. Dit boek verwijst naar Jezus, die ons tot zich roept. 
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Dan weet je dat Hij je heeft geleid en leiden zal, dat Hij heeft 
getroost en je ook nu troosten zal. Vrijmoedigheid tegenover 
God is geen ‘eigenschap’ van gelovigen, maar een genade-
volle levensles.  
 
Je neemt de uitdaging aan om met God te mogen spreken, 
omdat je weet dat Hij je door en door kent en tóch liefheeft! 
Dat is vrijmoedigheid vanwege liefde! De grens voor onze 
gebeden ligt bij Gods wil. Wij bidden geen onzin. Wij mogen 
en kunnen niet aan God onze wil opleggen, maar Hij legt in 
wijsheid en liefde zijn wil aan ons voor. Wij mogen al biddend 
gedurende ons leven geduldig Gods wil leren kennen. Veelal 
gaat dat niet als een lichtflits uit de hemel, maar als de meer 
en meer diepgaande overgave van ons hart aan Hemzelf.  
Het is overigens één ding om iets bijzonders van de HERE te 
bidden en zijn wil daarin te leren kennen. Het is een ánder 
ding om zijn reeds geopenbaarde wil te gehoorzamen! Veel 
mensen willen antwoord op heel specifieke gebeden, zonder 
zich druk te maken over de al lang bekende wil van God voor 
hun dagelijkse leven! Ieder gebed zal een persoonlijke vari-
ant zijn op het gebedsthema dat Jezus ons leert: ‘Vader, uw 
wil geschiede, ook in mijn leven.’  
 
3. Verbonden zijn in een geloofsgemeenschap 
‘Maar wij weten dat de Zoon van God gekomen is en ons het 
verstand heeft gegeven om de Waarachtige te mogen ken-
nen; en wij zijn in de Waarachtige, namelijk in Zijn Zoon, Jezus 
Christus. Die is de waarachtige God en het eeuwige leven. 
Lieve kinderen, wees op uw hoede voor de afgoden (idolen, 
NaB). Amen.’ 1Joh.5:20,21 NBV  
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De laatste zinnen uit de eerste rondzendbrief van Johannes 
klinken als een samenvatting en het hoogtepunt van de hele 
brief. Alle lijnen die hij in deze brief getekend heeft komen 
hier samen. Het gaat nu over de gezamenlijke gemeenschap 
met God vanwege het geloof in Zijn Zoon Jezus Christus. 
Steeds klinken de woorden ‘wij’ en ‘ons’. De weg naar zowel 
de geloofsgemeenschap als de ervaring met God loopt via 
Jezus Christus.182 Twee dingen zijn daarbij van belang: wij 
weten dat de Zoon van God gekomen is en Hij heeft ons 
inzicht gegeven Hem te kennen. Jezus is op aarde gekómen 
om door zijn verlossingswerk tussen God en ons te bemid-
delen. Wie dit gelooft, vertrouwt zijn of haar leven aan Hem 
toe! Jezus is naar zijn Vader in de hemel gegáán om daarna 
de Geest uit te storten, die ons inzicht geeft hoe wij als 
kinderen van God zullen leven. Wie gelooft, is besloten ‘in de 
Waarachtige’, die kent een persoonlijke band met God. Het 
christenleven is daarmee een hoopvol en open leven. Het is 
gelovig vertrouwen vanwege vergeving van zonden, het is 
liefhebben vanwege de vervulling met de Heilige Geest en 
het is weten wie je bent in Christus, door Woord en Geest!183  

                                                           
182 Geloven als ervaring met God is vertrouwen, gehoor geven en 
gehoorzamen. De geloofsgemeenschap van christenen, de kerk, is 
een geestelijke en goddelijke werkelijkheid. Het draait niet om ge-
meenschapsgevoel of gezelligheidsideaal, maar begint voor elke 
gelovige met de geestelijke verbondenheid aan Jezus Christus.   
183 Wie ben je? Wie ben ik? Het ‘ik’ bestaat niet alleen uit zichzelf, 
zo leert ons het christelijke mensbeeld. Het zijn de joodse denkers 
Martin Buber (1878-1965) en Emmanuel Levinas (1906-1995), die 
ieder op een eigen manier intens hebben nagedacht over de ver-
houding tussen de mens en de wereld om hem heen. Buber vatte 
zijn boek over de relatie tussen mensen en tussen de mens en God 
(‘Ich und Du’) samen met ‘Alle werkelijke leven is ontmoeting’. En 
Levinas vormde zijn gedachten in de treffende zin: ‘Ik word ik in het 
aangezicht van de ander.’ De achterliggende gedachte is dat je in 
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Een wonderlijk open, hartelijk, ruim en gunnend christelijk 
leven, waartoe wij door de oude apostel Johannes volop zijn 
uitgenodigd! Dit alles schreef hij, opdat wij die geloven, 
zullen weten eeuwig leven te hebben; wij die geloven in de 
naam van de Zoon van God.  
  
  
VVEERRDDIIEEPPIINNGG  BBIIJJ  HHEETT  OOPPEENN  LLEEVVEENN  MMEETT  GGOODD 
Zicht op het werk van de Heilige Geest in de gelovigen 
 
Hoe werkt de Geest gevende liefde? 
Om de juiste verhouding tussen het werk van de Heilige 
Geest en het werk van de gelovige te zien, moeten we voor 
ogen houden dat in het Nieuwe Testament over de Geest 
gesproken wordt als een ‘Iemand’.  Zo lezen we bijvoorbeeld 
dat de Geest ‘getuigt’, ‘pleit’ en ‘doorzoekt’ en dat is geen 
spreken over een kracht, maar over een handelende per-
soon. Er zijn ook wel andere uitdrukkingen over de Geest, dat 
die ‘wordt uitgestort’ of ‘wordt ontvangen’, maar deze on-
persoonlijker klinkende uitdrukkingen doen geen afbreuk 
aan het persoonlijke karakter van de Geest. Ze brengen 
slechts onder woorden dat de Geest een genadegave is. De 
Heilige Geest is nooit te verklaren vanuit de gelovige, de 

                                                           
de relaties met anderen tot ontplooiing komt, doordat je je telkens 
weer moet afvragen hoe je in het leven staat. De ontmoeting met 
de ander is dus tevens een ontmoeting met jezelf, betoogt Levinas. 
Soms is dat een confronterende ervaring, doordat je je bewust 
wordt van je eigen tekortkomingen. Met dit soort spiegelervaring-
en vorm je gaandeweg een identiteit. Dat voor een christen daarin 
de Bijbel en het werk van de Heilige Geest alsook de christelijke 
gemeenschap een kenmerkende rol hebben, betuigt dit boek. Het 
gaat dan om een identiteit ‘in Christus’, die zich ontwikkelt gedu-
rende het hele leven en vervuld wordt in de toekomende eeuw. 
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182 Geloven als ervaring met God is vertrouwen, gehoor geven en 
gehoorzamen. De geloofsgemeenschap van christenen, de kerk, is 
een geestelijke en goddelijke werkelijkheid. Het draait niet om ge-
meenschapsgevoel of gezelligheidsideaal, maar begint voor elke 
gelovige met de geestelijke verbondenheid aan Jezus Christus.   
183 Wie ben je? Wie ben ik? Het ‘ik’ bestaat niet alleen uit zichzelf, 
zo leert ons het christelijke mensbeeld. Het zijn de joodse denkers 
Martin Buber (1878-1965) en Emmanuel Levinas (1906-1995), die 
ieder op een eigen manier intens hebben nagedacht over de ver-
houding tussen de mens en de wereld om hem heen. Buber vatte 
zijn boek over de relatie tussen mensen en tussen de mens en God 
(‘Ich und Du’) samen met ‘Alle werkelijke leven is ontmoeting’. En 
Levinas vormde zijn gedachten in de treffende zin: ‘Ik word ik in het 
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Een wonderlijk open, hartelijk, ruim en gunnend christelijk 
leven, waartoe wij door de oude apostel Johannes volop zijn 
uitgenodigd! Dit alles schreef hij, opdat wij die geloven, 
zullen weten eeuwig leven te hebben; wij die geloven in de 
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VVEERRDDIIEEPPIINNGG  BBIIJJ  HHEETT  OOPPEENN  LLEEVVEENN  MMEETT  GGOODD 
Zicht op het werk van de Heilige Geest in de gelovigen 
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slechts onder woorden dat de Geest een genadegave is. De 
Heilige Geest is nooit te verklaren vanuit de gelovige, de 

                                                           
de relaties met anderen tot ontplooiing komt, doordat je je telkens 
weer moet afvragen hoe je in het leven staat. De ontmoeting met 
de ander is dus tevens een ontmoeting met jezelf, betoogt Levinas. 
Soms is dat een confronterende ervaring, doordat je je bewust 
wordt van je eigen tekortkomingen. Met dit soort spiegelervaring-
en vorm je gaandeweg een identiteit. Dat voor een christen daarin 
de Bijbel en het werk van de Heilige Geest alsook de christelijke 
gemeenschap een kenmerkende rol hebben, betuigt dit boek. Het 
gaat dan om een identiteit ‘in Christus’, die zich ontwikkelt gedu-
rende het hele leven en vervuld wordt in de toekomende eeuw. 
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Geest is God en daarom krijgt de gelovige ook nooit de be-
schikking over de Geest! Gelovigen mogen weten dat de 
Geest van God in hen woont (1Kor.3:16). In de Geest hebben 
we met niet minder dan God zelf van doen, vandaar ook dat 
Paulus stelt dat gelovigen Gods tempel zijn: daar woont de 
HEER. De Geest wil met ons als gelovigen een persoonlijke 
relatie onderhouden. Daarin blijft de Geest God en de gelo-
vige mens blijft mens. Door het werk van de Geest wordt de 
gelovige in staat gesteld in vrijheid (zelf-willend) en actief in 
Gods werk deel te nemen. Het werk van de Geest en het 
werk van de gelovige verbinden zich zo tot een eenheid. Zo 
werkt de Heilige Geest in en door een kind van God, die het 
werk van de Geest werkt in gelovige verantwoordelijkheid. 
De leiding van de Heilige Geest gaat dan ook gepaard met de 
overwegingen van een gelovige, die zich wil richten in de weg 
van Jezus. Van belang is te beseffen dat het NT laat zien dat 
alleen als er bij een mens geloof in Jezus Christus is, alleen 
daar treedt de Geest in relatie met de gelovige (Rom. 8:9!; 
Gal.3:2). Wat betekent het nu dat de Geest in en door een 
gelovig mens wil werken en dat de gelovige het werk van de 
Geest mag uitwerken? Allereerst zal dit iedere navolger van 
Jezus vervullen met nederigheid. Wat hebben we dat we niet 
ontvangen hebben? (1Kor.4:7). Wat wij mogen doen voor de 
HEER is door de Geest gewerkt. Vervolgens zal iedere gelo-
vige christen zich verantwoordelijk weten, dat het niet min-
der dan de Geest is die door ons heen wil werken.    
 
Het werk van de Heilige Geest in de gelovige begint bij de 
‘geboorte van bovenaf’ en de bekering en is daarmee tevens 
een levenslang vernieuwingsproces naar het beeld van Jezus. 
We noemen dat proces onze heiliging. Hieruit blijkt dat ons 
leven apart gezet is voor en toegewijd is aan de Here God. 
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Heiliging of heiligmaking betekent dat het dagelijkse leven 
vanuit onze nieuwe positie in Christus wordt geloofd en ge-
leefd. Heiliging heeft betrekking op morele kwaliteiten, ge-
hoorzaamheid en onze levensstijl.184 De werken die de Heili-
ge Geest in ons uitwerkt zijn altijd gebaseerd op onze nieuwe 
staat en toestand ‘in Christus’, ze zijn als de goede vruchten 
van de ware wijnstok.  
In het leven van navolgers van Jezus wordt vanuit Christus 
voortaan ons gedrag uitgewerkt, dat wil zeggen door het 
Woord beïnvloed in ‘samenwerking’ met de Heilige Geest, 
die in ons woont. De Heilige Geest steunt ons ‘van binnenuit’ 
in de strijd tegen verleiding en zonde.185 Wij die geloven, 
zullen ons daarvoor inzetten.186 Maar hoe doen we dat? 
De Here God wil dat wij steeds meer op zijn Zoon gaan ‘ge-
lijken’, wat betekent dat we in doen en laten meer en meer 
met Hem in overeenstemming komen. Zoals de geschiedenis 
van Jezus op aarde geen glorie-tocht was, zo is dat evenmin 
met het vernieuwende verhaal van de gelovigen het geval. 
Geloven is ook een leerweg. God zelf gééft de heiliging in 
Christus én we worden tegelijk opgeroepen om ons aan Hem 
toe te wijden en Hem te gehoorzamen. Heiliging is gave en 
opgave. Aan de toe-eigening door God (die de gelovige tot 
zijn kind maakt) is de toewijding aan God (van de gelovige die 
God vertrouwt) onlosmakelijk verbonden. De Geest werkt 
Gods invloed vanwege Christus zo in de gelovige uit, dat onze 
heiliging ten allen tijde aan God te danken is. Daarbij is het 
God die ons vormt en vasthoudt in dit proces van voort-
gaande levensvernieuwing (1Tes.4:3-8).  

                                                           
184 Zie voor heiliging in oorzaak en uitwerking: 2Tes.2:13, Ef.5:27, 
1Pet.1:2, Rom.6:22; Rom.6-8 en Heb.12:14. 
185 De strijd tegen de verleiding en de zonde: 1Kor.10:13; Rom.8. 
186 Concrete en gerichte toewijding aan Jezus: 2Pet.1:5-11. 
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De Bijbel bespreekt open wat iedere gelovige heeft gemerkt, 
namelijk dat dit leven van heiliging en toewijding aan God ge-
paard gaat met de moeite en strijd van de twee tegenover-
gestelde houdingen of krachten (oude en nieuwe mens) die 
we in ons nieuwe leven ervaren. Toch worden wij die geloven 
opgeroepen om onze zondige aard van de oude mens als 
voor dood te houden en af te wijzen en onszelf over te geven 
aan het nieuwe leven door de Heilige Geest.  
 
De Geest werkt een ‘gekruisigd leven’  
Wij hebben als gelovigen onze zondige natuur met zijn harts-
tochten en begeerten nog wel, maar op een bepaalde ma-
nier, namelijk ‘gekruisigd’ (Gal.5:24). Dat onbetrouwbare, 
tegen Gods wil ingaande in ons, dat onze ‘zondige aard’ heet, 
zullen we meer en meer leren resoluut en radicaal af te 
wijzen. Hoe gaat dat in zijn werk? 
 
Het nieuwe leven door de Geest die in ons woont hangt 
natuurlijk niet van ons werken af, maar heeft zijn oorsprong 
in het toebehoren aan Christus. Het werk van de Heilige 
Geest is de ingeweven rode draad van heel het christenleven. 
De geestelijk nieuwe bestaanswijze van ons leven noemt de 
Bijbel het ‘in Christus zijn’ ofwel het ‘in Christus gedoopt en 
met Christus bekleed zijn’. Het is de geestelijke werkelijkheid 
die, zoals we al zagen, bepaald is door het vrijsprekende oor-
deel van God in Christus Jezus. Dit Woord van God mag en 
zal ons geloof voortdurend bepalen en daarmee ook het 
geloofsoordeel over ons eigen ‘zijn’! Wie zijn of haar ver-
trouwen op Christus stelt, mag zich met Christus gekruisigd 
weten (Gal.2:20). De oude Adam-natuur (‘het vlees met zijn 
hartstochten en begeerten’), ofwel het op het eigen ik ge-
richte streven, werd getroffen door het oordeel dat God door 
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de wet daarover uitsprak. Die veroordeling vanwege de 
zonde heeft Christus aan het kruis ten einde toe gedragen 
‘door voor ons een vloek te worden’ (Gal.3:13).187 Door zelf 
de straf over de zonde te dragen, heeft Jezus Christus ons 
vrijgekocht. Dat gebeurde aan het kruis op Golgotha. Dat 
verlossende werk van Jezus aan het kruis bepaalt nu het 
nieuwe leven van allen die dit op zichzelf mogen betrekken 
en geloven. En het mag daarmee ook het geloofsoordeel 
over onszelf zijn: wij zijn immers ‘mede-gekruisigd’ met 
Christus, doordat we ons door het geloof met Hem verbon-
den weten. De verbondenheid aan Christus is de ware bevrij-
ding van het christelijke geloven! 
 
Wanneer het dan zo vaststaat dat de Geest van Christus ons 
deelgenoot maakt van dat nieuwe leven dat Christus door 
Zijn ‘vrijkoping’ verwierf, volgt direct daarop de aansporing 
om daarnaar voortaan heilig te leven. Want hoewel de op 
zichzelf gerichte oude mens ‘gekruisigd’ is (en voor God in 
Zijn oordeel geen gelding meer heeft voor wie zijn vertrouw-
en op Christus stelt) en hoewel wij onszelf vrij mogen weten 
van de slavernij aan de zonde, toch leven we nog niet in de 
volle verwerkelijking van het Koninkrijk van God. Zoals veel 

                                                           
187 Vgl. Gal 3:13vv. Ieder mens stond blijkbaar onder die vloek van 
de veroordeling door de wet. Zij die door het geloof de belofte van 
vrijspraak ontvangen, heeft Christus van die veroordeling vrijge-
kocht. Het tweede waarop Paulus wijst, is de wijze waarop dit 
geschied is: door voor ons een vloek te worden. Christus is door 
God tot zonde gemaakt (2Kor.5:21). Hij die geen zonde gekend 
heeft, had die straf vanwege de wet uit Deut.27:26 juist niet 
verdiend. Toch heeft God de veroordeling die op ons lag, op Hem 
gelegd, zó, dat Hij tot die vloek gemaakt en aan de straf gestorven 
is. En dat ten behoeve van ons (opdat die veroordeling hen die 
geloven niet meer zou treffen), dat wil zeggen ons ten goede en in 
onze plaats. Wat een onvoorstelbare genade en liefde! 
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vaker in het Nieuwe Testament (met name in de brieven van 
Paulus) volgt op een geloofsvaststelling de aanmoediging om 
dan ook overeenkomstig dit nieuwe geloofsoordeel over je-
zelf te gaan leven. Dan leven we nu al ‘door de Geest’ van 
Jezus ‘in Christus’ en in de vrijheid van God. We zijn niet 
langer aan de macht van de zonde uitgeleverd. Halleluja! De 
HEER draagt ons dag aan dag, Hij is de God van ons heil.  
 
Toch hebben we blijvend te strijden tegen alles wat ons op 
het eigen ik richt, dus tegen de zondige natuur (vgl. Rom.7: 
20-23; Kol.3:3). Wij worden dan ook opgeroepen om in het  
dagelijkse leven het spoor van de Geest te volgen. Dat geeft 
onze eigen verantwoordelijkheid aan en bevestigt de inspan-
ning die daarvoor nodig is. Tegelijk geeft het een duidelijke 
richting: ons leven wordt door de Geest bepaald; we hebben 
ons blijvend te richten naar Hem, die ons leven is. 
 
De Geest werkt verandering van binnenuit 
Wanneer we spreken over het karakter wordt meestal een 
combinatie van innerlijke eigenschappen van een persoon 
bedoeld. Deze combinatie onderscheidt de ene persoon van 
de andere en bepaalt als het ware hoe je met de dingen van 
het leven omgaat. Een karaktertrek is daarmee een wezenlijk 
deel van iemands innerlijk of aard en kleurt bijvoorbeeld de 
manier waarop we uitdrukking geven aan ons geloof. Petrus 
was en bleef een haantje de voorste, maar hij veranderde 
door zijn omgang met Jezus en de doop in de Geest. Petrus’  
karakter beïnvloedde zijn geloofsbeleving en omgekeerd be-
ïnvloedde zijn geloofsleven de uitingen van zijn karakter! De 
Heilige Geest ondersteunt bij het versterken van het zwakke 
in iemands karakter en de Geest helpt ons bij het verzwakken 
van het verkeerde gedrag vanwege onze aard ofwel karakter.  
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Vermoedelijk ligt een deel van ons karakter vast in erfelijke 
eigenschappen en heeft ook de (vroege) omgeving invloed 
op de vorming van onze persoonlijkheid. Opvoeding en dus 
het ouderlijke gezin alsook (christelijk) onderwijs spelen een 
belangrijke rol in onze levensvorming.  
 
Het eerder beschreven proces van innerlijk afwijzen van de 
oude manier van leven en jezelf toewijden aan het nieuwe 
leven naar Gods wil vormen wel degelijk eveneens een grote  
invloed op je persoonlijkheid, zoveel is wel duidelijk. Veran-
deringen in de dieptestructuur van onze persoonlijkheid 
verlopen bijna altijd geleidelijk, ook al hebben ze aan ‘de 
buitenkant’ soms een forse omkeer tot gevolg op het mo-
ment van een nieuwe overtuiging. Een  geestelijke bekering 
is te beschouwen als de doorbraak van een gevonden of ver-
worven inzicht, dat het verdere leven gaat  bepalen.188 Gods 
waarheid en werkelijkheid gaan dan voor iemand open, zoals 
deze bijvoorbeeld worden aangereikt via een Bijbelwoord, 
de prediking of het getuigenis van een gelovige. Het is alsof 
een sleutel in het slot van je persoonlijkheid gaat en de deur 

                                                           
188 Het is duidelijk dat zo’n geestelijke omkeer niet beperkt blijft tot 
een nieuw inzicht over iets of iemand. Bekering is veel meer dan 
het passief instemmen met een aantal stellingen, hoe ‘waar’ die 
ook mogen zijn. Immers, wie belijdend zegt ‘Jezus is mijn HEER’, die 
brengt elk aspect van het leven onder Zijn heerschappij! Gods werk 
is in het gaan zien van de noodzaak alsook in het aanvaarden van 
het aanbod. Gods werk is in de innerlijke overtuiging alsook in de 
toerusting door de Heilige Geest, die in de gelovige komt wonen. 
Het is onze taak dit te ontdekken en ernaar te leven. Het samenstel 
van Gods werk en onze gehoorzaamheid noemen we persoonlijke 
overgave. Het gaat voor gelovigen erom ‘uit God’ geboren te 
worden en de deur van ons hart voor de HEER te openen en Hem 
binnen te laten. Zo mag je aan Gods kant komen staan, voor altijd 
en voor eeuwig. Een christen draagt dit geheimenis in zich. 
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Vermoedelijk ligt een deel van ons karakter vast in erfelijke 
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naar een andere wereld wordt geopend. Met daarachter een 
nieuwe levensweg en toekomst om te gaan en te ontvangen.  
 
De menselijke persoonlijkheid is bijzonder ingewikkeld en 
complex. Onder persoonlijkheid verstaan we immers de ma-
nier waarop iemand met uiteenlopende situaties omgaat of 
het karakteristieke gedragspatroon dat iemand in verschil-
lende situaties vertoont. Het christelijke leven vormt door de 
‘nieuwe geboorte’ en de concrete toewijding aan Jezus Chris-
tus én de inwoning van de Heilige Geest vanuit dat nieuwe 
leven dan ook een nieuwe levenshouding en nieuwe gedra-
gingen. ‘Immers, zovelen als er door de Geest van God ge-
leid worden, die zijn kinderen van God.’ (Rom.8:14). 
 
De nieuwe houding in het leven van elke christen is dat wij 
onze zondige natuur afwijzen en voor dood houden en ons 
tegelijk overgeven aan een leven dat wordt geïnspireerd 
door de Heilige Geest. We zullen de nieuwe levensstijl waarin 
de Geest ons leidt bevorderen door dagelijkse toewijding aan 
dit nieuwe leven met Jezus. Zo beïnvloedt God zijn kinderen 
door de Geest, als het goed is meer en meer. De bekendste 
middelen om daar gestalte aan te geven zijn het persoonlijke 
en gezamenlijke gebed, het trouwe lezen en overdenken van 
de Bijbel, het deelnemen aan een geloofsopbouwende kerk 
of christelijke geloofsgemeenschap, een wijs gebruik van de 
zondag, de christelijke doop, de viering van het Avondmaal 
en het meeleven met andere mensen. Dit alles vormt mede 
de voorzichtige verandering en vernieuwing van ons inner-
lijke, geestelijke leven.189  

                                                           
189 Over dit ontvangen van de nieuwe natuur en het leven volgens 
Gods plan en principes: o.m. Rom.6:10-14; Rom.8; 2Pet.1:3,4; Ef. 
4,5 en bv. in Samuel Wells, Leef dicht bij God, Franeker 2020.  
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Er bestaat voor het ingaan in dit nieuwe leven geen simpele 
formules en zeker geen stappenplan. Het leven door de 
Heilige Geest is een persoonlijk uitwerken van wat God ons 
aan nieuw leven heeft geschonken en het jezelf toewijden 
aan wat Hij ons in de Bijbel voorhoudt als het goede leven in 
zijn liefde. De Bijbel is dan ook geen boek met wetten en 
regeltjes die ons precies vertellen hoe we in iedere situatie 
precies moeten reageren. Wel geeft Gods Woord principes 
en richtlijnen die ons leiden in het dagelijkse leven en in onze 
relaties. Gods aanwijzingen zijn als vuurtorens langs een 
rotsachtige kust en als bakens in zee en ze leiden ons in veilig 
vaarwater.  
 
De Geest werkt nieuw gedrag uit 
Wanneer God wil dat wij het karakter van de Here Jezus gaan 
weerspiegelen zal dat altijd merkbaar worden omdat de kern 
van Jezus’ karakter liefde is. Hierover hebben we inmiddels 
veel uit de eerste brief van Johannes en zijn evangelieboek 
gelezen en geleerd (1Joh.4:16vv.; Joh.13:34,35.). De Here 
God wil dat op de een of andere manier liefde het kenmerk 
van ons leven wordt, omdat dit het kenmerk van Jezus’ leven 
is. Hoe wordt dat realiteit? Door toe te groeien naar wat Hij 
liet zien van zijn persoonlijkheid en door de Heilige Geest 
alsmaar de ruimte te geven om ons te reinigen en te ver-
anderen. Uiteraard gaat dit stap voor stap. Elke dag wil de 
Here ons daarin leren. Vanuit de vrede met God komt er 
vrede in je eigen hart. Vanuit de innerlijke vrede begint vrede 
met anderen te groeien omdat onze gedragingen op die 
vrede en liefde gericht raken. Over het groeien in liefde en 
vrede met anderen doen we ons leven lang. De Bijbel zegt 
hierover dat het doel van ons nieuwe leven is ‘de liefde die 
voortkomt uit een rein hart, een zuiver geweten en een 
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oprecht geloof’ te bevorderen (1Tim.1:5). Is dat ook ons 
bewuste doel? Vraag vrijmoedig aan de HEER om aan jou zijn 
liefde te schenken en je te helpen uit die nieuwe liefde te 
leven. 
 
De Geest leert afwijzen en aannemen 
De apostel Paulus roept ons met de volgende woorden op 
tot een nieuwe levenswandel:  
‘Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartig-
heid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welge-
vallig offer in zijn dienst te stellen, want dat is de ware ere-
dienst voor u. U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, 
maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te 
ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem 
welgevallig is’ Rom.12:1,2 NBV  
 
Wat betekent dit in de praktijk van elke dag? De oproep om 
zichzelf als een offer aan God aan te bieden wordt concreet 
in twee opdrachten. De ene is te vertalen met: ‘neemt niet 
de vorm aan van deze wereld’ en de tweede zegt ‘wordt 
omgevormd in je gezindheid’. Beide adviezen drukken een 
blijvende opdracht uit en wel om voortdurend weerstand te 
bieden aan de negatief vervormende invloed van de wereld 
en voortdurend positief te veranderen door de innerlijke ver-
nieuwing van je denken vanwege de invloed van de Geest. 
Bij het eerste gaat het om een verandering van houding ten 
opzichte wat van buitenaf op ons afkomt. Het gaat om een 
verandering van het uiterlijke gedrag, zoals die voortkomt uit 
de inwonende Geest, die een innerlijke verandering van wat 
we willen en kiezen ten gevolge heeft. Bij het tweede gaat 
het om een werkelijke vernieuwing van onze binnenwereld 
of ‘gezindheid’ (denkwijze en houding, inzicht en overtuiging, 
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neiging, genegenheid en geloof) die zeker ook in ons uiter-
lijke gedrag zichtbaar wordt. Het zijn op elkaar inwerkende 
bewegingen.  
Als Paulus schrijft over deze eeuw (of wereld)190 omvat dit 
tijd én invloedssfeer die worden beheerst en bepaald door 
de boze.191 Gelovigen zullen zich dus bewust verzetten tegen 
de invloeden van de huidige, zondige wereld die hen van God 
trachten te vervreemden. Daarentegen zullen zij zich tege-
lijkertijd laten veranderen ‘door de vernieuwing van hun 
denken’. Deze vernieuwing wordt zoals gezegd bewerkt door 
de invloed van de inwonende Heilige Geest (vgl.Tit.3:5). Voor 
wie oprecht gelooft geldt, dat het denken steeds weer wórdt 
vernieuwd, zodat het leven van binnenuit zal gaan verander-
en.192 Het doel van deze vernieuwing van het denken is, dat 
wij zullen ‘proeven wat de wil van God is, het goede, het 
welgevallige, het volkomene’ ofwel ‘wat de goede en 
welbehaaglijke en volmaakte wil van God is’. Bij ‘proeven’ 
gaat het niet om een uitproberen of testen wat Gods wil is. 
Nee, het is een van te voren onderzoeken wat de ‘smaak’ van 
Gods Koninkrijk is en die gaan ondervinden doordat de Heili-
ge Geest ons denken en geweten erover verlicht.193 De ‘wil 
van God’ wordt uitgelegd als ‘het goede, het welgevallige, 
het volkomene’. Het is daarbij niet voldoende, dat iets goed 
is in onze menselijke ogen; het moet ook ‘welgevallig’ voor 
God zijn, dat wil zeggen het moet voldoen aan Gods normen. 
Ook is het op zichzelf niet ‘voldoende’ wanneer een gelovige 
probeert volgens de geboden van de wet God welgevallig te 

                                                           
190 Zie bv. ook Luc.16:8; 20:34; Gal.1:4. 
191 Vgl. 2Kor.4:4. 
192 Zie 2Kor.5:17; Ef.4:23; Kol. 3:10. 
193 Vgl. Fil.1:10; Ef.5:10! 
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190 Zie bv. ook Luc.16:8; 20:34; Gal.1:4. 
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zijn.194 Het gaat hierom: de Geest van God openbaart uit de 
Bijbel ‘het volkomene’, het volmaakte, dat wat voor de HEER 
voldoet. De Geest leert ons zo van binnenuit, dat is vanuit de 
‘wet van de Geest die levend maakt’ en die in het hart en 
geweten geschreven wordt, om te kennen en te doen wat 
goed en welgevallig is in Gods ogen.195 
 
‘Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees 
het goede toegedaan. Heb elkaar lief met de innige liefde van 
broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf. Laat uw 

                                                           
194 Hoewel de geboden van God richtsnoer voor ons leven zijn, kan 
het strikte naleven wetticisme in de hand werken. Dan wordt men 
tevreden met een uiterlijke ‘wetsbetrachting’ alleen, zonder het 
hart. Het wetticisme vergeet, dat de liefde tot God en de naaste de 
vervulling is van de wet! Als de Vader in de hemel ons door Jezus 
(bv. in Mat.5:48, 10:20) ten voorbeeld wordt gesteld, is dat niet om 
op zijn zondeloosheid te wijzen, maar op zijn goedheid, zijn liefde 
(zie vs.45). ‘Volmaakt zijn’ betekent dus niet ‘zonder zonde zijn’, 
maar volkomen onder de leiding van de Heilige Geest staan en 
andere mensen liefhebben zoals God ons liefheeft. Dit liefhebben 
is echter alleen mogelijk door een ingrijpen van de HEER, doordat 
Zijn liefde in onze harten wordt uitgestort door de Heilige Geest 
(Rom.5:5). 
195 Uit de woorden van de apostel Paulus in Rom.6-8 kunnen we 
opmaken dat onze zondige natuur een wetmatigheid of macht in 
ons is, die ons neigt/dwingt tot zonde; we kunnen niet anders. Die 
‘wetmatigheid’ is er altijd (zoals bv. zwaartekracht). Maar het 
wonder van de Heilige Geest in het leven van de gelovige christen 
bewerkt een nieuwe wetmatigheid in ons, namelijk die van ‘de 
Geest van het leven’ (Rom.8:2-4). De Heilige Geest wordt ‘de Geest 
van het leven’ genoemd, omdat zij levend maakt (2Kor.3:6) en 
omdat de mens die overeenkomstig de Geest leeft het eeuwige 
leven ontvangt. De twee ‘wetmatigheden’ in het leven van een 
christen staan tegenover elkaar. De ‘wet’ van de Geest is sterker 
dan de wet van de zonde en de dood en daardoor brengt de Heilige 
Geest ons in het leven vanwege Christus’ overwinning.  
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enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de 
Geest en dien de Heer.’ Romeinen 12:9-11 NBV 
 
Verafschuwen is een afkeer hebben en met kracht afwijzen; 
toegedaan zijn is met bewogen liefde aanvaarden.  
Er staat letterlijk ‘vasthechtende aan het goede’. Dat zegt 
‘weest vast verbonden aan de goede God’. Daarbij gaat het 
wel degelijk ook over de inzet van ons die geloven. Wat 
toewijding of ijver betreft moeten wij niet lui of traag zijn. 
Het past ons duidelijk en beslist te zijn in het onszelf afkeren 
van de zonde. Alsook ijverig en gunnend in liefdebetoon, 
naar God toe alsook naar onze naasten (waarbij jezelf de 
eerst-nabije naaste bent).196  Maar het geldt ook de verbrei-
ding van het Evangelie. Dan volgt de beeldende aanmoedi-
ging ‘wees bruisend van geest’. Deze uitdrukking kan zowel 
de betekenis hebben van ‘enthousiast’ (vgl. Hand.18:25) als 
‘vurig in de Heilige Geest’. Hoe gemakkelijk kan namelijk het 
werk van de Heilige Geest worden gedoofd of uitgeblust 
(1Tes.5:19). De derde oproep in deze verzen vestigt opnieuw 
de aandacht op nederige dienstbaarheid. Het vurig zijn in de 
Heilige Geest behoort namelijk te leiden tot liefdevol dienst-
betoon aan de Here Jezus Christus en aan de naasten, niet 
tot zelfverheerlijking.  
 
 
 

                                                           
196 Er worden woorden gebruikt die genegenheid en eerbetoon 
uitdrukken, de ander hoger achten, daarin ten voorbeeld zijn. De 
christelijke liefde zal warm, hartelijk en teer zijn; ook onderling 
‘respect’ is nodig in de relatie tussen de gelovigen (alsook met 
anderen).  Het onderlinge respect berust op het feit, dat allen deel 
uitmaken van het ene lichaam van Christus (vs.5). 



144 
 
 

zijn.194 Het gaat hierom: de Geest van God openbaart uit de 
Bijbel ‘het volkomene’, het volmaakte, dat wat voor de HEER 
voldoet. De Geest leert ons zo van binnenuit, dat is vanuit de 
‘wet van de Geest die levend maakt’ en die in het hart en 
geweten geschreven wordt, om te kennen en te doen wat 
goed en welgevallig is in Gods ogen.195 
 
‘Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees 
het goede toegedaan. Heb elkaar lief met de innige liefde van 
broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf. Laat uw 

                                                           
194 Hoewel de geboden van God richtsnoer voor ons leven zijn, kan 
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De Geest leert vluchten en volgen 
Dat het bij het christelijke leven om heel duidelijke en aan-
toonbaar concrete zaken gaat wordt bijvoorbeeld duidelijk in 
de volgende vermaning:  
 
‘De wortel van alle kwaad is geldzucht. Door zich daaraan over 
te geven, zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben 
ze zichzelf veel leed berokkend. Maar jij, een dienaar van God, 
moet je hier verre van houden. Streef naar rechtvaardigheid, 
vroomheid, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid. 
Strijd de goede strijd van het geloof, win het eeuwige leven 
waartoe je geroepen bent en waarvan je in aanwezigheid van 
velen zo’n krachtig getuigenis hebt afgelegd’ 1Tim.6:10-12  
 
Ook hier worden weer twee tegenovergestelde houdingen 
geschetst: het ‘vluchten, ontvluchten’ uit de NBG wordt in de 
NBV vertaald met ‘je verre houden van’ en het ‘jagen naar’ 
uit de NBG wordt in de NBV vertaald met ‘streven naar’. Een 
navolger van Jezus Christus moet zich verre houden van het 
ongeremde streven naar rijkdom en de daar vaak mee ver-
bonden vele verzoekingen, begeerten en mogelijk zelfs de 
ondergang.  
 
De ‘gerechtigheid’ of rechtvaardigheid die Timotheüs wordt 
aangeraden na te jagen betreft niet de rechtvaardigheid die 
door het geloof in Jezus Christus wordt geschonken (vgl. 
Rom.3:21,22) en ook niet een eigengerechtigheid door het 
volbrengen van wetsvoorschriften (Rom.3:20), maar het gaat 
hier over ‘het doen van gerechtigheid’ (vgl.2Tim.2:22), dat 
wil zeggen het doen van goede liefdevolle werken. Ook met 
‘vroomheid’ wordt een verering van God bedoeld die zich uit 
in goede, het leven dienende werken (vgl. 2:10; 4:7,8).  
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Na geloof en liefde treffen we dan nog volharding aan. Zacht-
moedigheid en vriendelijkheid zijn vooral van belang voor 
degenen die (zoals Timotheüs in de christelijke gemeente) 
leiding, onderwijs en voorbeeld geven (vgl.2Tim.2:25). 
 
Wij die geloven kunnen God niets voorschrijven en Hij heeft 
ons niet gevraagd Hem na te rekenen. De HEER vraagt ons 
Hem te volgen, recht te doen, trouw en nederig te zijn. Voor 
die levensweg van geloof en liefde geeft de Bijbel vele voor-
beelden die tot navolging dienen. Door over geschiedenis-
sen, verhalen en de levens van figuren uit de Bijbel na te 
denken en het goede eruit na te volgen, krijgt geloof handen 
en voeten in de praktijk van het dagelijks leven. Zo leert de 
Heilige Geest ons om in een weg van geestelijke groei de 
Here Jezus te volgen. 
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VOLWASSEN LIEFDE 
______________________________________________ 
 
 
 
 
 
JJeezzuuss  zzeeii: ‘Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals 
Ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben. Aan 
jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leer-
lingen zijn.’ Johannes 13:34,35 NBV 
 
JJoohhaannnneess  sscchhrreeeeff: ‘Geliefde broeders en zusters, laten wij 
elkaar liefhebben, want de liefde komt uit God voort. Ieder die 
liefheeft is uit God geboren en kent God.’  
‘Niemand heeft God ooit gezien. Maar als we elkaar liefheb-
ben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons ten volle werke-
lijkheid geworden. Dat wij in Hem blijven en Hij in ons, weten 
we doordat Hij ons heeft laten delen in zijn Geest.’ 
‘Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en ver-
trouwen daarop. God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in 
God, en God blijft in hem.’  1Johannes 4:7,12,13,16 NBV 
 
PPaauulluuss  sscchhrreeeeff: ‘Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij 
te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te 
bevredigen, maar dien elkaar in liefde, want de hele wet is 
vervuld in één uitspraak: ‘Heb uw naaste lief als uzelf.’ Maar 
wanneer u elkaar aanvliegt, pas dan maar op dat u niet door 
elkaar wordt verslonden. Ik zeg u dus: laat u leiden door de 
Geest, dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten. Wat wij 
uit onszelf najagen is in strijd met de Geest, en wat de Geest 
verlangt is in strijd met onszelf. Het een gaat in tegen het 
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ander, dus u kunt niet doen wat u maar wilt. Maar wanneer u 
door de Geest geleid wordt, bent u niet onderworpen aan de 
wet.’ … ‘Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en 
vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zacht-
moedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets 
tegen heeft. Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen 
natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. 
Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook de 
richting volgen die de Geest ons wijst. Laten we elkaar niet uit 
eigenwaan de voet dwars zetten en elkaar geen kwaad hart 
toedragen.’ Galaten 5:13-18 en 22-26 NBV 
 
 
Zit er groei in uw geestelijke leven? Wat betekent het nieuwe 
leven in Christus voor de dagelijkse praktijk van je leven?  
Stel je nu eens voor dat iemand je deze vragen stelt. Zou je 
daarover dan kunnen aangeven hoe die groei en dat leven te 
ervaren en door anderen te merken is? Zou de vrager zelf al 
gemerkt hebben dat je  innerlijk aan het veranderen bent? 
Kennen mensen u als een navolger van Jezus Christus?  
 
Inderdaad, dit zijn nogal directe en persoonlijke openings-
vragen aan het begin van een nieuw hoofdstuk in een boek.  
Dit zet behoorlijk aan het denken. Je kunt het allemaal met 
de volgende vraag samenvatten: 
‘Is er een hartelijk verlangen om God en je naaste dienstbaar 
lief te hebben, om serieus te breken met de zonde, om je 
oude manier van leven op te geven en na te laten en voor-
taan te leven naar de liefde-wil van God door de invloed van 
de Heilige Geest toe  te laten?’  
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Inderdaad, een fors intro, maar dat past wel bij een hoofd-
stuk over het groeien naar een volwassen geloof. De brieven 
van Johannes en Paulus geven er alle aanleiding toe. In wat 
deze apostelen schrijven en eigenlijk in de gehele tekst van 
de Bijbel lezen we dat het goed is om na te denken hoe het 
er met ons geloof voorstaat. Daarbij gaat het niet om allerlei 
tijdgebonden uiterlijkheden of persoonlijke gevoelens.197 
Eén van de kenmerkende signalen van onze geestelijke groei 
is leren leven naar het voorbeeld van Jezus, die zei: ‘Volg mij 
na’.198 Ofwel concreet als voorbeeld: in het leven van een 
christen zal groei zijn in (ver)gevende liefde, onder meer naar 
de ander, de medemens. Dit is wat Johannes in grote lijnen 
ons immers voorhoudt: wie God, die je niet kunt zien, 
liefheeft, zal dat laten merken door de andere mens 
concreet, dus metterdaad en opbouwend lief te hebben. We 
vatten dit christelijke leven in een paar grote lijnen aan-
gaande de uitwerking ervan samen: 

                                                           
197 Vanaf het prille begin van de in de Bijbel beschreven mensen-
geschiedenis blijken respect voor en gehoorzaamheid aan de 
woorden van God een van de belangrijkste criteria voor gelovig 
leven. Met name de oudtestamentische wetgeving laat daarbij zien 
dat deze weg-wijzende woorden van de HEER richtinggevend zijn 
voor een leven tot eer van Hem en ten goede voor mens en natuur. 
In het kader van de navolging van Jezus zijn het de richtinggevende 
woorden van Jezus en van de apostelen uit het Nieuwe Testament 
die het christelijke leven in een zekere zin ‘geheel anders’ doen zijn 
dan het leven van de niet-christen. Een volgeling van Jezus leeft 
een volledig menselijk leven dat geleid wordt onder goddelijke 
hulp en heerschappij. Zie bv. John Stott, De boodschap van de 
Bergrede, Hoenderloo 2003. 
198 ‘Jezus zei: Wie mij dient moet mij volgen… wie mij dient zal door 
de Vader geëerd worden.’ (Joh.12:26); ‘Jezus nam opnieuw het 
woord. Hij zei: ‘Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt 
nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.’ (Joh. 
8:12).  
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1. Wie God persoonlijk heeft leren kennen, klampt zich vast 
aan Zijn genade en heeft zo zijn of haar leven voor Jezus’ 
invloed geopend. Geloven is ruim baan voor Jezus! Het ge-
loofsgebed ‘Kom in mijn hart, HEER Jezus’, betekent zoveel 
als ‘Geef mij uw kracht om alles op te ruimen wat er niet in 
mijn leven thuishoort en richt U alles maar opnieuw in, HEER. 
Laat mij zien wat er wel en niet hoort, door uw Woord en 
door uw Geest.’ Afleren en aanleren, daar gaat het om. Wie 
concreet tot God om levensvernieuwing bidt, die zal door de 
Heilige Geest de duidelijke uitwerking daarvan in zijn of haar 
leven ervaren (1Joh.4:13). 
2. Als we in deze weg van innerlijke omkeer en geestelijke 
groei (heiliging199) komen, is dat vanwege de van de HEER  
ontvangen genade en door de invloed van de Heilige Geest 
in ons hart. God de Geest komt bij ons inwonen en zijn 
aanwezigheid in ons leven zal meer en meer duidelijk 
worden. De Geest in ons vormt het bewijs dat het niet maar 

                                                           
199 Heiliging is een vorm van genadig handelen van God aan ons. Hij 
zet ons over in Zijn Koninkrijk en vormt ons, zodat we uit Christus 
gaan leven (terwijl wij weten dat dit hoe dan ook onvolkomen zal 
blijven, maar toch!). Christenen op aarde zijn geen heiligen, maar 
geheiligden: overgezet in het Koninkrijk van Gods liefde en daarvan 
burgers van wie het leven voortaan een ‘inburgeringscursus’ is. Zie 
1Kor.1:30: Paulus noemt drie elementen van de goddelijke 
wijsheid die door de verbondenheid met Christus de gelovigen ten 
deel zijn gevallen, nl. ‘gerechtigheid, heiliging en verlossing’. Geen 
van deze drie is een prestatie van de gelovigen zelf. Bij ‘ge-
rechtigheid’ gaat het om de gerechtigheid die gelovigen (onver-
diend) van God ontvangen vanwege het geloven in Jezus Christus 
(Rom.3:22; 2Kor.5:21; Fil. 3:9). ‘Heiliging’ is hier de geheiligde 
status die de gelovigen hebben ontvangen. Ze zijn apart gezet voor 
God; ze zijn Gods eigendom geworden (vgl. 1Kor.1:2; 6:11; 
1Pet.2:9). Ten derde noemt hij de ‘verlossing’ (vgl. Rom. 3:24; 
Ef.1:7), de vrijmaking uit de macht der zonde en de vergeving van 
de zonden, eeuwig leven.  
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woorden van God een van de belangrijkste criteria voor gelovig 
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198 ‘Jezus zei: Wie mij dient moet mij volgen… wie mij dient zal door 
de Vader geëerd worden.’ (Joh.12:26); ‘Jezus nam opnieuw het 
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1. Wie God persoonlijk heeft leren kennen, klampt zich vast 
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199 Heiliging is een vorm van genadig handelen van God aan ons. Hij 
zet ons over in Zijn Koninkrijk en vormt ons, zodat we uit Christus 
gaan leven (terwijl wij weten dat dit hoe dan ook onvolkomen zal 
blijven, maar toch!). Christenen op aarde zijn geen heiligen, maar 
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om woorden of ideeën gaat, maar om innerlijke liefde en 
concrete levensvernieuwing. ‘Jezus is HEER’ betekent: Hij 
heeft het bij mij voor het zeggen. Jezus is de Koning van mijn 
hart. Niet meer ‘ik leef mijn eigen (egocentrische) leventje’, 
maar Christus leeft door zijn Geest in mij. En dat zal wel dege-
lijk te merken zijn in mijn gedrag, houding en vooral in mijn 
nieuwe (gunnende, liefdevolle) manier van omgaan met de 
andere mensen. Met vallen en opstaan, dat is waar. Want de 
Geest is het die levend maakt (Joh.6:63-70).  
3. Wie zo het nieuwe leven van Hogerhand ontvangt, voor 
die is Gods liefde geen theorie, maar ervaringsfeit. Je leven 
wordt langzamerhand meer en meer doortrokken van die 
liefde van God. Er komt innerlijke ruimte omdat je God leert 
liefhebben en de zonde leert haten. De zonde is als een be-
smettelijk virus dat je hele levenscomputer vertroebeld en 
verziekt. Alles komt erdoor vast te zitten. Maar wie de Geest 
ontvangt, gaat God om zijn liefde en genade loven en prijzen 
én leert tegen de zonde te strijden,200 die te haten en los te 
laten. Dat bewerkt de liefde van God in ons; in elk aan Hem 
overgegeven leven. Wie in Gods liefde blijft, God blijft in hem 
of in haar. Zo is elke gelovige christen in een eigen, unieke en 
levende relatie met God verbonden (4:16).  
 
Gods Geest woont in elk kind van God; Gods Geest wil werk-
zaam zijn in elk kind van God; Gods Geest bewerkt de liefde 
voor de HEER en voor de naaste in ieder kind van God, dat 
daardoor kan groeien naar geestelijke volwassenheid.  
 
Wanneer dit levende geloof bij je werkzaam is, dan komt 
Gods liefde in je leven tot zijn bedoeling. Liefde kan groeien 

                                                           
200 Voor de gaven van de Geest en de wapenrusting die God geeft, 
zie 1Kor.12:8-10 en Ef.6:11-18. 
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en toenemen. Gunnende en gevende liefde is immers een 
vrucht van de inwonende Heilige Geest. Het is Gods bedoe-
ling met ieder van ons, dat die geestelijke vrucht door groei 
tot rijpheid, zeg maar tot ontwikkeling en ontplooiing komt. 
Daarom worden we door bijvoorbeeld de apostelen Johan-
nes en Paulus opgeroepen om zo liefdevol te leven als Jezus 
geleefd heeft. Zo te leven en dat te willen stimuleert de 
geestelijke groei!201 We ervaren het leven dan in afhankelijke 
liefde tot God en in zegenende liefde naar de mensen om ons 
heen. O, zeker, daarin is voor iedere gelovige een geheel 
eigen weg te gaan. Volwassen liefde is een vernieuwend 
werk van de Geest, dat reinigt je van binnenuit en maakt 
ruimte voor méér van Jezus in je leven. Johannes geeft als 
voorbeeld dat de liefde geen ruimte laat voor voortdurende 
angst en vrees. Letterlijk staat er: de liefde smijt de angst 
eruit (vs. 18). Het gaat dan met name om de angst voor God 
en zijn straf vanwege de zonde. Die angst is het gevolg van 
een onrustig geweten, dat alsmaar onzeker is over de 
vergeving en de vrijspraak vanwege de Here Jezus Christus.  
 
Wie alsmaar onzeker is over zichzelf en zijn of haar staat en 
toestand voor God, die heeft blijkbaar geen zekerheid over 
Gods liefde. Vertrouw je het dan niet met God?  
Het ontvangen van het goede leven van God begint met te 
vertrouwen dat de HERE eerlijk is, waarheid spreekt en doet 
wat Hij belooft. Omdat God zich aan zijn Woord verbonden 

                                                           
201 Geestelijke groei vindt plaats wanneer wij Gods Woord in ons 
opnemen, overdenken en er naar leven. Het houdt in dat we de 
moeilijkheden van de zonde het hoofd bieden en in gemeenschap 
leven met een plaatselijk ‘lichaam’ van gelovigen (christelijke kerk 
of gemeente) dat wordt gekenmerkt door christelijke onderlinge 
omgang van genade, liefde en wederzijdse verantwoordelijkheid.  
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heeft, weet de gelovige zich door de woorden uit de Bijbel  
die dat bevestigen aan God verbonden. Wie daarin Gods 
liefde heeft onderkend, die vertrouwt op Hem. En wie op 
God vertrouwt: God blijft in hem of haar. Dat is een ware 
geloofsbelofte!   
 
Het meest heldere teken van onze verbondenheid met God 
en van een Geest-doorademd leven is, dat we ópenstaan 
voor dat innerlijk vernieuwende werk van de liefde van God. 
Hoe kan je dat nu ervaren? Waarop moet je letten, als het 
gaat om groeien naar volwassen geloof, dat door concrete 
liefde voor God en mensen bewezen wordt? Wel, het is nogal 
opvallend en goed te merken, die vrucht van de Geest! We 
lazen al dat je aan het volgende herkent of je geloof groeit 
naar volwassenheid: liefde, vreugde, vrede, geduld, vriende-
lijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheer-
sing (zie Gal.5:22vv.). Het zijn toetsstenen als daarin groei is.  
 
Het enkelvoud ‘vrucht’ (van de Geest) legt nadruk op de ene 
Bron: in al die verschillende facetten van het werk van de 
Geest gaat het er om dat we de HEER Zelf aan het werk zien. 
Het is duidelijk dat de grond hiervoor, net als bij alle andere 
facetten van het werk van de Geest ligt in de relatie met God. 
Wij kunnen alleen trouw zijn omdat we op de trouw van God 
vertrouwen. Wij kunnen alleen liefhebben, vrede kennen en 
geduldig zijn omdat God ons eerst heeft liefgehad.  
Overdenk eens waarin jijzelf verder mag groeien? Bid je God 
er concreet en met name om? Sta je langer stil bij wat dit 
voor jouzelf betekent? 
Iemand zal denken: Ja, maar hoe kan je nu groei in zacht-
moedigheid meten? Zijn het niet allemaal wat vage en softe 
termen? Nee, het zijn bijzonder opvallende en heel concrete 
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daden en dat merken we bijvoorbeeld wanneer we het om-
gekeerde ervan eens benoemen. 
 
Hoe vaak lééft niet het omgekeerde van liefde, namelijk 
onmin in menselijke verhoudingen, ook tussen christenen? 
Hoe vaak lééft niet het omgekeerde van vreugde, namelijk 
gemopper en geklaag en het spuien van ongezouten kritiek?  
Hoe vaak horen we niet over het omgekeerde van vrede, 
namelijk ruzie en twist, in huwelijken, gezinnen of welke rela-
ties dan ook? Hoe vaak merken we niet het omgekeerde van 
geduld, namelijk drift en opvliegendheid. Te grote woorden 
in gesprekken op het werk, maar ook als reactie op wat naar 
onze smaak te weinig of teveel verandert in de sociale 
context (maatschappij, werk of kerk)? Hoe vaak leeft niet het 
omgekeerde van vriendelijkheid, namelijk grofheid en bot-
heid en elkaar straal voorbijlopen, ook onder ons gelovige 
mensen? Hoe vaak kom je het omgekeerde van goedheid 
niet tegen, namelijk gemeenheid, slechtheid, slinkse en 
sluwe trucs in ons gedrag, openlijk of stiekem? Hoe vaak 
hoor je niet van precies het omgekeerde van trouw, namelijk 
ontrouw in relaties tussen jongens en meisjes, mannen en 
vrouwen. Flirten met andermans vriend of vriendin, ander-
mans man of vrouw. Sommige mensen die daar de dupe van 
zijn geworden geloven bijna niemand meer, zo wantrouw-
end en beschadigd zijn ze door al dit vreselijk verlakkende 
invloeden. 
Hoe vaak leeft niet het omgekeerde van zachtmoedigheid, 
namelijk grote hardheid, bijvoorbeeld in het keihard oor-
delen over en afschrijven van elkaar. Hoe vaak hoor je niet 
over precies het omgekeerde van zelfbeheersing, namelijk 
enorme uitbarstingen van boosheid of woede tussen man en 
vrouw of naar de kinderen, zich te buiten gaan aan teveel 
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alcohol drinken of het leiden van een verwoestend ongere-
geld leven. Dit alles gaat aan christenen niet voorbij! 
 
Begrijpen we als we dit overdenken, dat de vrucht van de 
Geest zal ópvallen als gelovigen werkelijk gaan groeien in 
volwassen liefde?! Geestelijk onderricht krijgt pas zijn volle 
betekenis wanneer betrokkenen er wat mee kúnnen en ook 
weten wat ze ermee moeten doen. Ik doe in dit hoofdstuk en 
de erbij behorende Verdieping een poging om kernachtig aan 
te geven waar het op aankomt in de groei naar volwassen 
liefde.  
Liefde van God toelaten in je hart heeft alles van doen met 
de zorg voor je eigen innerlijke leven. Temidden van alle 
gejaagdheid en vervreemding, hardheid, trots, moeite en 
ellende weten wij die geloven diep in ons hart, dat we níets 
zouden zijn zonder de liefde van God. Wat we zélf van Hem 
ontvangen hebben, zullen we verder dragen naar anderen. 
Wie Gods liefde doorgeeft, groeit en wordt pas echt mens! 
Door de weg van het uitwerken van Gods liefde bewust op te 
gaan, komen we op een hoger pad, zoals we in de Bijbel vele 
malen lezen: de meerdere van alles is de liefde van God! Wie 
in die liefde blijft, die blijft in God en de Geest blijft in jou.      
 
 
Leid mij, HEER, o machtig Heiland 
door dit leven aan uw hand. 
Ik ben zwak, maar U bent machtig, 
wees mijn Gids in dit barre land. 
Gij mijn Sterkte, Gij mijn Leider, 
vul mij met uw Geest steeds meer.  
 
naar Peter Williams (1722-1796) 
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VVEERRDDIIEEPPIINNGG  BBIIJJ  VVOOLLWWAASSSSEENN  LLIIEEFFDDEE  
Zicht op het groeien in de liefde van God 
 
Liefde wil blijken 
Gelovigen kunnen God niet liefhebben zonder een middel 
om dat te tonen. Johannes zegt opmerkelijk genoeg nergens 
dat wij God moeten liefhebben, maar hij vraagt om de liefde 
voor elkaar! Omdat liefde iets concreets is, laten we zien dat 
we de onzichtbare God liefhebben door de daadwerkelijke 
liefde voor zichtbare mensen. Liefde vraagt: ‘Waarmee kan 
ik je helpen; om tijdens het dienen nog eens te vragen: ‘Is dit 
wat je bedoelt?’202 Bij Johannes gaat het in deze zendbrief 
vooral over de omgang tussen gemeenteleden onderling.203 
Als een soort oefentuin voor verdere omgang met mensen.  
Het gaat in eerste instantie dus om het ‘groepsverband’ van 
de christelijke gemeente. Maar er zijn natuurlijk meerdere 
relatieverbanden waarin Gods liefde tot uiting wil komen. 
Alle moeilijkheden die dat mogelijk oplevert, zijn ingesloten 
en meegenomen. Gods liefde bereikt pas dan haar doel, 
wanneer ze door ons heen het goede uitwerkt naar anderen. 
Wanneer mensen elkaar vanwege de Here God liefhebben, 
is dat de vervulling van wat Hij heeft bedoeld met onze 

                                                           
202 We weten uit de Bijbel dat dienen onze hoogste roeping is bij 
het navolgen van Jezus, die immers naar de aarde kwam om te 
dienen en ons daarin een voorbeeld te zijn. 
203 In het Nieuwe Testament worden navolgers van Jezus keer op 
keer opgeroepen om elkaar lief te hebben. Hier volgen enkele 
voorbeelden: Hebt elkaar bestendig en van harte lief (1Pet.1:22); 
Laat de broederliefde blijven (Heb.13:1); Weest in de broederlief-
de elkaar genegen (Rom.12:10); Jaag de liefde na (1Kor.14:1); Laat 
alles bij u in liefde toegaan (1Kor.16:14); Doet bij dit alles de liefde 
aan als band van volmaaktheid (Kol.3:14); Hebt uw vijanden lief 
(Luc.6:27-35); vgl. Mat.5:38-48; Rom.12:19-21. Praktische liefde! 
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naar Peter Williams (1722-1796) 
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VVEERRDDIIEEPPIINNGG  BBIIJJ  VVOOLLWWAASSSSEENN  LLIIEEFFDDEE  
Zicht op het groeien in de liefde van God 
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202 We weten uit de Bijbel dat dienen onze hoogste roeping is bij 
het navolgen van Jezus, die immers naar de aarde kwam om te 
dienen en ons daarin een voorbeeld te zijn. 
203 In het Nieuwe Testament worden navolgers van Jezus keer op 
keer opgeroepen om elkaar lief te hebben. Hier volgen enkele 
voorbeelden: Hebt elkaar bestendig en van harte lief (1Pet.1:22); 
Laat de broederliefde blijven (Heb.13:1); Weest in de broederlief-
de elkaar genegen (Rom.12:10); Jaag de liefde na (1Kor.14:1); Laat 
alles bij u in liefde toegaan (1Kor.16:14); Doet bij dit alles de liefde 
aan als band van volmaaktheid (Kol.3:14); Hebt uw vijanden lief 
(Luc.6:27-35); vgl. Mat.5:38-48; Rom.12:19-21. Praktische liefde! 
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schepping (geboorte) en verlossing (wedergeboorte). Hoe 
wordt die goeddoende liefde nu allereerst in onszelf werke-
lijkheid? Agape-liefde begint namelijk bij ons zelf, van 
binnen, in ons eigen innerlijk leven. Naar de woorden van de 
apostel komt dat tot stand vanwege de inwoning en uit-
werking van de Heilige Geest (4:13).  
 
De aanwezigheid van de Geest en daarmee van Gods liefde 
is hét teken van Gods aanwezigheid in ons leven en van onze 
verbondenheid met Jezus Christus. Daarom is het ook de 
belijdenis van de christelijke kerk, dat de Heilige Geest ge-
geven wordt aan een ieder die tot levend geloof in de Here 
Jezus komt. Het is door diezelfde Geest, dat een mens de 
Here Jezus gaat belijden als Zaligmaker en Verlosser, als 
Koning en HEER.  
 
Gelovigen kunnen het werk van de Geest op verschillende 
manieren ervaren, maar altijd verwijst de Heilige Geest naar 
de Here Jezus en bindt de Geest ons aan het Woord en aan 
elkaar! Dit zijn heldere ijkpunten naar het charismatische 
gehalte van ons leven! De agape-liefde is de hoogste norm 
en helderste uiting van een Geestvervuld leven (1Kor.12:31)!  
 
Het geheim van naastenliefde 
Als liefde van en voor God allereerst van reddend en ver-
nieuwend belang is voor ons eigen leven, wat betekent het 
dan te lezen dat we de naaste zullen liefhebben ‘als onszelf’?  
 
Wanneer aan Jezus over het belang van de geboden wordt 
gevraagd, antwoordt Hij: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel 
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uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand.204 Dit 
is het eerste en het grote gebod. Het tweede is daaraan 
gelijk: heb uw naaste lief als uzelf.’(Mat.22:37-39). 
 
Voor het tweede gebod citeert Jezus Lev.19:18(34). Het ge-
bod de naaste lief te hebben ‘als uzelf’ betekent dáár dat je 
hulp en medeleven die je aan je eigen familieleden geeft, ook 
aan alle volksgenoten moet geven. Zelfs aan vreemdelingen. 
De joden ten tijde van Jezus beperkten het begrip naaste tot 
de volksgenoot of zelfs tot de geloofsgenoot. Zo werden Sa-
maritanen en vreemdelingen en soms zelfs het gewone volk 
uitgesloten van de mensen tegenover wie men een naasten-
plicht had. Maar Jezus verwerpt deze beperkingen uitdruk-
kelijk (vgl. Luc.10:29vv.)! 
 
Verder zegt Hij dat dit tweede gebod even belangrijk is als 
het eerste, God liefhebben. Deze twee geboden waren door 
Mozes niet aan elkaar gelinkt, dus door dit nu wel te doen, 
maakt Jezus het tweede gebod nog radicaler. Dít zijn de grote 
geboden! Het is daardoor onmogelijk voor volgelingen van 

                                                           
204 De Schrift, die Jezus aanhaalt, zegt ‘u zult de Here uw God 
liefhebben’ en niet ‘u zult God liefhebben’. Het gaat om de HEER, 
de God van het verbond, die beloofd heeft Zijn volk nooit te 
verlaten. En het is ‘uw God’, met andere woorden, voordat wij Hem 
liefhebben, heeft Hij ons liefgehad met een volkomen liefde. Het 
woordje ‘geheel’ spreekt van volkomen overgave en toewijding en 
sluit elke halfslachtigheid uit. Het hart staat voor denken, willen en 
voelen; de zetel van de emoties in het algemeen en de liefde in het 
bijzonder. De ziel is het centrum van onze persoonlijkheid en lief-
hebben met de ziel wil dus zeggen dat het liefhebben moet door-
dringen in de kern van ons zelfbewustzijn, waar de wil een centrale 
rol speelt. Het verstand is belangrijk i.v.m. het liefhebben in 
waarheid (vgl. 1Joh.3:18), dat wil zeggen overeenkomstig de 
geopenbaarde wil van God. 
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Jezus om te zeggen dat ze God liefhebben zonder tegelijker-
tijd concreet ook hun naaste lief te hebben. 
 
Je naaste liefhebben ‘als jezelf’ betekent tegen de achter-
grond van Lev.19 niet je naaste liefhebben met voorbijzien 
van jezelf, maar je naaste liefhebben alsof hij een deel van 
jezelf is! Dit is opmerkelijk ver verwijderd van de uitleg dat 
het hier bij ‘liefhebben als jezelf’ over zelfacceptatie zou 
gaan, zoals we dat vandaag de dag veel horen.205  
 
God en je naaste liefhebben spreekt over de raadselachtige 
kracht van liefde. Want je bent er niet met bergen verzettend 
geloof of het uitdelen van alles wat je hebt en zelfs niet daar-
mee dat je jezelf voor een ander over geeft (1Kor.13:1-3). 
Wanneer het motief achter dit alles (zelfs bij een dergelijke 
zelfopoffering) niet werkelijk gunnende liefde is, maar bij-
voorbeeld  eerzucht of eigen verdienste, ‘doet het je geen 
enkel nut’. God zal dáárvoor zeker geen beloning geven. 
 

                                                           
205 Gijs van den Brink in Studiebijbel Online, artikel Geweldloosheid 
en je naaste liefhebben als jezelf’:  ‘Vandaag hoor je overal: je kunt 
een ander alleen liefhebben als je eerst jezelf kunt liefhebben. Dat 
wordt verkondigd door christen-psychologen en psychotherapeu-
ten. En het thema is dominant aanwezig in stichtelijke lectuur. Het 
thema op zich is belangrijk, maar het is geheel buiten de waarheid 
als we het tweede gebod hiermee invullen alsof Jezus hier zou 
spreken over eigenliefde en zelfaanvaarding. Het Evangelie spreekt 
niet over zelfaanvaarding, maar over bekering. Het spreekt ook 
niet over je met jezelf verzoenen, maar over de verzoening met 
God en de naaste. In de Bijbel is het ‘uzelf’ niet zo strikt individu-
alistisch bedoeld als in onze moderne tijd. Het ‘uzelf’ gaat daar over 
je verwanten, en met name je directe familieleden.’ 
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Het geheim van die agape-liefde is het volkomen barmhart-
ige dat wij genade noemen.206 Daardoor leren we de ander 
uitnemender achten dan onszelf, in eerste instantie dé enige 
Ander. Dat is wat de Bijbel noemt ‘je leven verliezen om het 
te vinden’. God is meer de moeite waard dan ikzelf ben. 
Wanneer werkelijk de Here God het middelpunt van ons 
leven geworden is, dan leven we uit de kracht en genade van 
het Koninkrijk en koningschap van God. Dan is God Koning en 
HEER en dan komen wij niet tot óns recht, maar dan komen 
we tot Zijn recht. Het heeft van doen met het reageren op 
een gebod, met gehoorzaamheid en het opengaan om Gods 
wil en Geest te ontvangen.  
 
Wie deze liefde ontvangt, ontdekt de naaste, de mens met 
wie je samen voor Gods aangezicht staat en die jouw hulp 
soms (brood)nodig heeft. De naasten waren Jezus alle 
moeite waard, de smaad en spot (van hen!) en zelfs de dood: 
Hij blijft bij ze en vergeeft nog stervend aan het kruis. Jezus 
is één geworden met het verdwaalde volk Israël, met de 
blinde en dove mensen. Hij gaat met hen en met ons voort, 
door de dood heen en brengt hen die in Hem hun 
vertrouwen stellen voor Gods aangezicht. Als je ogen 
opengaan voor wie Jezus is, hoe Hij daar staat voor Gods 
liefde; ieder die in zijn woord het spreken van God de Vader 

                                                           
206 Bij genade denken wij al snel aan vrijspraak van het oordeel van 
God, vergeving van schuld waardoor je wordt vrijgesproken. En dat 
is zeker ook een kant van genade. Zeg maar: je krijgt iets niet (straf) 
wat je wel hebt verdient. Maar genade is evenzeer dat je door Gods 
barmhartigheid iets wél krijgt (vergeving, bescherming, bevrijding, 
kindschap Gods), dat je niet hebt verdient! Genade is dan Gods 
liefdevolle welwillendheid waarmee Hij zich over mensen ont-
fermt. Het antwoord van een mens op deze genade, die hij in Jezus 
Christus ontvangt, is liefhebben dat zich richt op God en de ander.  
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zelf gaat horen, ieder van wie het hart daarvoor gevoelig 
wordt en die merkt hoe Jezus zijn naaste liefheeft, is daar-
mee door Hem geroepen en geliefd!   
 
Vragen over de naastenliefde  
Hoewel de Bijbel ieder van ons dan zo persoonlijk aan-
spreekt op de liefde voor elkaar, blijkt het toch bepaald niet 
eenvoudig deze opdracht werkelijk handen en voeten te 
geven. Hoe komt dat? Er zijn nogal wat weerstanden in ons-
zelf en in relaties tussen mensen die een eenvoudig christe-
lijk leven belemmeren. Ik noemde al dat het met vriendelijke, 
begripvolle en open mensen omgaan niet zo moeilijk is, maar 
nu met iemand die jou nogal irriteert, of erger.  
 
Er zijn vanwege allerlei karakterologische oorzaken mensen 
met wie het eenvoudigweg klikt en anderen met wie we 
minder gemakkelijk omgaan. Maar het gaat in het bijbelse 
gebod om elkaar lief te hebben niet over de liefde die een 
mens uit zichzelf opbrengt. Dat is het soort genegenheid die 
mensen welke zonder God leven ook kunnen opbrengen, 
soms zelfs nog beter dan wij die geloven. Wie echter bemerkt 
dat de eigen liefde onvoldoende of ontoereikend is en op-
recht verlangt naar Gods agape-liefde, om die te ontvangen 
en door te geven, die vraagt zich af hoe dat functioneert: 
onze aansluiting op de Bron die God zelf is. En dan, we 
kunnen er mooi over schrijven of praten, maar wat haalt het 
uit? Wat bewerkt het denken over al deze dingen in de 
onderlinge relaties? Wie verandert er echt door? En hoe gaat 
dat nu in zijn werk: ten goede veranderen in je keuzen?  
 
Samengevat: we willen graag meer weten over de werking 
van Gods liefde in ons. De aanwezigheid van God en de Geest 
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in je leven bewerkt iets goeds, diep van binnen. Echte liefde 
brengt innerlijke verandering teweeg die de meeste relaties 
ten goede zal komen. Dat kan je eenvoudig vaststellen in 
levens van mensen die elkaar werkelijk liefhebben, want zij 
bouwen elkaar op door hun warme, hartelijke verbonden-
heid en opbouwende manier van het met elkaar omgaan.  
 
Agape-liefde zal tot uiting komen in de geest en houding van 
een gelovige. Wanneer Gods Geest in iemand woont, zal dat 
merkbaar zijn. Een navolger van Jezus zal bijvoorbeeld vrien-
delijk zijn, opofferend, goedaardig, meestal goedgehumeurd 
en hij of zij zal met anderen rekening houden. Voor hen met 
wie hij of zij dagelijks omgaat is een christen zachtmoedig, 
beminnelijk en hoffelijk. Het is iemand die anderen op hun 
gemak stelt, die rekening houdt met de gevoelens van ande-
ren en hij zal geneigd zijn z’n best te doen anderen goed te 
doen. Ware liefde is niet jaloers op anderen als zij succes of 
voorspoed hebben en zoekt het goede voor anderen.  
 
Een oprecht kind van God zal wanneer dat gepast is mede-
lijden tonen, ruimte geven en ontferming bieden.207 Kijk naar 
het leven van Jezus en dan zien we het volmaakte patroon 
van de liefde van God.208    

                                                           
207 Wat betekent het dat zulk vrucht-van-de-Geest gedrag schaars 
geworden lijkt? Wat zijn de gevolgen als zulk vrucht-van-de-wijn-
stok gedrag ook in christelijke verbanden als soft wordt bestem-
peld? Zegt het oude spreekwoord al niet dat iemand die zichzelf 
overwint sterker is dan die een stad inneemt? In de dagelijkse 
praktijk is navolging van Jezus een leven van overgave aan Hem die 
uiteindelijk rechtvaardig oordeelt over ieder mens. 
208 Het is bijzonder kwalijk en ernstig als er weinig of geen liefde 
van christenen uitgaat, onderling en naar anderen. Ongeremde 
boosheid, egoïstische hartstocht, zelfzuchtige jaloersheid en on-



162 
 
 

zelf gaat horen, ieder van wie het hart daarvoor gevoelig 
wordt en die merkt hoe Jezus zijn naaste liefheeft, is daar-
mee door Hem geroepen en geliefd!   
 
Vragen over de naastenliefde  
Hoewel de Bijbel ieder van ons dan zo persoonlijk aan-
spreekt op de liefde voor elkaar, blijkt het toch bepaald niet 
eenvoudig deze opdracht werkelijk handen en voeten te 
geven. Hoe komt dat? Er zijn nogal wat weerstanden in ons-
zelf en in relaties tussen mensen die een eenvoudig christe-
lijk leven belemmeren. Ik noemde al dat het met vriendelijke, 
begripvolle en open mensen omgaan niet zo moeilijk is, maar 
nu met iemand die jou nogal irriteert, of erger.  
 
Er zijn vanwege allerlei karakterologische oorzaken mensen 
met wie het eenvoudigweg klikt en anderen met wie we 
minder gemakkelijk omgaan. Maar het gaat in het bijbelse 
gebod om elkaar lief te hebben niet over de liefde die een 
mens uit zichzelf opbrengt. Dat is het soort genegenheid die 
mensen welke zonder God leven ook kunnen opbrengen, 
soms zelfs nog beter dan wij die geloven. Wie echter bemerkt 
dat de eigen liefde onvoldoende of ontoereikend is en op-
recht verlangt naar Gods agape-liefde, om die te ontvangen 
en door te geven, die vraagt zich af hoe dat functioneert: 
onze aansluiting op de Bron die God zelf is. En dan, we 
kunnen er mooi over schrijven of praten, maar wat haalt het 
uit? Wat bewerkt het denken over al deze dingen in de 
onderlinge relaties? Wie verandert er echt door? En hoe gaat 
dat nu in zijn werk: ten goede veranderen in je keuzen?  
 
Samengevat: we willen graag meer weten over de werking 
van Gods liefde in ons. De aanwezigheid van God en de Geest 

163 
 
 

in je leven bewerkt iets goeds, diep van binnen. Echte liefde 
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207 Wat betekent het dat zulk vrucht-van-de-Geest gedrag schaars 
geworden lijkt? Wat zijn de gevolgen als zulk vrucht-van-de-wijn-
stok gedrag ook in christelijke verbanden als soft wordt bestem-
peld? Zegt het oude spreekwoord al niet dat iemand die zichzelf 
overwint sterker is dan die een stad inneemt? In de dagelijkse 
praktijk is navolging van Jezus een leven van overgave aan Hem die 
uiteindelijk rechtvaardig oordeelt over ieder mens. 
208 Het is bijzonder kwalijk en ernstig als er weinig of geen liefde 
van christenen uitgaat, onderling en naar anderen. Ongeremde 
boosheid, egoïstische hartstocht, zelfzuchtige jaloersheid en on-
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Echte liefde leidt tot zichtbare blijdschap, bij jezelf, maar 
zeker ook bij anderen. Zoveel is wel duidelijk: liefde vormt 
goede en hechte relaties. Maar in hoeverre kennen wij de 
liefde, die blij is met elkaars blijdschap?  
 
Wat staat er in de weg?  
Het ziet er naar uit dat velen met een zekere graagte en nogal 
luidruchtig bekend maken wat er allemaal moet veranderen 
in onze maatschappij. Zolang je bij zulke grootschalige ver-
beteringen zelf buiten schot blijft, komt dat bij de buiten-
wacht wel wat goedkoop over. Gaat niet het oude spreek-
woord nog steeds op: verbeter de wereld en begin bij jezelf? 
Dat is nu precies waar de apostel Johannes in zijn brieven op 
aanstuurt. Wat moet er in mij veranderen, wil liefde en met 
name Gods liefde ruim baan krijgen?  
 
We trachten helder te krijgen wat de innerlijke moeite en 
belemmering is waardoor agape-liefde niet zo gemakkelijk in 
ons leven doorwerkt. Daarbij staan we opnieuw stil bij wat 
de gevende liefde nu werkelijk betekent. Om te zien wat 
deze gegeven liefde bevordert en wat geestelijke groei kan 
uitwerken.  
 
Wat is het dat de liefde tegenhoudt? Wat zijn de innerlijke 
weerstanden tegen de daadwerkelijke liefde (het goede 
zoeken voor een ander). Ik noem er enkele die je in de Bijbel, 
in boeken en films voortdurend tegenkomt: trots, gemak-
zucht, egoïsme en onverschilligheid. Zo is er een heel scala 

                                                           
nodig harde en kwetsende woorden passen niet in christelijk leven. 
Wat erg als zulk laatdunkend ik-gedrag binnen of tussen christelijke 
gezinnen of kerkgemeenschappen voorkomt! Dit roept om inkeer 
en omkeer!  
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van negatieve ‘voorinstellingen’ bij mensen die de ernst van 
de zonde en de strijd van het geloof ook voor gelovigen 
kenmerken. Het gaat om negatieve karaktereigenschappen 
en ondeugden die in verschillende Bijbelbrieven aan de 
christelijke gemeenten zonder reserve opgesomd worden. 
Deze negatieve karaktereigenschappen en innerlijke voor-
ingenomenheid zorgen er natuurlijk voor dat kwalijke en 
zondige praktijken aan gelovigen triest genoeg niet voorbij-
gaan.  
 
Wat te denken van de waarschuwingen zoals in Galaten 5:20-
26: ‘vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, 
geruzie en rivaliteit, afgunst en nog meer van dat soort ge-
volgen van zelfzucht. Paulus209 is  er klip en klaar over: ‘Ik 
herhaal de waarschuwing die ik u al eerder gaf: wie zich aan 
deze dingen overgeven, zullen geen deel hebben aan het 
Koninkrijk van God’. Even verder vinden we nog zo’n moei-
zame tekening van wat men toen blijkbaar onderling uit-
haalde, met de krachtige oproep van de apostel om dit 
negatieve gedrag te veranderen: ‘Laten we elkaar niet uit 
eigenwaan de voet dwars zetten en elkaar geen kwaad hart 
toedragen. Broeders en zusters, wanneer u merkt dat een 
van u een misstap/overtreding heeft begaan moet u, die 
door de Geest geleid wordt, hem zachtmoedig weer op het 
rechte pad brengen. Pas op dat u ook zelf niet tot misstap-
pen wordt verleid. Draag elkaars lasten, zo leeft u de wet van 
Christus na. Wie denkt dat hij iets is terwijl hij niets is, 
bedriegt zichzelf. Laat iedereen zijn eigen daden toetsen, dan 
heeft hij misschien iets om trots op te zijn, zonder zich er bij 
anderen op te laten voorstaan.’ (Gal.6:1-4).  

                                                           
209 Zie bv. 1Kor.6:6-11. 
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Als concrete opdracht voor de praktijk van een gelovig leven 
horen we ‘Streef naar rechtvaardigheid, vroomheid, geloof, 
liefde, volharding en zachtmoedigheid.’ (1Tim.6:11). 
 
De werken van het vlees  
Met betrekking tot de eenheid binnen de christelijke geloofs-
gemeenschap of kerk worden de zogenoemde ‘werken van 
het vlees’ regelrecht tegenover het leven door de Geest ge-
steld.210 Daarbij gaat het om zondige zaken die onze eigen 
ongecontroleerde hartstochten allemaal teweeg brengen: 
seksuele immoraliteit, menselijke religies, occulte zaken, 
egocentrische impulsen en zelfs liederlijke overgave, waar-
voor ernstig gewaarschuwd wordt (Gal.5:14-24)! Leven naar 
het vlees211 is ‘uit je dak gaan’, uitleven van je aandriften, 

                                                           
210 Zie Gal.5:19-22.  
211 Vlees staat hier voor de menselijke natuur, de zetel van de 
natuurlijke, zinnelijke begeerten en verlangens van de mens. In het 
NT staat het voor de oude, onbekeerde menselijke natuur (bv. 
Ef.2:3; 2Pet.2:10). We lezen in dat verband bijvoorbeeld over ‘de 
begeerte(n) van het vlees’ (2Pet.2:18; 1Joh.2:16 naast ‘de begeerte 
van de ogen’ vgl. Gal.5:13-17), ‘het denken/de gezindheid van het 
vlees’ (Rom.8:6-7; Kol.2:18) en de ‘werken van het vlees’ (Gal. 
5:19). Het woord heeft daarbij een sterk negatieve bijklank: het 
vlees is zwak (Mar.14:38), in het vlees woont geen goed (Rom. 
7:18), het vlees wordt gekenmerkt door zondige hartstochten 
(Rom.7:5), wie naar het vlees leeft - dat wil zeggen zich in zijn 
levenswandel laat leiden door de natuurlijke verlangens en 
begeerten -, zal sterven (Rom.8: 13; vgl. Gal.6:8, waar het vlees 
leidt tot verderf), de gezindheid van het vlees is vijandschap tegen 
God (Rom.8:7). Deze menselijke, zondige natuur staat tegenover 
de Geest van God (Rom. 8:4vv.; Gal.5:16-17). Gelovigen dienen zich 
dan ook niet langer te laten leiden door hun natuurlijke, ‘vleselijke’ 
verlangens (Rom.13:14; Gal.5:16; vgl. Rom.8:9 waar ‘in het vlees’ 
staat tegenover ‘in de Geest’), dat wil zeggen: niet meer ‘naar het 
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zonder de teugels van verstand en bezonnenheid. Leven naar 
het vlees is louter ‘doen waar je zin in hebt’ en achterna 
rennen wat er in je opkomt aan lusten, gevoelens of impul-
sen. Het is ‘doorzakken’, ‘alle remmen los’, ongecontroleerd 
ingaan op het egoïstisch slechte in jezelf. Onbesuisd en fel, 
steeds uit op confrontatie. Het levert een lange lijst op van 
verschillende soorten moeiten en verdriet, een veelheid aan 
gebroken verwachtingen en chaotische puinhopen.  
 
Paulus schrijft diepe dingen over de werken van het vlees en 
zegt dat wanneer je Christus hebt leren kennen, je hebt ge-
leerd om je oude leven los te laten en dat je ‘de nieuwe mens 
moet aantrekken’. Je wilt Jezus’ voorbeeld volgen en zijn 
liefde uitstralen naar de mensen om je heen en laten zien 
wat het inhoudt om van Jezus te zijn. De apostel gaat in een 
brief in op het gegeven dat gelovigen uit Efeze blijkbaar nog 
deels vast zaten aan een zondige levensstijl. Hij stelt dan dat 
het kennen van Christus een andere weg wijst: die van de 
levensheiliging! En dat is een project waar we een leven lang 
de handen aan vol hebben, met vallen en opstaan en weer 
verder gaan. Paulus’ onderwijs over de navolging klinkt zo:  
 
‘Op gezag van de Heer zeg ik u dus met klem: ga niet langer 
de weg van de heidenen met hun loze denkbeelden. In hun 
geest heerst duisternis en ze zijn vervreemd van het leven met 
God, omdat ze Hem niet kennen en hun hart voor Hem 
gesloten hebben. Afgestompt als ze zijn, geven ze zich over 
aan losbandigheid en storten ze zich in allerlei zedeloze 
praktijken. Maar zo hebt u Christus niet leren kennen! U hebt 
toch over Hem gehoord, u hebt toch onderricht over Hem ge-

                                                           
vlees’ te wandelen, maar ‘naar de Geest’ (Rom.8:1vv.); zij hebben 
de begeerten en hartstochten van ‘het vlees’ gekruisigd.  
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kregen? Door Jezus wordt duidelijk dat u uw vroegere levens-
wandel moet opgeven en de oude mens, die te gronde gaat 
aan bedrieglijke begeerten, moet afleggen, dat uw geest en 
uw denken voortdurend vernieuwd moeten worden en dat u 
de nieuwe mens moet aantrekken, die naar Gods wil gescha-
pen is in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid.’  
(Ef.4:19-24). 
 
Terwijl het leven in de Geest verenigt en samenbindt, drijft 
de ongeremde (on)menselijkheid uiteen. Allerlei verwoes-
tingen worden door zulk ongeremd gedrag aangericht, waar-
bij altijd (!) ook de ander wordt opgezadeld met de bittere 
gevolgen. Terwijl het leven naar de Geest de naaste heelt, 
laat het leven naar het vlees een spoor van littekens, diep-
gewortelde teleurstellingen en langdurende innerlijke ver-
warring achter. En denk niet dat dit de christelijke gemeen-
ten voorbijgaat! Wat vroeger zo was op dit gebied, geldt nog 
steeds als zeer relevant. Verbeteringen beginnen altijd weer 
allereerst bij ieder van ons, bij jezelf! Zo zijn er nogal wat 
weerstanden en dwaasheden te overwinnen. Er is ook onder 
gelovigen een mate van ongeestelijkheid mogelijk, die de op-
roep van de apostel Johannes om elkaar onverdeeld lief te 
hebben bepaald niet overbodig maakt.  
 
Aan ons moderne gelovigen kan hetzelfde gezegd worden als 
in de geschreven preek aan de Hebreeën: ‘Nu wij door zo’n 
menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten ook wij de 
last van de zonde, waarin we steeds weer verstrikt raken, van 
ons afwerpen en vastberaden de wedstrijd lopen die voor 
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ons ligt’ (12:1).212 Ontnuchterende woorden als je nadenkt 
over het gebrek aan onderlinge liefde binnen geloofsge-
meenschappen of in christelijke gezinnen. Maar ook verhel-
derende werkwoorden, zoals ‘van je werpen’ en ‘met volhar-
ding de wedloop lopen’, waarbij het spreekt van welover-
wogen daden die door onze wil worden ingezet om ze te 
doen! Het gaat bepaald niet allemaal vanzelf wanneer je een 
gelovige bent. Wanneer we het liefdegebod serieus nemen, 
zullen we ook de waarschuwingen, die aangeven wat de 
onderlinge liefde tegenwerkt, weloverwogen aanvaarden.  
 
Hoe we het liefdegebod gaan begrijpen  
Wie iets van Gods liefde wil leren kennen, zal voor een goed 
begrip eerst de ernst van de zonde als weerhoudende macht 
moeten verstaan. Anders hangt die gevende liefde van God 
in de lucht. ‘Jezus houdt van mij? Nou, dat is mooi, maar wat 
moet ik ermee? Ik heb daar niet om gevraagd’. Wie Jezus en 
zijn liefdegebod wil begrijpen, zal beginnen met na te denken 
over de weerhoudende tegenkrachten vanwege de zonde in 
ieders leven. Je moet inzien hoe verkeerd wij zijn, om aan te 
gaan voelen hoe hard wij Gods liefde en vergeving nodig 
hebben. Waarom worden wij door Johannes in navolging van 
Jezus opgeroepen elkaar als broeders en zusters in hetzelfde 
geloof hartelijk lief te hebben? Omdat we geneigd zijn tot 
sterk egoïsme en tot het juist niet goed of liefdevol voor de 
ander zijn!  
Laten we niet schamper doen over de bijbelse tekening van 
het goede christenleven, maar eerlijk zijn over onszelf: de on-

                                                           
212 De NBG‘51-vertaling zegt het zo: ‘laten ook wij…, afleggen alle 
last en de zonde, die ons zo licht in de weg staat, en met volharding 
de wedloop lopen, die vóór ons ligt.’ 
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ons ligt’ (12:1).212 Ontnuchterende woorden als je nadenkt 
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212 De NBG‘51-vertaling zegt het zo: ‘laten ook wij…, afleggen alle 
last en de zonde, die ons zo licht in de weg staat, en met volharding 
de wedloop lopen, die vóór ons ligt.’ 
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deugd zit ons in het bloed. ‘Vergeef, vergeef, vergeef ons 
onze schulden.’ 
 
Het bijbelse spreken over de zonde doet recht aan de werke-
lijkheid die wij elke dag, voor een deel in onszelf maar ook 
om ons heen, aan den lijve ondervinden (Rom.1-3). Maar 
God roept door het Evangelie een nieuwe zijns- en zienswijze 
in ons wakker. Hij overtuigt vanuit Bijbelwoorden van zich-
zelf en zijn liefde, waardoor zijn Geest ons hart voor Zich in-
wint! Zo overtuigt Hij ook van zonde en genade! Ieder die 
mede daardoor Jezus Christus persoonlijk leert kennen en 
Hem bewust heeft aangenomen als Heiland en Heer, die 
deed dat omdat God hem of haar inwon door liefde. Liefde 
is een zaak van het hart. Liefde vult onze meer of minder 
gevoelde innerlijke krater van gemis en tekort. Maar het ver-
onderstelt tevens, dat wij aanvoelen wat échte liefde is en 
wat niet! Want pas dan geven wij ons hart, als we innerlijk 
aangeraakt zijn door die gevende liefde, zeg maar onder Zijn 
aantrekkende ‘bekoring’ zijn gekomen. Het betekent dat wij 
door het Evangelie het goede leven van God zelf hebben 
leren kennen en door Woord en Geest ontdekken wat goed 
en kwaad is.  
 
Wat Gods liefde voor ons betekent 
De liefde wil ‘landen’ Over Gods liefde spreken zónder te 
begrijpen waarom die voor het goede leven van mensen zo 
noodzakelijk is, geeft een zwevend verhaal en vage bloem-
zoeterij. Als er geen zonde zou zijn, dan zouden (ver)gevende 
liefde en naar ons overneigende genade overbodig zijn. Dan 
wordt ook de opdracht om elkaar als gelovigen lief te hebben 
gemakkelijk versmald tot ‘lief, aardig en vriendelijk zijn voor 
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elkaar’.213 Maar de realiteit van het leven is geheel anders! 
Wie niet begrijpt waarom die ruimhartige genade en ver-
gevende liefde van Gods kant zo immens noodzakelijk zijn, 
die spreekt ongegrond over onze omgang met God. Het blijkt 
uit de overleveringen zoals beschreven in de Bijbel, dat het 
er voor de mensheid om gespannen heeft vanwege de alles 
overweldigende vraag ‘van voor Gods aangezicht wegdoen’ 
of ‘sparen’ (Gen.6:5-14). Daarbij ging het erom dat God van-
wege het enorme onrecht en de geweldenarij de toenmalige 
mensheid veroordeelde en zijn gunst verleende aan hen die 
Hij rechtvaardig achtte. In de Bijbel schittert de zon van Gods 
liefde altijd tegen de donkere achtergrond van de situatie 
waarin de wereld is terecht gekomen. Van hieruit worden de 
Bijbelwoorden over liefde en genade,214 meer en meer uit-
gewerkt en verdiept. Wie de noodzaak van Gods liefde niet 
inziet, zal de vreugde erover niet leren kennen.  
Het christelijke leven staat hiermee in het teken van de on-
begrijpelijke genade en liefde van God. En de opdracht van 
Johannes aan ons die geloven, namelijk om elkaar lief te 
hebben, vloeit dan ook voort uit de liefde die ieder van ons 
eerst persoonlijk van Hem mocht leren kennen. Het ene 
lichaam van de christelijke gemeente bestaat uit talrijke af-
zonderlijke leden, ieder met een eigen wijze van denken en 
doen, maar met één bedoeling: om dwars tegen de oude 
natuur en de verkeerde neigingen in, vanuit wat we aan 
nieuw leven ontvangen hebben, zelf geestelijk te groeien. En 
zo doende mee te helpen de eigen geloofsgemeenschap op 

                                                           
213 Dit is ongeveer de betekenis van het Rotterdamse vergeten 
woord ‘bloemzoeter’: een lievig, vaag en nogal onnozel type. 
214 Eeuwen later sprak Gods redding via de verbonden met Israël 
en vandaaruit door Jezus Christus voor de wereld, via de zegening-
en van vergeving en verzoening, redding, verlossing en heil. 
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te bouwen in de liefde.215 Dit geldt de gehele kerk, die zich 
met Christus verbonden weet. Alleen zo worden belang en 
betekenis van het Evangelie zichtbaar onder de mensen en 
zijn wij gesteld ten dienste van de wereld, tot eer van God.   
 
O grote God die liefde zijt, 
o Vader van ons leven, 
vervul ons hart, dat wij altijd, 
ons aan Uw liefde geven. 
Laat ons het zout der aarde zijn, 
het licht der wereld, klaar en rein. 
Laat ons Uw woord bewaren, 
Uw waarheid openbaren. 
 
Wij danken U, o liefde groot, 
dat Christus is gekomen. 
Wij hebben in Zijn stervensnood, 
Uw diepste woord vernomen. 
Nog klinkt dat woord;  
het spreekt met macht 
en het wordt overal volbracht, 
waar liefde wordt gegeven, 
wij uit Uw liefde leven. 
 
Jan Wit (1914-1980) 
 

                                                           
215 Vgl. Ef.4:16 en 1Kor.12-14. In het hoofdstuk ‘De bron van een 
unieke liefde’ wordt beschreven hoe Gods liefde agape-liefde is, 
namelijk gevende liefde die voortvloeit uit Zijn overvloed. Het is 
geen behoefte-liefde die vraagt, maar relatie-liefde die gevende-
weg het goede voor de ander op het oog heeft. De meest voor-
beeldige beschrijvingen over deze liefde vinden we in bekende 
Bijbelteksten zoals Johannes 3:16 en 1Johannes 3:16.  
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DE BRON VAN EEN UNIEKE LIEFDE 
______________________________________________ 
 
 
 
 
 
‘Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar liefhebben, 
want de liefde komt uit God voort. Ieder die liefheeft is uit God 
geboren en kent God. Wie niet liefheeft kent God niet, want 
God is liefde. En hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God 
heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we door 
Hem zouden leven. Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij 
God hebben liefgehad, maar dat Hij ons heeft liefgehad en zijn 
Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze 
zonden. Geliefde broeders en zusters, als God ons zo heeft 
liefgehad, moeten ook wij elkaar liefhebben. Niemand heeft 
God ooit gezien. Maar als we elkaar liefhebben, blijft God in 
ons en is zijn liefde in ons ten volle werkelijkheid geworden. 
Dat wij in Hem blijven en Hij in ons, weten we doordat Hij ons 
heeft laten delen in zijn Geest. En we hebben zelf gezien 
waarvan we nu getuigen: dat de Vader zijn Zoon gezonden 
heeft als redder van de wereld. Als iemand belijdt dat Jezus de 
Zoon van God is, blijft God in hem en blijft hij in God. Wij 
hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen 
daarop. God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God, en 
God blijft in hem. Zo is de liefde bij ons werkelijkheid gewor-
den, en daardoor kunnen we op de dag van het oordeel vol 
vertrouwen zijn, want hoewel wij nog in deze wereld zijn, zijn 
we als Jezus. De liefde laat geen ruimte voor angst; volmaakte 
liefde sluit angst uit, want angst veronderstelt straf. In iemand 
die angst kent, is de liefde geen werkelijkheid geworden.  
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Wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft liefgehad. Als 
iemand zegt: ‘Ik heb God lief,’ maar hij haat zijn broeder of 
zuster, is hij een leugenaar. Want iemand kan onmogelijk God, 
die hij nooit gezien heeft, liefhebben als hij de ander, die hij 
wel ziet, niet liefheeft. We hebben dan ook dit gebod van Hem 
gekregen: wie God liefheeft, moet ook de ander liefhebben.’ 
1Johannes 4:7-21 NBV 
 
 
Is het u ook al wel eens opgevallen, dat de mooie dingen in 
het leven vaak het moeilijkst zijn om er echt iets goeds van 
te maken. Neem nu bijvoorbeeld de liefde, waarover we 
zojuist gelezen hebben. Welke vorm van de liefde je ook 
kiest, genegenheid of seksualiteit of naastenliefde, het gaat 
allemaal om prachtige ervaringen die de meeste mensen van 
groot belang zullen vinden. Dus zijn we graag bij vrienden en 
als we getrouwd zijn is de volle liefde een prachtige en 
bevestigende belevenis. Hoe rijk is het niet om mensen die 
hulp of zorg nodig hebben te helpen. Dat wat uit liefde ge-
daan wordt, draagt altijd vrucht en een vriendelijk gebaar is 
nooit verspilde moeite.  
 
Echter, om enig niveau in de liefde te bereiken, dat is zo een-
voudig nog niet, welke vorm je ook voor ogen hebt. Alles wat 
met liefde van doen heeft, behoort tot het meest hoopvolle, 
het meest waardevolle van wat er te beleven valt. Maar tege-
lijk is dit een van de gevoeligste en moeilijkste onderwerpen 
van het leven: de liefde.  
Liefde en vriendschap zijn twee verschillende begrippen die 
we maar niet achteloos door vervaging van ons taalgevoel 
moeten verwarren. Vriendschap is zeker niet hetzelfde als 
liefde, maar bij echte vriendschap is natuurlijk ook sprake 
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van achting en de positieve gevoeligheid voor elkaar zoals die 
in liefde gevonden wordt. Ontwikkel nu eens met wederzijds 
welbevinden een goede, hechte en opbouwende vriend-
schap die langdurend standhoudt door de stormen heen. Dat 
is zo eenvoudig nog niet.  
En als het over het huwelijk gaat: de meesten van ons die ge-
trouwd zijn, begonnen er natuurlijk vol enthousiasme aan. Ik 
ben overtuigd dat het liefdeleven een diep zegenende erva-
ring is, maar wie getrouwd is, zal ook toegeven dat een goed 
huwelijk hebben echt alles van je vraagt. Als je er niet samen 
regelmatig over praat, kan je gemakkelijk denken dat het 
prima gaat. Maar vraag nu eens aan de ander wat die er van 
vindt. En luister dan vooral lang en goed! Of vraag het eens 
aan de kinderen, als je die hebt.  
En dan hebben we het nog niet eens over de inzet van liefde 
die nodig is, als je kinderen hebt gekregen, om die zo  even-
wichtig en liefdevol mogelijk op te voeden. Ja, het mooiste is 
vaak het moeilijkste als het gaat om liefde. 
 
Kijk, iemand liefhebben die aardig voor je is of die jij aardig 
vindt, dat is minder ingewikkeld. Dat lukt meestal wel. Maar 
als je bijvoorbeeld een leidinggevende of collega hebt die je 
vaak dwars zit en het lijkt erop dat hij speciaal jou geen 
ruimte geeft, dan is de opdracht om elkaar lief te hebben 
bepaald niet eenvoudig. En er zijn nu eenmaal ook mensen 
die zich niet helemaal gemakkelijk met jou verstaan. 
We weten het allemaal uit eigen ervaring: met elkaar samen-
leven is een van de mooiste en tegelijk een van de moeilijkste 
ervaringen en taken die het leven ons opdraagt. Velen zeg-
gen het wellicht liever anders en misschien is dat meer de 
werkelijkheid: het is bijna onmogelijk! Je snapt niet dat het 
nog zo vaak goed gaat en zelfs bijzonder mooi kan zijn, liefde. 
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De opdrachten uit 1Johannes 4 om lief te hebben lijken een 
schier onmogelijke opdracht voor mensen, vooral omdat de 
oorsprong van die liefde niet in onszelf ligt, maar in God. De 
liefde waar Johannes over schrijft, is dan ook geen mense-
lijke prestatie, maar een goddelijke gave. Dit vraagt om het 
inzicht dat we hiervoor afhankelijk zijn en blijven van Gods 
Geest. Dit vraagt ook om realistische openheid naar elkaar. 
Is het leven niet te ingewikkeld en zijn wij mensen niet te ge-
compliceerd om er echt iets bijzonders van te maken?  
Ook gelovige mensen hebben soms zo’n totaal verschillende 
mentaliteit, om van onze karakters maar te zwijgen. Wij kún-
nen elkaar niet op die manier onzelfzuchtig liefhebben, zoals 
Johannes ons hier opdraagt. We kunnen het niet en worden 
in de Bijbel er toch herhaaldelijk toe opgeroepen om onze 
naasten lief te hebben. Hoe zit dat? 
 
De opdrachten om elkaar lief te hebben, staan in het eerste 
en laatste vers van dit gedeelte (vs.7,21). Maar om er iets van 
te begrijpen moeten we alles wat ertussen staat als het ware 
leren spellen! Dit vraagt veel meer inzet dan het even lezen 
van de tekst. Hier komen we alleen verder als we erover gaan 
nadenken, erover gaan lezen en praten.  
 
Het gaat bij de liefde om het mooiste en wellicht tegelijk het 
moeilijkste van ons leven! Want niets dat betekenis heeft, is 
gemakkelijk. Voor iets van waarde moet je altijd iets opoffe-
ren en ‘makkelijk’ zit niet in het leven van een volwassene. 
Deze Bijbelverzen zullen we grondig bestuderen en tot ons 
laten doordringen om er iets van te begrijpen. Anders zullen 
we aan de opdracht om elkaar lief te hebben gaan tillen zoals 
iemand, die zichzelf aan zijn eigen haren omhoog wil trekken. 
Wanneer wij hier geen evenwichtig zicht op krijgen, raken we 
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gemakkelijk in het christenleven gefrustreerd. De serieuzen 
kunnen het voortijdig opgeven en anderen leven in gezapige 
middelmatigheid verder. Weer anderen zwoegen en zweten  
met zichzelf vanwege de hoge lat van deze opdracht. En al 
met al bestaat daardoor de mogelijkheid dat we nooit enig 
geestelijk niveau bereiken in ons christenleven. Maar hoe 
dan wel?  
Laten we beginnen bij het begin en wel bij de opdracht in 
vers 7. Direct wordt duidelijk dat de opdracht om elkaar lief 
te hebben hier gegeven wordt aan volgelingen van Jezus 
Christus.  
 
Het gaat dus om u en mij, om ons die gelovigen zijn. Wat in 
onze vertalingen niet eens opvalt, is dat er staat: ‘laten we 
elkaar voortdurend liefhebben’, waarbij het durende ele-
ment van trouw nog wordt ingevoerd. Het gaat niet om een 
impulsieve of kortstondige vlaag van genegenheid of ver-
liefdheid, maar om een besluit dat je neemt om op een 
goede en opbouwende manier met elkaar om te gaan. ‘Blijft 
elkaar liefhebben’ schrijft Johannes dus, met liefde die tegen 
een stootje kan en niet snel opgeeft. Hoe belangrijk is dit als 
het allemaal niet goed loopt in je huwelijk of met de kinde-
ren! Waarom is het zo van belang om op deze volhardende 
manier elkaar lief te hebben? Omdat de liefde die uit God 
voortkomt goed is voor iedereen!  
 
Wie met Gods liefde in aanraking komt, mag daardoor 
gezegend worden, want Gods liefde is erop gericht dat het je 
zegent, dat is zoveel als ‘gunnend goed doet’! Daarom: niet 
te snel opgeven. Volhouden, daar komt het in het leven altijd 
weer op aan!  Met geduld, maar ook met wijsheid. 
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Het argument is hier ijzersterk. Wij zullen niet goed zijn voor 
elkaar vanuit medemenselijkheid of algemeen belang, maar 
omdat het gaat om elkáár te zegenen met de unieke liefde 
die uit God voortkomt! God zelf is de bron waaruit wij voor 
elkaar kunnen putten. De liefde komt uit Hem voort en de 
liefde die wij nodig hebben in onze relaties vindt zijn oor-
sprong in onze omgang met God! Wie op deze manier 
liefheeft, puttend uit wat de Here je geeft, die laat daarmee 
zien ‘uit God geboren te zijn’. Hier wordt dus heel duidelijk 
dat onze positie als christen gevolgen heeft voor ons gedrag! 
Het feit dat wij leren om elkaar met de liefde van God te 
benaderen, bewijst dat wij christenen zijn. Misschien kijk je 
wel eens een beetje negatief tegen jezelf aan als het gaat om 
je eigen krachten of daden. Maar dit is dan wel bemoedigend 
om te horen: wie liefheeft met de liefde van de HEER, die is 
uit God geboren en die kent God. Al ben jij nog maar net op 
weg of heb je veel strijd met jezelf of met van alles en nog 
wat. Dat is allemaal geen meetcriterium. De echte vraag is: 
heb je lief en zo ja, waar ontleen je je liefde aan?  Wie lief-
heeft is uit God geboren, maar wie liever voor zichzelf leeft, 
die is helaas nog niet aan het kennen van God toegekomen.  
 
Hoe weten we dan hoe het met onszelf ervoor staat? ‘God is 
liefde’ en ieder die deze liefde toelaat in zijn of haar leven zal 
door de liefde van God vernieuwd en gevormd worden. Die 
zal zelf liefde gaan uitdragen! Zo staat hier ons aller levens-
opdracht: laten we elkaar blijven liefhebben, want dat is 
goed voor ons en voor alle mensen om ons heen! Het respect 
voor elkaar en de onderlinge zorg zijn een getuigenis binnen 
en buiten de christelijke gemeente. Onbaatzuchtige liefde en 
op een voorzichtige, helpende manier met elkaar omgaan 
vormen de bewijzen van ons christenzijn. Ergens anders in 
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deze brief noemt Johannes nog andere bewijzen, zoals het 
houden van Gods geboden en het geloof in Jezus. Maar het 
leven van een christen wordt het duidelijkst zichtbaar door 
onze liefde. Want daaruit kunnen andere mensen opmaken 
dat wij de Here God kennen. Liefde als een getuigenis.  
 
Dan opeens steekt Johannes de loftrompet: Gods trouwe 
liefde bracht Hem tot de meest vergaande reddingsoperatie 
in de geschiedenis: het is reddende liefde, metterdaad!  
De liefde van God is aan ons geopenbaard en onder ons ge-
komen, doordat Hij zijn enige Zoon in de wereld gezonden 
heeft om door Hem het ware leven te schenken aan wie op 
Hem vertrouwt. Hier komt de echo van de allerbekendste 
woorden uit de Bijbel naar voren: ‘Want God had de wereld 
zó lief, dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen 
die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven 
heeft. Want Hij heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd 
om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door 
Hem te redden.’ (Joh.3:16,17)    
 
Wij mensen hebben uit onszelf vaak lief, ieder die lief voor 
ons is. Als iemand aardig, aanhankelijk of hartelijk is, dan 
gaan we daar gemakkelijk op in met onze positieve weder-
liefde. Wij zeggen ook: liefde kan niet van één kant komen. 
En daar zie je dan opeens een kenmerkend verschil tussen 
onze genegenheid voor aardige mensen en wat de Bijbel de 
liefde van God noemt. Gods liefde komt in eerste instantie 
wel degelijk totaal alléén van Zijn kant. Dat God besloot zich 
als mens in Jezus onder ons te begeven, is geen reactie van 
Hem op onze liefde, integendeel! Het was een eenzijdig 
liefde-besluit in de hemel tussen de Vader en de Zoon. De 
gelovigen noemden dat vroeger ‘God neemt redenen uit 
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zichzelf’, en dat is zeer goed uitgedrukt. Zoals Hij in Hosea 
14:5 tegen het afvallige en opstandige Israël zegt: ‘Ik zal jullie 
vrijwillig liefhebben en jullie genezen van je zonde en on-
trouw’. Zo is het precies ook met ons! 
 
De Here God moet niet liefhebben, maar heeft in zichzelf be-
sloten om ons lief te hebben. Liefde voor rebelse opstande-
lingen en langs-Hem-heen-levende beterweters.  
Het is zo vreemd allemaal, dat wij daar eigenlijk niets van 
begrijpen. Ooit gehoord van een heilige God die eeuwenlang 
achter een zondig en overspelig mensengeslacht aanloopt 
om ‘haar’ met liefde te winnen, terwijl zij niets van Hem wil 
weten? Wij mensen zijn sterk geneigd ons te laten beheersen 
door wereldse begeerten, door zelfzuchtige verlangens en 
gedachten te volgen die maar in ons opkomen. Maar de Here 
God is barmhartig, geduldig en zijn liefde is zeer groot.   
 
Wij die geloven, zijn vanwege de liefde en genade van God 
gered, door ons geloof. Maar dat danken we niet aan onszelf; 
het is een geschenk van God en geen gevolg van onze eigen 
daden. De Here zelf heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn: 
kinderen van Hem, in Christus Jezus geschapen om de weg te 
gaan van liefde en goede daden. Als Johannes de lof bazuint 
over die unieke liefde van God, dan is dat om ons ervan te 
overtuigen dat wij zullen gaan liefhebben met een liefde van 
diezelfde soort! Hoe kunnen we dat?  
Niet uit eigen kracht, maar slechts puttend uit zijn Bron. 
Verbonden als een levende rank aan de gevende wijnstok.  
 
Sommigen van ons maken gemakkelijk vrienden en zijn altijd 
omringd door mensen. Anderen zijn wat meer verlegen en 
op zichzelf, ze voelen zich niet zo op hun gemak in een groot 
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gezelschap. Maar Johannes zegt niet van hoeveel mensen je 
moet houden, maar dat je in elk geval veel moet houden van 
de mensen die je kent. God geeft u en mij de opdracht om 
trouw en liefdevol te zijn, in het bijzonder naar de mensen 
die Hij om ons heen gegeven heeft. Laten we dat biddend 
trachten te doen: ‘Heer, leer mij om lief te hebben, U boven-
al; leer mij om lief te hebben, mijn naaste als mijzelf, o Heer, 
leer mij wat liefde is.’   
  
  
VVEERRDDIIEEPPIINNGG  BBIIJJ  DDEE  BBRROONN  VVAANN  EEEENN  UUNNIIEEKKEE  LLIIEEFFDDEE  
Zicht op facetten en verschijningsvormen van de liefde216 
 
Als het in een boek over de liefde gaat, weet je nog niet direct 
wat er bedoeld wordt. Pas door het hele verhaal te lezen, kan 
je vaststellen welke betekenis de auteur aan het begrip liefde 
geeft. Bij het horen van het woord liefde buitelen de verschil-
lende betekenissen van dit mooie begrip over elkaar. Waar 
gaat het over, wat wil het zeggen? Soms blijkt bij het verder 
lezen van het boek of het kijken naar de film dat die zoge-
noemde liefde heel vlak, onbestemd of oningevuld blijft: 
liefde van geen betekenis, die eigenlijk de naam niet waard 
is. Lievigheid, ofwel gedoe dat zich als liefde voordoet, maar 
in de praktijk ‘gemaakt’ en onoprecht blijkt te zijn. Gezwemel 
dat er wel enige gelijkenis mee heeft, maar niet echt is. Er is 
veel onechte opsmuk-omgang die wel de naam liefde draagt, 
maar geheel en al aan inhoud mist. Dat stelt enorm teleur. 
 
 
 

                                                           
216 Zie voor een herkenbaar en diepzinnig betoog over de liefde C.S. 
Lewis, De vier liefdes, Franeker 1992(1), 2007 (6).  
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216 Zie voor een herkenbaar en diepzinnig betoog over de liefde C.S. 
Lewis, De vier liefdes, Franeker 1992(1), 2007 (6).  
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Dimensies van christelijke liefde 
In grote lijnen kent het begrip liefde de volgende beteke-
nissen: de romantische liefde, waarbij we denken aan allerlei 
soorten gevoelens, gedrag en houdingen waarmee de min-
naar zijn of haar beminde liefheeft. Deze ‘soort’ liefde is 
natuurlijk onlosmakelijk verbonden met onze seksualiteit en 
met erotiek. Zulke liefde heeft van doen met de strijd om 
onze aandacht en wordt voor een heel deel bepaald door ons 
systeem van voorkeuren en tegenzin. Sterk uitgedrukt is 
deze ‘eros’ begerende liefde. De liefde dus voor wat ont-
beerd wordt, voor wat men niet heeft.  
 
Verder wordt liefde opgevat als een bepaalde positieve 
houding ten opzichte van andere personen. Hier gaat het 
over genegenheid die de vorm kan aannemen van  naasten-
liefde. Daarbij is er geen direct verband met de seksualiteit 
en genegenheid is ook niet exclusief, zoals de romantische 
liefde dat veelal wel is. Dit is de liefde die gevonden wordt in 
goede vriendschappen en in de positief opbouwende manier 
waarop wij mensen met elkaar omgaan. Het is genegenheid 
die voortvloeit uit herkenning van iemands eigen waarden in 
het karakter van een ander. Die liefde wordt gekenmerkt 
door een aangename vertrouwdheid en door bescheiden-
heid, hoewel ze ook weer niet per se los van de andere 
liefdes staat en daarin ook zeker gevonden kan worden.   
 
Liefde kan echter ook worden ingevuld als scheppende 
kracht. Deze agape-liefde is het tegenovergestelde van de 
eros. Het is niet de begerende, maar de schenkende liefde. 
Niet de liefde die verlangt naar wat gemist wordt, maar de 
liefde die geeft van haar overvloed. Niet op grond van enige 
verdienste, en zeker niet om er iets voor terug te krijgen: 
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agape is ‘om niet’, zonder naar enige tegenprestatie te ver-
langen is het onbaatzuchtige liefde. De agape-liefde is het 
fundamentele kenmerk van de christelijke houding ten op-
zichte van het leven, ten opzichte van God, de naaste en 
jezelf. Deze liefde wordt in al zijn pracht en zuiverheid bij-
voorbeeld in de Bijbel beschreven door de apostel Paulus in 
zijn lied van de liefde (1Kor.13). Agape is ten diepste (de 
houding van) God zelf (God is agape), die zich in zijn on-
eindige goedheid en genade neerbuigt en afdaalt naar de 
wereld en naar mensen om hen te redden (Joh.3:16).  
 
Vandaar: heb de goede God lief op onbaatzuchtige wijze! 
Niet om daardoor een beloning te verwerven, niet te eigen 
bate. Agape is Gods weg tot en in en door de mens. Het is 
geef-liefde die voortvloeit uit Gods overvloed en geen 
behoefte-liefde, die steeds vraagt of smachtend verlangt. De 
HEER heeft niet lief om daar een of ander voordeel aan te 
behalen, maar heel eenvoudig omdat het zijn natuur is om 
lief te hebben. Dit is het wat Johannes beschrijft als hij zegt: 
God is agape, God is liefde. Alle liefde die met enig recht 
agape genoemd kan worden, is een uitvloeisel van de 
goddelijke liefde. Deze liefde heeft altijd diepe invloed op je 
leven, in alle dimensies: als het gaat over Gods liefde voor 
mij, mijn liefde voor God, mijn liefde voor mijn geliefde(n), 
voor de naaste en de liefde met betrekking tot mijzelf.217  
 
De Bijbel draagt ons op om op die manier lief te hebben, 
omdat de daad van die gevende liefde een mens verheft en 
rijker en anders maakt dan hij ooit was. Ook al is er bij agape 

                                                           
217 Over die liefde is in het vorige hoofdstuk geschreven onder het 
thema ‘God is groter dan ons hart’; over wat het betekent om 
daadwerkelijk en breed lief te hebben en te vertrouwen. 
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geen vooropgezet plan tot verdienste, toch maakt het je 
rijker, omdat deze liefde de uitdrukking is van het beeld van 
God in ons. We zouden dit ook wel relatie-liefde kunnen 
noemen, omdat ze gevend gericht is op een persoon als 
zodanig, en niet als iemand aan wie ik voordeel behaal. Deze 
agape-liefde richt zich niet per se op gevoelens, maar op 
verbondenheid en komt voort uit een vernieuwde innerlijke 
gesteldheid. Zulke werkzame liefde zal nooit verstikkend zijn, 
maar altijd bevrijdend en leiden tot de ervaring van levens-
vreugde. Liefde is zo het basale beginsel van christelijk leven.  
 
Gevoelens zijn per definitie voorbijgaande innerlijke toestan-
den, terwijl de agape-liefde positief en opbouwend gedrag 
ontwikkelt voor de lange termijn. Het is ‘verbondsliefde’. De 
meest intense liefdesdimensie die er bestaat is volgens de 
Bijbel die, welke uit Gods liefde in Jezus Christus voortkomt: 
‘Wat liefde is, hebben we geleerd van Hem, die zijn leven 
voor ons gegeven heeft. Het wezenlijke van de liefde is niet 
dat wij God hebben liefgehad, maar dat Hij ons heeft 
liefgehad.’218  Met die gedachten gaan we verder.  
 
Open naar de hemel, verbonden met de aarde 
Wij zijn geworteld in het dagelijkse leven met al zijn 
weerbarstigheid en moeizaamheid. Alleen het licht dat 
voortdurend ‘uit de hemel’ komt, geeft een boom de energie 
om sterke wortels diep in de aarde te vormen. Maar het zijn 
niet de wortels die naar de hemel om voedsel reiken. Het 
begint bij de hemel die voortdurend het licht geeft, waardoor 
de conditie van groei op aarde ontstaat. Zo wortelen christe-
nen in de hemelse werkelijkheid en zoeken een weg om door 

                                                           
218 Zie 1Joh.3:16; 4:10. 
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‘dat wat uit de hemel komt’ in staat te zijn navolgers van 
Jezus op aarde te worden. Het vraagt van gelovigen bereid-
heid en openheid om wat God ons aan genade schenkt te 
ontvangen en te verwerken. Dat geestelijke groeiproces 
proberen we hier voeding te geven, wetende dat groeien 
steeds opnieuw tijd vraagt. Vandaar dat we het opnieuw 
over de liefde zullen hebben door die te wenden en te keren.  
 
Een opdracht om lief te hebben?  
Jezus geeft zijn volgelingen het gebód elkaar lief te hebben 
en Johannes neemt dit van zijn Meester over.219 In onze tijd 
komt de vraag gemakkelijk op: kan dat wel, liefde op bevel?  
Het thema liefde en onze opdracht om lief te hebben is door  
Johannes al eerder genoemd en uitgewerkt (2:7-11; 3:11-
18,23). In deze verzen benadrukt hij een aantal van die eer-
dere gedachten en laat dan zien dat die liefde z’n wortels 
heeft in God Zelf. De liefde waarover we hier lezen, is geen 
menselijke prestatie, maar goddelijke gave en vrucht van de 
Heilige Geest (Gal.5:22). Door het persoonlijke spreken over 
‘wij’ en ‘ons’ schaart Johannes zichzelf in de rij van hen die 
geliefd worden en liefhebben. Vers 7 begint met wat klinkt 
als een gebod en dat ook is: ‘geliefden, laten wij blijvend 
liefhebben.’ Die uitspraak moet echter niet alleen als een 
gebod het leven van de gelovigen beheersen, maar vooral 
een gezindheid zijn, die uit het hart voortkomt.  
Als de gelovigen elkaar zo liefhebben, tonen ze daarmee 
namelijk dat ze uit God geboren zijn. Ze zijn een nieuwe 
schepping geworden en mogen leven op een geheel nieuwe 
manier. Zij geven zo tevens aan dat zij God écht kennen: niet 
alleen maar met het verstand kennis hebben dat Hij er is, 

                                                           
219 Zie Joh.13:34; 15:17 en hier in 1Joh.4:7. 
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maar Hem ‘hartelijk’ kennen. Uit de opdracht om lief te 
hebben en de moeite om er invulling aan te geven, blijkt wel 
om wat voor soort liefde dit gaat. Geen vlinders in de buik, 
maar overgave en inspanning.220 Deze agape-liefde vraagt 
om activiteit, de eerste stap doen. Liefde vraagt voor wat 
betreft onze relaties bv. om te leren luisteren, maar ook te 
spreken en zeker goed te doen om elkaar niet kwijt te raken. 
Heb oog voor elkaar en ga voorzichtig en wijs met de ander 
om. Wie zo liefheeft, put uit Gods kracht zonder zelf tekort 
te komen.  
 
Wie heeft die liefde niet ontvangen?  
In deze brief laat Johannes nogal eens een positieve uit-
spraak volgen door een contrasterend tegendeel. ‘God ken-
nen’ is dus niet alleen religieuze hoofdkennis hebben, maar 
zó geraakt zijn dat het hele leven op het spoor van die nieuw 
ontdekte werkelijkheid wordt gezet. En dan volgt de tegen-
stelling: wie niet liefheeft, heeft God niet leren kennen, want 
de enig mogelijke reactie op het leren kennen van de leven-
de, liefhebbende God is een leven dat meer en meer van die 
liefde doordrongen raakt. Liefde (liefhebben) is niet een be-
paalde activiteit van God. Hij gééft niet alleen liefde, Hij ís 
liefde (vs.6). Zijn hele wezen is liefde. Al wat Hij doet of laat, 
is uiting van zijn liefde! Dat geldt voor Gods scheppend 
handelen, zijn regeren en onderhouden van al wat is, maar 
ook voor zijn zorg, zegen en zelfs voor zijn oordeel. Door 
Gods oordeel weten we namelijk dat Hij het onrecht niet het 
laatste woord laat en dat kwaaddoeners er maar niet mee 
wegkomen: God doet recht.  

                                                           
220 Het is niet Gods water maar over Gods akker laten lopen ofwel 
de dingen op hun beloop laten, maar Gods water in zijn akker diep 
laten inwerken, om zo veel vrucht te dragen!  

187 
 
 

Waar komt die liefde vandaan?  
De liefde waar Johannes over schrijft, is onder ons mensen  
bepaald niet overvloedig aanwezig. Waar komt die vorm van 
liefde eigenlijk vandaan? Dat wij van deze liefde weten, komt 
vooral doordat God deze liefde heeft laten zien in zijn grote 
verhaal met Israël, met name door Zijn Zoon naar de wereld 
te sturen met het doel om mensen van het echte leven, van 
Zijn eigen leven te schenken. God heeft daarin zijn liefde 
geopenbaard. Openbaren betekent het zichtbaar (laten) 
worden van iets dat voorheen verborgen was. Het heeft 
onder meer betrekking op de historische komst van Jezus 
Christus als mens op aarde. God heeft Zijn liefde (vs.8) ge-
openbaard en wel ‘onder ons’ of ‘aan ons’. In het ‘onder ons’ 
is het ‘aan ons’ opgesloten. Gods liefde is dus gevende, zich-
zelf wegschenkende liefde.  
Die liefde deed God Zijn eniggeboren Zoon zenden in deze 
wereld. Het is zijn drijfveer, Hij nam het initiatief. Als er staat 
dat Hij ‘heeft gezonden’, wijst dit op deze historische daad, 
die een blijvend effect heeft voor het heden. Dat Jezus hier 
Eniggeboren wordt genoemd, duidt op de geheel unieke 
betrekking van Jezus de Zoon met de Vader. Hij is de Zoon in 
absolute zin. Het geeft bovendien aan dat God werkelijk 
‘alles’ gaf (Zijn Enige!), ofwel zichzelf gaf, om die liefde ge-
stalte te geven. Het effect van Christus’ komen op aarde was 
en is dat mensen een nieuw begin kunnen maken.221  

                                                           
221 Het begin bij Gods eeuwige liefde in Christus noemen we ver-
kiezing; het begin van ons bestaan als christen vanwege het 
geschenk van Jezus Christus voor wie in Hem gelooft, noemen we 
roeping, adoptie, geloof, rechtvaardiging; de vernieuwende vor-
ming van ons christelijke leven door het werk van de Heilige Geest 
noemen we heiliging en volharding; de voltooiing van onze verlos-
sing bij Jezus’ tweede komst en bij het laatste oordeel noemen we 
verlossing en verheerlijking.    
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221 Het begin bij Gods eeuwige liefde in Christus noemen we ver-
kiezing; het begin van ons bestaan als christen vanwege het 
geschenk van Jezus Christus voor wie in Hem gelooft, noemen we 
roeping, adoptie, geloof, rechtvaardiging; de vernieuwende vor-
ming van ons christelijke leven door het werk van de Heilige Geest 
noemen we heiliging en volharding; de voltooiing van onze verlos-
sing bij Jezus’ tweede komst en bij het laatste oordeel noemen we 
verlossing en verheerlijking.    
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Gelovigen hebben dit ware leven leren kennen, ze zijn daar-
door overgegaan van de dood in het leven.222 Jezus kwam in 
de ‘wereld’ , de wereld die in het algemeen God afwijst, die 
Jezus en de gelovigen haat, maar desondanks voorwerp blijft 
van Gods liefde!223 Wij hebben de Here God niet gezocht 
(Rom.3:11). Hijzelf nam het initiatief uit liefde. Zo staat het 
er: Hij heeft liefgehad en Hij heeft gezonden. Opnieuw wijst 
dat op een eenmalig historisch gebeuren, namelijk de tast-
bare, reddende liefde en barmhartigheid die in Jezus Christus 
geopenbaard is. De menswording van Christus die uitliep op 
de dood aan het kruis is de grootste manifestatie van Gods 
liefde denkbaar.224 Immers, door de zonden was er een breuk 
gekomen tussen God en mensen. Christus’ dood aan het 
kruis overbrugt die kloof maar het maakt tevens duidelijk 
wat wij mensen ten diepste zijn: zondaars die leven onder 
het oordeel en de toorn van God.225 Christus’ sterven bete-
kent een ‘verzoening voor onze zonden’, daardoor is de weg 
tot God weer open en begaanbaar. Nergens in de Bijbel 
wordt de zonde gebagatelliseerd. Immers, zonde betekent 
schuld; zonde en schuld brengen scheiding. Maar het Evan-
gelie leert dat Christus tot onze redding deze schuld op Zich 
heeft genomen.226  
 
Wat is verzoening?  
Jezus pleit bij de Vader om vergeving van onze zonden op 
grond van Zijn eigen dood als verzoenend offer. De betekenis 
is tweeledig: er moest een prijs betaald worden én Gods 

                                                           
222 Vgl. 3:14,15; Joh.5:24.  
223 Vgl. 3:13; Joh.15:18,19 en Joh.3:16,17. 
224 Vgl. 1:7; 3:16; Rom.3:25; 5:7,8. 
225 Zie Rom.3:23 en Joh.3:17,18 en Joh.3:36.   
226 Vgl. Jes.53:5. 
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rechtvaardigheid moest recht gedaan worden. Daarmee is de 
weg tot verzoening tussen God en de mens geopend. Het 
woord ‘verzoening’ dat Johannes gebruikt, komt uit de oud-
testamentische offerdienst. Het is de handeling, de daad 
waarmee de zonde wordt bedekt. Het gaat om de weg-
neming van de schuld. Dit verzoenende offer tekent ener-
zijds de ernst van ’s mensen zonde, anderzijds laat zij de ernst 
weten waarmee God de relatie met de mens hersteld wil 
zien! Zó graag, dat Hij zichzelf in zijn Zoon gaf als verzoenend 
offer! Dit benadrukt dat Gods rechtvaardigheid uiting is van 
zijn onbevattelijke liefde. De Vader geeft zijn Zoon en Jezus 
geeft zichzelf: dit is Gods geschenk! 227  
De reikwijdte en betekenis van Jezus’ dood zijn niet beperkt 
tot de groep gelovigen. Ook al wordt de verzoening helaas 
slechts door een minderheid van de mensheid aanvaard, het 
offer zelf is door Christus gebracht voor iedereen en volstrekt 
voldoende voor iedereen. De mogelijkheid om met God ver-
zoend te worden is universeel. Het is de wereld, dat is hier 
de mensheid, die door God verzoend moet worden (4:14) en 
die voorwerp is van Gods zoekende, uitnodigende liefde.228  

                                                           
227 Voor een brede bespreking van de betekenis van Jezus’ dood, 
niet alleen als herstel van de breuk tussen God en mensen die door 
de zonde is ontstaan, maar ook in relatie met de geschiedenis van 
Israël en met Zijn opstanding:  Hans Burger, Leven in Christus, Over 
de betekenis van het verhaal van Jezus, Franeker 2017: h.5, p.97-
139. Een faire bespreking van het begrip verzoening wordt ge-
geven in E. Meijering, Wie is Jezus Christus? Een vrijzinnig ortho-
dox antwoord, Kampen 2019 p.73-90. Een theologische door-
denking wordt gevonden in G. van den Brink en C. van der Kooi, 
Christelijke dogmatiek,  Een inleiding, Zoetermeer 2012: p. 413-438 
met daarin ‘Verzoening door overwinning, Verzoening door vol-
doening en Verzoening door omvorming’.  
228 Vgl. Joh.1:29; 3:16; 4:42; Kol.1:20. Zie vooral Paulus’ oproep in 
2Kor.5:19-21. God verzoende in Christus de wereld met zichzelf 
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Wat bewerkt Gods liefde?  
Doordat God zichzelf voor ons gaf in dienende, opofferende 
en van zelfzucht vrijmakende liefde, wekt die liefde in hen 
die dit mogen geloven en ervaren gevoelens van ontzag, be-
wondering en wederliefde op. Dat is dan een dankbare en 
groeiende liefde voor God, maar evenzeer voor de mede-
mens, de naaste. Zo betrekt Gods liefde zich direct op onze 
onderlinge relaties!  
 
De liefde van God voor mensen heeft consequenties voor de 
‘geliefden’. Het legt zelfs vanwege de onbaatzuchtige oor-
sprong en de helende werking de verplichting op om elkaar 
hartelijk lief te hebben.229 Het begrip ‘elkaar’ doelt in deze 
brief voortdurend op de onderlinge betrekkingen binnen de 
christelijke gemeente.230 Aangezien hier echter gesproken 

                                                           
door de wereld haar zonden niet aan te rekenen. Uit de woorden 
’was verzoenende’ blijkt, dat niet alleen Jezus’ kruisdood, maar het 
gehele leven van Jezus Christus deel uitmaakte van Gods ver-
zoeningsplan. Gods verzoeningsplan betreft de gehele mensheid. 
Niemand wordt bij voorbaat uitgesloten, maar tevens omvat het 
ook de schepping die door de zondeval aan dood en verderf is 
overgeleverd! Het eindresultaat van Gods verzoeningswerk zal dan 
ook een totale vernieuwing en verheerlijking van de schepping 
inhouden (vgl. Rom.8:19-22). Paulus’ woorden ‘hun overtredingen 
niet toerekenende’ (hetgeen ‘verzoenende’ verder uitlegt) beteke-
nen dat God hun de overtredingen tegen zijn wetten en normen 
vergeeft! Maar dit verzoeningsaanbod van God moet aan de mens-
en bekendgemaakt worden, wil blijken of zij Gods liefde in Christus 
aannemen! Het Evangelie is Gods aanbod van verzoening in Jezus 
Christus (vs.20). De nodiging van het Evangelie klinkt: ‘Wordt 
verzoend met God!’ Het gaat hier dus niet om een proces, maar om 
een beslissing, die genomen moet worden wanneer de oproep 
klinkt. 
229 Zie over de christelijke levenswandel Rom.13:8-14. 
230 Zie 1:7; 3:11,23; 4:7,12, vgl. 2Joh.5. 
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wordt van Gods liefde voor zondaars (vs.10), heeft de op-
dracht om lief te hebben ongetwijfeld een groter bereik, ook 
al wordt dat hier niet met zoveel woorden gezegd.231 De 
manier waarop de gelovigen elkaar zullen liefhebben, wordt 
aangegeven met het woordje ‘zó’. Het diepste motief waar-
om gelovigen elkaar zullen liefhebben, is gelegen in de liefde 
van God die gestalte kreeg in de verzoening. Niemand die 
iets gezien en geproefd heeft van Gods verzoenende liefde, 
zoals deze door Jezus Christus is getoond aan het kruis, kan 
zelfzuchtig, ik-gericht verder leven. 
 
Godgericht leven in de liefde  
Kan je God zien? God is Geest (Joh.4:24). Niemand heeft God 
ooit aanschouwd of gezien (1Joh.4:12).232 Maar deze onzicht-
bare God heeft duidelijk gemaakt hoe en wie Hij is. We lezen 
daarover in de Bijbel, over de tijd vanaf de schepping, via de 
roeping van Abraham en de periode van de aartsvaders, de 
wetgeving onder Mozes en het volk Israël, daarin met name 
door Jezus Christus.233 Het ‘zien van aangezicht tot aange-
zicht’ (vgl. Mozes in Ex.33:11vv. waar staat ‘En de HERE sprak 
tot Mozes van aangezicht tot aangezicht, zoals iemand 
spreekt met zijn vriend,…’) is mensvormig spreken en ver-
wijst in ieder geval naar een persoonlijke, diep-geestelijke 
werkelijkheid van vertrouwelijke omgang, voor gelovigen 
een toekomstige werkelijkheid.234  

                                                           
231 Vgl. bv. Gal.6:10: ‘Laten wij dus, daar wij de gelegenheid 
hebben, doen wat goed is voor allen, maar inzonderheid voor onze 
geloofsgenoten.’ Niet exclusief dus, maar inclusief, over-all! 
232 Zie Joh.1:18; 6:46; 1Tim.1:17; 6:16. 
233 Zie vs.14; vgl. Joh.1:14-18; 14:9; Kol.1:15. 
234 In 1Joh.3:2 staat: ‘Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods en het is 
nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen; (maar) wij weten, dat, 
als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem gelijk zullen wezen; want wij 
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Het is niet zo vreemd dat Johannes na de zin over Gods liefde 
en de uitwerking daarvan in de onderlinge relaties, deze op-
merking maakt met betrekking tot Gods onzichtbaarheid.235  
De tegenstanders van Johannes zeiden namelijk allerlei mys-
tieke en religieuze ervaringen te hebben. Zij pretendeerden 
God te kunnen aanschouwen, waarschijnlijk via dromen, 
beelden of visioenen (vgl. 4:1). Dat werd echter tegenge-
sproken door hun gedrag, hun dagelijks leven, waarin van 
God en zijn liefde geen spoor te ontdekken viel. Bij hun 
pretenties van het directe ‘schouwen’ of ‘kennen’ van God 
gingen zij volstrekt voorbij aan de liefde.  
Waar de liefde van God ons er toe brengt elkaar lief te 
hebben, juist daar komt Zijn liefde in ons tot haar doel. De 
onderlinge liefde is geen aanvulling op Gods liefde, maar 
komt uit haar voort! Wanneer wij die geloven en navolgers 
van Jezus zijn elkaar welbewust liefhebben, blijft God in ons.  
 
De Heilige Geest en Gods liefde  
In het voorgaande van zijn brief heeft Johannes gezegd niet 
iedere geest te vertrouwen (4:1-6) en opgeroepen om elkaar 
weloverwogen lief te hebben (7-12). Dat wordt in vers 13 nog 

                                                           
zullen Hem zien, gelijk Hij is.’; vgl. Mat.5:8; Joh.17:24; 1Kor.13:12; 
2Kor.5:7; Heb.12:14; 1Pet.1:8; Op.1:7; 22:4. Uitgangspunt is vooral 
een van de pijlers van het joodse geloof, zoals ook verwoord in 
Joh.1:18: ‘Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, 
die aan de boezem des Vaders is, die heeft Hem doen kennen’. God 
‘bewoont’ een ontoegankelijk, ontzagwekkend  en heilig licht. De 
openbaring van God in Zijn heerlijkheid is verblindend, we kunnen 
in zijn scheppingszon niet eens kijken. Maar in Christus opent God 
de toegang tot Zijn goddelijke ‘zijn’ (‘IK BEN’). In Jezus Christus zien 
wij God aan. De Here God wordt in Jezus Christus voldoende en 
afdoende aan ons verklaard en zijn liefde wordt in Jezus onmisken-
baar getoond. Door zijn Geest woont Gods liefde ook in gelovigen.  
235 Hier 1Joh.4:12, vgl. vs. 20.   
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meer persoonlijk uitgewerkt.236 De realiteit van Gods nabij-
heid wordt ervaren door de werkzaamheid van de Geest. 
God heeft ons die geloven laten delen in zijn Geest. Hij heeft 
gelovigen, toen zij tot geloof in Christus kwamen, zijn Geest 
gegeven, dat duidt dus op een gebeuren in hun verleden, 
maar dat in het heden doorwerkt (vgl. Rom.8:15,16). God 
geeft ons zijn Geest als teken van de verbondenheid met 
Hem. Het werk van de Heilige Geest in de gelovigen kan op 
verschillende manieren tot uiting komen, bijvoorbeeld door 
het belijden van Jezus Christus als de Zoon van God237 en 
door ontvangen genadegaven.238 Hier zal het, gelet op het 
verband, vooral gaan om het bewijs van de onderlinge liefde. 
Het is de Heilige Geest die ons doet liefhebben!239 Het werk 
van de Heilige Geest blijft immers niet beperkt tot een inner-
lijk gebeuren.240 Het uit zich in het getuigenis naar buiten. De 
inhoud van het getuigenis is, dat God de Vader de Zoon naar 
deze wereld gezonden heeft. Jezus is gezonden als Heiland 
en Redder (vgl. Joh.4:42). Die benaming omvat alle aspecten 
van wat Hij aan heil en heling ofwel behoud heeft bewerkt in 

                                                           
236 Wat de apostel hier in dit vers (13) onder woorden brengt, heeft 
hij, zij het met kleine verschillen, ook gezegd in 3:24. Voor Johannes 
is de herhaling de leermeester van de geloofskennis! Opmerkelijk 
zijn de woorden ‘dat wij in Hem blijven en Hij in ons’. Het duidt op 
de volledigheid en intimiteit van de relatie tussen God en de ge-
lovigen. De realiteit van Gods nabijheid wordt ervaren door de 
werkzaamheid van de Geest in de gelovigen, bv. in de liefde. 
237 Vs.15, vgl. 1Kor.12:3. 
238 Zie bijvoorbeeld Rom.12:6-8; 1Kor.12:8-10. 
239 Zie 1Joh.3:23,24; Rom.5:5; Gal.5:22. 
240 Johannes denkt hier (14) niet alleen aan het oor- en ooggetuige 
zijn, maar heeft ook de ervaring van alle gemeenten als geheel in 
relatie met haar HEER op het oog (zie vs. 15). Het werk van de 
Heilige Geest blijft niet beperkt tot een innerlijk gebeuren. Het 
treedt ook op als wervend getuigenis aangaande God en Christus. 
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zullen Hem zien, gelijk Hij is.’; vgl. Mat.5:8; Joh.17:24; 1Kor.13:12; 
2Kor.5:7; Heb.12:14; 1Pet.1:8; Op.1:7; 22:4. Uitgangspunt is vooral 
een van de pijlers van het joodse geloof, zoals ook verwoord in 
Joh.1:18: ‘Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, 
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baar getoond. Door zijn Geest woont Gods liefde ook in gelovigen.  
235 Hier 1Joh.4:12, vgl. vs. 20.   
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meer persoonlijk uitgewerkt.236 De realiteit van Gods nabij-
heid wordt ervaren door de werkzaamheid van de Geest. 
God heeft ons die geloven laten delen in zijn Geest. Hij heeft 
gelovigen, toen zij tot geloof in Christus kwamen, zijn Geest 
gegeven, dat duidt dus op een gebeuren in hun verleden, 
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door ontvangen genadegaven.238 Hier zal het, gelet op het 
verband, vooral gaan om het bewijs van de onderlinge liefde. 
Het is de Heilige Geest die ons doet liefhebben!239 Het werk 
van de Heilige Geest blijft immers niet beperkt tot een inner-
lijk gebeuren.240 Het uit zich in het getuigenis naar buiten. De 
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236 Wat de apostel hier in dit vers (13) onder woorden brengt, heeft 
hij, zij het met kleine verschillen, ook gezegd in 3:24. Voor Johannes 
is de herhaling de leermeester van de geloofskennis! Opmerkelijk 
zijn de woorden ‘dat wij in Hem blijven en Hij in ons’. Het duidt op 
de volledigheid en intimiteit van de relatie tussen God en de ge-
lovigen. De realiteit van Gods nabijheid wordt ervaren door de 
werkzaamheid van de Geest in de gelovigen, bv. in de liefde. 
237 Vs.15, vgl. 1Kor.12:3. 
238 Zie bijvoorbeeld Rom.12:6-8; 1Kor.12:8-10. 
239 Zie 1Joh.3:23,24; Rom.5:5; Gal.5:22. 
240 Johannes denkt hier (14) niet alleen aan het oor- en ooggetuige 
zijn, maar heeft ook de ervaring van alle gemeenten als geheel in 
relatie met haar HEER op het oog (zie vs. 15). Het werk van de 
Heilige Geest blijft niet beperkt tot een innerlijk gebeuren. Het 
treedt ook op als wervend getuigenis aangaande God en Christus. 
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deze wereld. Een wereld die God de rug toekeerde en dat 
nog steeds doet, maar die desondanks het voorwerp blijft 
van Gods zoekende, nodigende, reddende, genezende en 
heel makende liefde. Daarvan zijn gelovigen door hun onder-
linge liefde levende getuigen.241  
 
Hoe we door de liefde behouden worden  
Hoewel Jezus de Heiland der wereld is, worden helaas niet 
alle mensen behouden. Redding vraagt om een persoonlijk 
geloven en belijden dat Jezus de Zoon van God is.242 Hem 
belijden houdt meer in dan het louter en alleen uitspreken 
dat Jezus Christus de Zoon van God is, als mens gekomen op 
aarde. Belijden impliceert een gehoorzaam volgen van en 
vertrouwen op Jezus Christus. Wie zo met z’n hele wezen 
belijdt, ontvangt de belofte dat God en de gelovige belijder 
met elkaar verbonden zijn en blijven. Het hier gebruikte 
woord voor ‘belijden’ spreekt over een openlijk, publiekelijk 
belijden dat overeenkomt met ‘hetzelfde zeggen’ als wat 
God van de dingen zegt. Mogelijk gaat het om een openlijk 
getuigenis, zoals dat bij de doop werd afgelegd (vgl. Hand. 
2:37-42; 8:37243; 19:4-8) en waar ook nu door de gelovigen 
zowel over zonde als genade en  nieuw leven getuigd wordt.  

                                                           
241 Johannes pleit en beargumenteert dat gelovigen verantwoorde-
lijkheid nemen om Gods liefde daadwerkelijk gestalte te geven. 
Ons leven is een geroepen worden tot de verantwoordelijkheid om 
uit te leven dat Jezus Redder en Verlosser van de wereld is. God zal 
zelf onze gebroken wereld concreet heel maken en onderweg geeft 
Hij ons de Geest van Jezus om zijn liefde voor de wereld onder de 
mensen bekend te maken. Zo wordt Zijn liefde in ons werkelijkheid.  
242 Vgl. 2:22,23; 4:2,3; Mat.10:32; Rom.10:9,10; 2Joh.7. 
243 HSV: ‘En Filippus deed zijn mond open en, uitgaande van dat 
Schriftwoord, verkondigde hij hem Jezus. En terwijl zij onderweg 
waren, kwamen zij bij een water. En de kamerheer zei: Kijk, daar is 
water; wat verhindert mij gedoopt te worden? En Filippus zei: Als 
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De liefde die God heeft jegens de gelovigen, hebben de lezers 
van deze Bijbelbrief leren kennen en in Gods liefde zijn ze 
gaan geloven. De lezers hebben dat metterdaad gedaan, wat 
een concrete uitwerking heeft in hun leven. Het gaat hier dus 
niet alleen over een helder inzicht in Gods liefde, die gestalte 
heeft gekregen in het leven en sterven van Jezus, maar met 
name over de persoonlijke ervaring daarvan in het eigen 
leven van de gelovigen. Voor hen (en voor ons, ‘huidige’ gelo-
vigen) is Gods liefde geen vraag of theorie, maar een werke-
lijkheid, een ervaringsfeit. En als gevolg daarvan wordt hun 
gehele leven op den duur meer en meer doordrongen van 
deze liefde, juist ook ten opzichte van elkaar.244  
 
Dan herhaalt Johannes de geweldige uitspraak die bij hem 
hier zo centraal staat: God is liefde (vs.8, 16). De argumenten 
volgen: Hij stuurde zijn Zoon als Redder naar de aarde (9,10). 
245 Johannes trekt daaruit de conclusie dat wie in die liefde 
blijft, daarmee in God blijft. Dat wil zeggen in liefde met Hem 
verbonden is en blijft. En God blijft in de gelovige belijder, de 
navolger van Jezus (vs.15)! De HEER wil ook met de gelovigen 
verbonden zijn en blijven. In dat klimaat van liefde is er de 
omgang met God en elkaar. Die omgang met God is indirect: 
door de liefde voor mensen. De verbondenheid met God in 

                                                           
u met heel uw hart gelooft, is het geoorloofd. En hij antwoordde 
en zei: Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. En hij liet de 
wagen stilhouden, en zij daalden beiden af in het water, zowel Filip-
pus als de kamerheer, en hij doopte hem.’ 
244 Johannes noemt meerdere concrete bewijzen van ons christen-
zijn, naast de onderlinge liefde. We lezen over het houden van de 
geboden (3:24) en het geloof in Jezus (5:1).  
245 Liefde is geen abstractie, maar verwijst naar houding en daden. 
God is de bron van liefde (3:1; 4:7,10,16). Als ergens liefde voor-
komt, is dat door Gods genade. Liefde zichtbaar in Jezus: 4:9-11.  
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het heden veronderstelt geloof in wat Hij in het verleden 
heeft gedaan, in de Persoon van Jezus Christus (vs.10,14)! 
 
Groeien in liefde, vertrouwen op Gods oordeel 
Juist de wederkerigheid van de liefde (vs. 16,17) maakt dat 
ze tot z’n doel komt. Liefde kan in de gelovigen als een vrucht 
(Gal.5:22) groeien en toenemen. De bedoeling is dat zij tot 
volledige ontwikkeling en ontplooiing komt. Deze groei van 
de liefde in de gelovigen leidt tot vrijmoedigheid246 op de dag 
van het oordeel, omdat hun hart hen dan niet veroordeelt. 
Het gaat er onder meer om dat gelovigen geen angst be-
hoeven te hebben voor Gods oordeel.247 Voor de ongelovig-
en zal deze dag een dag van grote schrik en angst zijn, maar 
niet voor het verloste ‘volk van God’. 
 
Levend in en vanuit de liefde mogen zij zonder angst of vrees 
Jezus Christus als Rechter248 onder ogen komen. De houding 
die mensen nu ten opzichte van Jezus aannemen, zal immers 
straks beslissend zijn (Joh.12:48). Volgens 1Joh.3:2 zullen de 
gelovigen bij de tweede komst van Christus (dat is mede de 
dag van het oordeel) zijn zoals Hij is. Zij worden echter opge-
roepen nu al te ‘wandelen’, dat wil zeggen te leven zoals Hij 
gewandeld, geleefd heeft, namelijk in ware liefde tot God en 
elkaar. Onder meer dát bewijst wie ze werkelijk zijn.  
 
Christus zelf zal in het eindoordeel Rechter zijn. Maar in het 
Nieuwe Testament wordt ook gesproken over het werk van 
Jezus Christus als Voorspraak (Advocaat en Pleitbezorger). 

                                                           
246 Vrijmoedigheid: 2:28, vgl. 3:21. 
247 Zie voor de uitdrukking ‘dag van het oordeel’ Mat.10:15; 11:22; 
12:36; 2Petr.2:9; 3:7. 
248 Voor Jezus als Rechter, zie bv. Joh.5:22,27. 
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Tegenover het recht van God waarin wij vanwege onze 
zondige aard en zondige daden veroordeeld zouden moeten 
worden, zet Jezus zijn eigen lijden, sterven en opstanding. Op 
grond daarvan kan God in de hemelse rechtsspraak ‘verloste’ 
zondaren vrijspreken en in genade aannemen.249  
Met de woorden van Jesaja: De straf die ons de vrede aan-
brengt was op Hem. Door Zijn striemen is ons genezing ge-
worden.’ Elke gelovige christen mag zo weten op grond van 
het offer van Christus verlost te zijn van de toorn van God. 
Elke gelovige mag door Christus vrede met God hebben. Die 
bevrijding van zondeschuld vindt plaats op het moment dat 
een zondaar Christus in geloof als Redder omhelst. 
 
Vrijmoedige, onbevreesde liefde  
Johannes werkt het thema ‘vrijmoedigheid’ verder uit. Daar-
bij is vrees uitgesloten. phobos (denk aan het woord fobie: 
vrees, angst) en vrijmoedigheid staan lijnrecht tegenover el-
kaar.250 De vrees die in dit vers vier keer aan de orde komt, 
staat namelijk lijnrecht tegenover liefde en is uitsluitend ne-

                                                           
249 Uit het Nieuwe Testament blijkt dat op de oordeelsdag het 
oordeel in handen is gegeven van de HEER, Jezus Christus (o.a. 
2Tim 4:1). Hij is Degene die recht spreekt. Hij zal als Koning op de 
troon zitten en elk mens oordelen. Dat is aangrijpend voor een 
ieder die Jezus Christus heeft verloochend en Hem met woorden 
of daden heeft ‘gedood’ (Op. 1:7). Het is voor de gelovigen echter 
een troost dat het Jezus Christus is die het oordeel uitspreekt. 
Want Hij is het die zich tevoren ‘mij ten goede’ voor Gods gericht 
gesteld heeft en zo de straf op de zonde van mij heeft weg-
genomen. In die zin behoeven gelovige christenen dit laatste 
oordeel ook niet te vrezen. Onze Redder is Rechter. Op grond van 
Zijn eigen offer zal Hij de gelovigen vrijspreken!  
250 phobos heeft in dit vers niet de betekenis van ontzag, zoals dat 
bv. wel het geval is in de Griekse vertaling van Deut.10:17vv.; of 
zoals in Hand.9:31; Rom.3:18; 2Kor.7:11; Kol.3:22, maar van angst. 
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gatief gekleurd. Liefde en vrees sluiten elkaar uit251 en ze zijn 
onverenigbaar. Volgroeide, ‘volwassen’, ofwel de volmaakte 
liefde laat voor vrees geen ruimte, want angst, zo zegt Johan-
nes, houdt verband met straf.252  
Straf betreft hier straf op de dag van het grote oordeel. Vrees 
is hier de uiting van een onrustig geweten, dat niet zeker is 
van vrijspraak bij het oordeel van God.253 Vrees voor de grote 
dag van het oordeel is een teken van een tekortkomen, een 
niet volmaakt zijn in de liefde tot God en tot elkaar. Met één 
zin geeft Johannes nog eens kernachtig aan wat hij eerder 
breder onder woorden heeft gebracht: ‘Wij hebben lief om-
dat God ons het eerst heeft liefgehad’. De relatie tussen God 
en de gelovigen is gebaseerd op Zijn liefde die ons zocht. 
Onze liefde voor Hem en elkaar is het serieuze en nodige 
antwoord op Zijn liefde voor ons. Het initiatief ging en gaat 

                                                           
251 Vgl. Rom.8:15vv.; Gal.5:6. 
252 Straf in de religie is voor velen in onze tijd een vreemd, in elk 
geval onpopulair woord geworden. In de maatschappij kom je het 
begrip overal tegen, maar in de godsdienst willen we daar niets van 
weten. God moet goed zijn voor alles en iedereen en ‘gewoon’ alles 
kunnen vergeven, zonder rechtzetting van het gedane kwaad. Over 
Gods gerechtvaardigde toorn  en over zijn geduld horen we weinig. 
Toch is het juist vanwege Gods recht-doen (aan slachtoffers) 
waardoor we over oordeel en gericht in de Bijbel vernemen. Ten 
diepste heeft het van doen met God die zijn recht op mens en 
wereld handhaaft en mens en wereld herstelt. Dat herstel gaat in 
de weg van gericht en oordeel.  In het oordeel blijkt hoe het echt 
was. Het is waarheidsvinding en inzicht en dat alles door de HEER. 
Zo komt er ook een kosmische afrekening met de machten van het 
kwaad en wie zich daaraan uitgeleverd hebben. God doet recht! 
Tegenover de invloed van het kwaad staat de goddelijke 
overmacht, die zelfs de dood van zijn heerschappij beroofd. Om die 
reden kijken christenen ook verwachtingsvol uit naar de dag waar-
op Jezus terugkomt en alle doden worden opgewekt.  
253 Vgl. 3:19-21. 
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van de Here God uit, wij worden als mensen echter heel 
serieus genomen en verantwoordelijk gesteld!  
 
De toets van de liefde  
Met ‘Als iemand zegt “Ik heb God lief”, maar hij haat zijn 
broeder of zuster, is hij een leugenaar’ haalt Johannes blijk-
baar opnieuw het spreken van de dwaalleraars aan. De liefde 
tussen God en de gelovigen kan niet zonder gevolgen blijven 
voor de relatie van de gelovige met zijn broeder. Wanneer 
wij onze medegelovige niet onzelfzuchtig en op een heel 
praktische manier liefhebben, zoals God ons, dan kennen wij 
Hem die liefde is, blijkbaar niet. Zo iemand, zegt Johannes, 
liegt. De toetssteen voor onze liefde ten opzichte van God is 
niet allerlei godsdienstige activiteit, maar de liefde voor de 
ander. Het is daarom beslist onjuist om te zeggen God lief te 
hebben en de broeder254 die naar Gods beeld is geschapen, 
links te laten liggen of zelfs te haten. Wie zijn broeder niet 
liefheeft, die zichtbaar en tastbaar voor hem staat, die hij 
voortdurend voor ogen heeft, kan ook God die hij nog nooit 
heeft gezien, niet liefhebben. Johannes sluit hiermee dit ge-
deelte van zijn brief af. Nog eens benadrukt hij dat Gods 
liefde voor de gelovigen en die van de gelovigen voor Hem, 
onlosmakelijk verbonden zijn met de liefde van de gelovige 
voor de naaste. Onze liefde voor God en die voor de mede-
gelovigen kunnen we wel onderscheiden, maar ze kunnen 
niet gescheiden worden. Johannes maakt ook geen scherp 
onderscheid tussen het liefhebben van God en van de Here 
Jezus Christus. Het is voor hem van dezelfde orde. 
 

                                                           
254 Het is mogelijk dat Johannes het woord broeder een bredere 
invulling geeft dan uitsluitend de broeder-gelovige, dan gaat het 
om de naaste in het algemeen.  
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251 Vgl. Rom.8:15vv.; Gal.5:6. 
252 Straf in de religie is voor velen in onze tijd een vreemd, in elk 
geval onpopulair woord geworden. In de maatschappij kom je het 
begrip overal tegen, maar in de godsdienst willen we daar niets van 
weten. God moet goed zijn voor alles en iedereen en ‘gewoon’ alles 
kunnen vergeven, zonder rechtzetting van het gedane kwaad. Over 
Gods gerechtvaardigde toorn  en over zijn geduld horen we weinig. 
Toch is het juist vanwege Gods recht-doen (aan slachtoffers) 
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was. Het is waarheidsvinding en inzicht en dat alles door de HEER. 
Zo komt er ook een kosmische afrekening met de machten van het 
kwaad en wie zich daaraan uitgeleverd hebben. God doet recht! 
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op Jezus terugkomt en alle doden worden opgewekt.  
253 Vgl. 3:19-21. 
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Zing voor de HEER, om Hem te eren, 
want Hij heeft wonderen verricht. 
Hij weet met kracht te triomferen; 
zijn recht komt stralend aan het licht. 
Hij wil zich in liefde buigen 
naar iedereen die met Hem leeft. 
De hele wereld wordt getuige: 
God is het die verlossing geeft. 
 
Vrij naar Psalm 98 couplet 1 (NPB21) 
(originele tekst: Arie Maasland) 
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KENMERKEN VAN CHRISTELIJK LEVEN 
______________________________________________ 
 
 
 
 
 
‘Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren, 
en ieder die de Vader liefheeft, heeft ook lief wie uit Hem ge-
boren zijn. Dat wij Gods kinderen liefhebben weten we door-
dat we God liefhebben en zijn geboden naleven. Want God 
liefhebben houdt in dat we ons aan zijn geboden houden. Zijn 
geboden zijn geen zware last, want ieder die uit God geboren 
is, overwint de wereld. En de overwinning op de wereld 
hebben wij behaald met ons geloof. Wie anders kan de wereld 
overwinnen dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is? 
Hij, Jezus Christus, is gekomen door water en bloed – niet door 
het water alleen, maar door het water en het bloed. En de 
Geest getuigt ervan, omdat de Geest de waarheid is. Er zijn 
dus drie getuigen: de Geest, het water en het bloed, en het 
getuigenis van deze drie is eensluidend. Als we het getuigenis 
van mensen aannemen, zullen we zeker het getuigenis van 
God aannemen, dat zoveel meer gezag heeft, want het is het 
getuigenis dat God over zijn Zoon gegeven heeft. Wie in de 
Zoon van God gelooft, draagt het getuigenis in zich. Wie God 
niet gelooft, maakt hem tot leugenaar, omdat hij geen geloof 
hecht aan het getuigenis dat God over zijn Zoon gegeven 
heeft. Dit getuigenis luidt: God heeft ons eeuwig leven 
geschonken en dat leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, 
heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het 
leven niet.’ 
1Johannes 5:1-12 NBV  
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‘Ieder die gelooft’. Gelovige christenen hebben de Here God 
als Vader. Aan wie Jezus Christus als Gods gave ontvingen en 
in Hem geloven, heeft Hij het voorrecht gegeven om kind-
eren van God te worden. Ieder die God liefheeft, heeft ook 
lief wie uit Hem geboren zijn. De Heilige Geest getuigt van 
Jezus Christus in het leven van de gelovigen en draagt zo zorg 
voor geloof en liefde van Hem. Aan wie de Heilige Geest als 
Gods gave ontvingen en in Christus geloven, heeft God het 
voorrecht gegeven in het kindschap Gods te groeien en 
vrucht te dragen.   
 
Hoe kan nu de vrucht van de Heilige Geest in je groeien zodat 
je op de Here Jezus gaat lijken? Hoe kunnen we christelijk 
leven zoals God het bedoelt? Dit zijn vragen die serieuze 
christenen bezig houden. En het is de apostel Johannes die 
in zijn mooie, maar soms ook wel moeilijke brieven antwoord 
geeft op deze en zulke vragen.  
 
We worden in de Bijbel soms op een heel directe manier 
aangesproken op ons christelijke leven van elke dag. Maar 
ook de zondagse verkondiging of persoonlijke Bijbelstudie 
beperkt zich niet tot de weet-feiten, maar laten je nadenken 
over je doen en laten. Wat houdt het in voor alle dagen van 
de week dat je op zondag aan een christelijke kerkdienst of -
samenkomst hebt deelgenomen? Kunnen mensen die met je 
omgaan het merken dat je christen bent? Want christenen 
zijn te herkennen, zegt Johannes (vs.2)! En wel door in Wie 
ze geloven én in de manier waarop ze hun leven inrichten. 
Drie kenmerken passeren de revue, drie geestelijke zaken die 
bij een christen echt niet gemist kunnen worden. Allereerst 
is dat het beleefde geloof! En dat is niet iets onduidelijks en 
vaags, maar bij christelijk geloven gaat het om de inhoud van 
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wat we belijden en dat we ons vertrouwen stellen in God, in 
Christus die we en in wie we geloven! Als in welke christelijke 
kerkelijke gemeenschap dan ook de ernst en de vreugde 
vanwege de inhoud van het geloof niet meer helder gepreekt 
én beleefd wordt, dan worden de levens van de gelovigen 
langzamerhand leeg en hol! Als de Bijbel niet of weinig meer 
persoonlijk en samen gelezen wordt en we bidden alleen nog 
maar bij het eten, dan wordt ons geloven wel erg mager! Dat 
kan heel gemakkelijk gebeuren in de alle-aandacht-opslorp-
ende jacht van deze tijd en in een op religieus gebied vervlak-
kende maatschappij als die van ons. Wij zijn immers overal 
en nergens druk mee, vlot en snel, maar die levensjacht komt 
de ernst van het geloofsleven bepaald niet ten goede. Johan-
nes roept alle christenen, wanneer en waar dan ook, door 
zijn weloverwogen gedachten op om goed na te denken over 
de concrete inhoud van ons geloof. Maar evenzo goed over 
de uitwerking daarvan in concrete liefde voor God en 
mensen en over het gehoorzamen aan de wil van God. Als je 
God wilt gehoorzamen, moet je je bezig houden met wat Hij 
van je vraagt.  
 
Voor wie God serieus neemt, zal het verlangen uitgaan naar 
het lezen van de Bijbel en bidden om Zijn wil goed te leren 
verstaan en die te doen. Dat verandert je leven vast en zeker!  
 
Wat is nu typisch christelijk? Zijn wij voor de mensen om ons 
heen eigenlijk te herkennen als gunnende, liefdevolle, eer-
lijke, oprechte, overtuigde gelovigen? Immers deze drie, 
‘geloof, liefde en gehoorzaamheid aan de wil van God’, beho-
ren tot de normale en karakteristieke kenmerken van het 
dagelijkse leven van een navolger van Jezus! De verweven-
heid van geloof en moraal maakt dat het handelen van 
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christenen en hun motieven daarbij vaak aan de orde zijn in 
het Nieuwe Testament en met name in de brieven van de 
apostelen. Gelovige christenen zullen zich van de ‘wereld’ 
onderscheiden, maar we beseffen tegelijk dat wijzelf in de 
wereld leven en bij de wereld horen. Daarbij is het Evangelie 
een boodschap die voor alle mensen uit alle talen en culturen 
is bedoeld. Ook al worden christenen in sommige culturen 
teruggedrongen in de marge van de maatschappij en nauwe-
lijks getolereerd, laten we niet vergeten dat het Koninkrijk 
van God als een gist is dat het hele deeg van je persoonlijke 
leven en van de samenleving doortrekt. Wat houdt dat 
bijbelse gezegde ‘zoutend zout zijn’ dan in?  
 
We zullen deze vraag eerst met een omweg beantwoorden, 
om daarna tot de inhoud te komen.  
Ik ben nu 74 jaar, geboren in 1947. In de roerige jaren zestig 
van de vorige eeuw was ik dus een tiener. In die nogal revo-
lutionaire tijd van omwentelingen (nozems, vrije seks, maat-
schappelijke protesten, verregaande democratisering en 
emancipatie) werden vele grenzen en taboes doorbroken. 
Het kwam zo ver dat het modernisme van die tijd weinig of 
niets meer van God wilde weten. God werd doodverklaard,  
Hijzelf werd daarmee natuurlijk niet aangetast. Wie wel 
aangetast werden, dat waren de moderne mensen die achter 
het bestaan van God een vraagteken zetten en daardoor 
gingen leven als zonder God en zonder de diepere waarden 
van christelijke hoop in deze wereld. De ‘moderne theologie’ 
zorgde voor ‘totaal nieuwe inzichten’ en veroorzaakte een 
enorme leegloop uit de kerken.  
Wilde het modernisme uit de tijd van mijn jeugd niet meer 
van God weten, in het post-post-modernisme van de huidige 
tijd vragen zeker jongeren zich weer af hoe ze hun leven 
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diepere zin en betekenis kunnen geven. Voor de meesten 
heeft God echter geheel en al afgedaan als behorend bij een 
verouderd en verdwenen wereldbeeld. Ze weten niet meer 
van God, niets van de Bijbel en grossieren er multimediaal 
enorm op los in het oeverloze aanbod aan mogelijke ideeën 
en zogenaamde antwoorden.  
Het sterk rationele van de tijd waarin ik ben opgegroeid met 
het alsmaar beredenerende verstand heeft het begin eenen-
twintigste eeuw voor het grootste deel afgelegd tegen het 
spontane gevoel van de (geloofs)ervaring.255  
Daardoor komt er veel nadruk op de persoonlijke beleving! 
Zoals vaak zijn ook hier de uitersten behept met het gevaar 
van grote eenzijdigheid.  
 
Van christenen die ernst maken met hun geloof horen we de 
vraag: ‘Hoe kan ik God ervaren?’, en dan gaat het om de God 
van de Bijbel en om het leven met Jezus in de kracht van de 
Heilige Geest. Het is juist de apostel Johannes, die in zijn 
evangelieboek en brieven dit  probleem met de Godserva-
ring bespreekt. Johannes gebruikt zelfs een specifiek woord 
voor die geloofservaring: het woord koinonia, (geloofs)-
gemeenschap. Dit Griekse woord is afgeleid van het begrip 

                                                           
255 Zie mijn artikel ‘Evangelische spiritualiteit, christelijke geloofs-
beleving van hoofd, hart en handen’ in J. van der Knijff-Schouten 
(eindred.) Evangelisch en reformatorisch, een wereld van verschil?, 
Kampen 2010 p.77-108, waarin een uitgebreide schets van de 
belevings-cultuur met haar aandacht voor emotie en gevoel. Met 
praktische criteria voor toetsing van de enorme hoeveelheid 
religieuze belevingsinformatie en de vele stromingen en bewe-
gingen daarvan.  Voor een persoonlijke beschouwing van spiritu-
aliteit en beleving, zie: 
https://www.bettecollection.nl/pdf/artikelen/evangelische-
spiritualiteit.pdf. 
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voor die geloofservaring: het woord koinonia, (geloofs)-
gemeenschap. Dit Griekse woord is afgeleid van het begrip 

                                                           
255 Zie mijn artikel ‘Evangelische spiritualiteit, christelijke geloofs-
beleving van hoofd, hart en handen’ in J. van der Knijff-Schouten 
(eindred.) Evangelisch en reformatorisch, een wereld van verschil?, 
Kampen 2010 p.77-108, waarin een uitgebreide schets van de 
belevings-cultuur met haar aandacht voor emotie en gevoel. Met 
praktische criteria voor toetsing van de enorme hoeveelheid 
religieuze belevingsinformatie en de vele stromingen en bewe-
gingen daarvan.  Voor een persoonlijke beschouwing van spiritu-
aliteit en beleving, zie: 
https://www.bettecollection.nl/pdf/artikelen/evangelische-
spiritualiteit.pdf. 
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‘deelgenoot zijn’. Het gaat bij Johannes daarbij om de inner-
lijke ofwel verborgen omgang met God. Maar hij werkt het 
tegelijk ongelofelijk direct en praktisch uit naar de liefde die 
gelovigen onder elkaar mogen ervaren. Johannes gaat ervan 
uit dat je de omgang met God en de zekerheid over je eeuwig 
heil wel degelijk kunt ervaren! Zijn woorden liggen zeker en 
vast op het ervaringsvlak als Johannes spreekt over: ‘Hem 
kennen’, ‘in Hem blijven’, ‘Hem liefhebben’ en ‘uit God 
geboren zijn’. Op de vraag hoe je God kunt ervaren heeft de 
apostel Johannes tweeduizend jaar geleden al een geldend 
en functioneel antwoord gegeven. Zijn woorden zijn uiter-
mate actueel, ook al zijn ze niet altijd even gemakkelijk te 
begrijpen. Maar dat is bijvoorbeeld computertaal ook niet. 
Laten we luisteren naar Johannes over de Godservaring. 
Het gaat dan om de waarneembare en controleerbare aard 
van de gemeenschap met God. Anders gezegd: we hebben 
het over werkelijke kenmerken van het geestelijke leven. 
Geloof, liefde en gehoorzaamheid zullen in het leven van een 
christen altijd concreet gestalte krijgen. Geloof zonder wer-
ken is nutteloos (Jak.2:14-26) en ‘geloofswerken’ zijn niet 
mogelijk zonder de liefde van Jezus Christus (die er de oor-
zaak van is).   
 
Het geloof zal in ons leven dus kenbaar zijn, zichtbare en tast-
bare gevolgen hebben! Zout is zoutend uit zichzelf, zoals licht 
zichtbaarheid met zich meebrengt. Daarom mag je de vraag 
stellen: zijn wij lichtend en zoutend? Je kunt nog zo vroom 
praten, als je directe naaste niets van de liefde van God door 
jou heen ervaart, is je geloofsleven dan armzalig of schijn-
heilig? Een weinig introspectie kan hier geen kwaad: onder-
zoek het eigen geloofsleven hier eens op!  
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Zoek naar geestelijke verdieping en rijkdom in de hele Bijbel. 
Praat erover met God, met anderen, studeer erover en neem 
concrete en weloverwogen besluiten! Zulke gelovige afhan-
kelijkheid wordt gezegend. 
 
Jezelf realistische vragen stellen is een uitstekend uitgangs-
punt. Is er echtheid? De wedergeboorte kan niemand zien.256 
Maar de gevolgen van Gods werk in je leven zijn wel degelijk 
waarneembaar. Je ziet het in de wijze waarop gelovige men-
sen met elkaar omgaan, je ziet het in de plaats die wij de wil 
van God in ons leven geven en in de wijze waarop wij ons 
leven leiden. Dit is het nauwe verband dat er is tussen geloof, 
liefde en gehoorzaamheid. Dit zijn drie bepalende factoren 
voor het leven van een christen en voor het ervaren van een 
leven met God. Wat is mijn geloof in Jezus waard, als ik zijn 
liefde niet uitdraag? De mensen zullen dan op mij stuklopen! 
Gelovigen en buitenstaanders raken teleurgesteld als je wel 
mooie praatjes hebt, maar niet werkelijk goed voor andere 
mensen bent. De vrucht van de Geest is te ervaren in geloof, 
in liefde en in een aan Gods geboden gehoorzaam christen-
leven! 

                                                           
256 Zie bv. Hand.11:18: over de eerste bekeringen van niet-joden 
wordt gezegd dat God ook hen de bekering ten leven geschonken 
heeft. Het ‘geven van bekering’ door God zullen we evenals in 
Hand.5:31 moeten zien als het ‘geven van de mogelijkheid of 
gelegenheid tot bekering’. Dit geschiedt door de prediking van het 
Evangelie waarin de mens wordt opgeroepen zich te bekeren 
(Hand.3:19). Bekering komt van ‘berouw hebben over een verkeer-
de daad’ en betekent daarom ook ‘verandering van denken’. 
Bekering ‘ten leven’ geeft het doel of gevolg aan van de bekering: 
het leven, het eeuwige leven (vgl. Hand.3:15; 13:46,48. Bekering 
omvat het zo volledig mogelijk verlaten van de zonde en het daarbij 
behorende leven, met daarbij inbegrepen de verandering van 
levenshouding, welke zich voortaan op God richt.  
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Is het geloof tastbaar? Wij moeten niet alleen maar luisteren 
naar wat een mens zegt, we moeten er ook op letten wat hij 
doet! De toets van gevende en opbouwende liefde is een 
kenmerk van de wedergeboorte.257 De echtheid van de liefde 
voor elkaar moeten wij voor onszelf durven toetsen, zegt 
Johannes. En dit kan getoetst worden aan de manier waarop 
we God liefhebben en zijn geboden doen! Dat levert strijd op 
met jezelf, maar ook overwinning in de omgang met God. 
Johannes schrijft dat wij die geloven zoveel kracht van God 
ontvangen, dat we alles wat ons daarin tegenwerkt 
overwinnend tegemoet mogen treden (vs.4-6). Met ‘de 
wereld’ bedoelt hij de zondige krachten en machten die er 
werkzaam zijn in onze wereld, in onze cultuur en maat-
schappij. Maar de vijand is niet alleen buiten ons. Wie kent 
niet de innerlijke strijd om maar je eigen gevoel te volgen, je 
eigen wil te doen, je eigen haan koning te laten kraaien? De 
Bijbel leert ons dat we hebben te strijden tegen die in ons 
werkende oude, zondigende natuur. Dat is de ‘wereld’ in ons 
eigen hart, die ons tot zonde verleidt. Ook daar is strijd te 
voeren. Maar, zegt Johannes, er is een manier om te over-
winnen: in geloof. Door de geloofsband met Jezus kunnen wij 
met Hem immers meer dan overwinnaars zijn! Gelooft u dat? 
Vertrouwen wij daarop? Lezen we daarover ernstig na wat 
de Bijbel ons erover leert?  
 

                                                           
257 In de omgang met God staat Christus centraal en de verbonden-
heid aan Hem. Vergeving, vernieuwing, heiligheid en heerlijkheid 
zijn zegeningen van de wedergeboorte; deze komen alleen uit de 
Heiland en Middelaar Jezus Christus, de ware Wijnstok, naar ons 
toe. Wedergeboorte, geloof en bekering worden altijd zichtbaar in 
onze verbondenheid aan Jezus Christus. Wedergeboorte is de 
geloofsrealiteit van dit door God bewerkte nieuwe leven.  
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Het leven van God de Vader is in Jezus de Zoon. Wie de Zoon 
heeft, heeft het leven. Maar dat levert ook de ernstige waar-
schuwing op: wie de Zoon van God niet heeft, wie Hem niet 
toebehoort, die heeft het leven niet! Wie in Jezus gelooft  als 
Redder en Verlosser, zal Hem ook kennen als Koning en Heer! 
Hij is de koning van ons hart en de HEER van ons leven, Hij 
heeft het bij wie in Hem gelooft voor het zeggen. 
De Bijbel roept op tot daadwerkelijk geloof! Daarom: neem 
een besluit, vertrouw je in geloof, liefde en gehoorzaamheid 
toe aan God, die in de Here Jezus jou het leven van de toe-
komende eeuw geeft. Wie de Zoon liefheeft, die heeft het 
leven lief! 
 
Heer ik kom tot U, neem mijn hart, verander mij. 
Als ik U ontmoet vind ik rust bij U. 
Want, Heer, ik heb ontdekt, dat als ik aan uw voeten ben, 
trots en twijfel wijken voor de kracht van uw liefde. 
 
Heer, leer mij U wil, zodat ik U steeds dienen kan, 
en elke dag mag leven door de kracht van uw liefde. 
Houd mij vast, dan leef ik naar uw gezegend plan,  
gedragen door uw Geest, in de kracht van uw liefde 
 
Vrij naar Opwekking lied 488 
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VVEERRDDIIEEPPIINNGG  BBIIJJ  KKEENNMMEERRKKEENN  VVAANN  CCHHRRIISSTTEELLIIJJKK  LLEEVVEENN  
Zicht op de consequenties van liefhebben en navolgen  
 
De opdracht om zowel God als de broeders en zusters lief te 
hebben werkt Johannes uit door het verband te verduide-
lijken dat er is tussen liefde, geloof en gehoorzaamheid aan 
Gods geboden (5:1,2).  
 
Christelijk geloven  
‘Een ieder die gelooft, dat Jezus de Christus is, die is uit God 
geboren’. Geloven betekent hier erkennen of belijden en is 
in deze brief vooral het tegenovergestelde van loochenen 
ofwel ontkennen. De inhoud van dat geloof wordt uitdruk-
kelijk genoemd: dat Jezus de Christus is, d.w.z. dat de mens 
Jezus de ‘mens-geworden’ Zoon van God is. De combinatie in 
de vólgorde van de woorden: ‘gelovende’ en ‘is geboren’ 
geeft aan dat het geloven niet de oorzaak, maar het gevolg is 
van het uit God geboren zijn! Het geloof van de lezers is daar-
mee kenmerk van hun wedergeboorte, evenals hun liefde 
(3:9,10) én het doen van de gerechtigheid (2:29).258  

                                                           
258 Gerechtigheid is goed werk. Gerechtigheid is rechtvaardigheid 
ofwel de vaardigheid om iemand goed en recht te behandelen. Dit 
betekent dat de liefde altijd gedaan en getoond wil worden. Het 
drukt uit dat er zorg moet zijn om het welzijn van de naaste(n). 
Liefde in de bijbelse zin betekent niet dat je iemand maar in alles 
tegemoet komt; het is duidelijk verbonden aan gerechtigheid. 
Liefde is een passie om te doen wat goed en opbouwend en juist 
is, alsook een reactie met passende gevolgen voor verkeerde han-
delingen. Liefde en gerechtigheid gaan steeds hand in hand in de 
omgang van God met de mens. De gerechtigheid van God vraagt 
bijvoorbeeld om betaling van de straf op de zonde. Echter, de liefde 
van God wil de relatie van mensen met Hemzelf herstellen. Het 
offer van Jezus Christus als verzoening voor zonde betekent dat 
zowel aan de gerechtigheid als aan de liefde van God voldaan 

211 
 
 

Degene die deed geboren worden, eerbiedig gesproken ‘de 
verwekker’ is God, de Vader van de gelovigen; ‘de geborene’ 
is iedere medegelovige, die immers ook een kind van God is 
(3:1,2). Afwijzing van een medegelovige moet daarom be-
schouwd worden als een afwijzing van God de Vader, die 
immers ook hem of haar heeft verwekt! Denk je eens in wat 
dit voor relaties tussen gelovige mensen moet betekenen. 
 
Herkenbare christenen?  
Het begint een beetje ingewikkeld, maar ook wel weer heel 
mooi: ‘Hieraan onderkennen wij, dat wij de kinderen van God 
liefhebben, wanneer wij God liefhebben en zijn geboden 
doen.’ (NBG); ‘Dat wij Gods kinderen liefhebben, weten we 
doordat we God liefhebben en zijn geboden naleven.’ (NBV). 
Het ‘hieraan’ kan terugverwijzen naar het slot van vs.1 of 
vooruitwijzen naar het tweede deel van vs.2 (wanneer wij...). 
In het laatste geval zou Johannes hier zeggen dat het 
liefhebben van God een bewijs is dat wij ook de gelovigen 
liefhebben, een gedachte die elders in de Schrift overigens 
niet voorkomt. Eerder wijst ‘hieraan’ terug, en zegt 
Johannes: dat wij de kinderen van God liefhebben weten wij 
wanneer wij God liefhebben. Het liefhebben van de mede-
gelovigen is geen voorwaarde, maar een toets als het gaat 
om het liefhebben van God! Volgens Johannes is het on-
mogelijk God lief te hebben zonder ook Zijn kinderen lief te 
hebben (3:17; 4:20).  

                                                           
wordt. Gerechtigheid houdt in dat recht wordt gedaan aan iemand 
die onrecht lijdt, maar geeft ook aan dat boosdoeners worden 
gestraft. Gerechtigheid als bevrijdend theologisch begrip stelt dat 
God uit liefde zondaars om Christus' wil van schuld vrij spreekt. God 
brengt liefde en rechtvaardigheid samen in de persoon van Jezus. 
Voor gelovige christenen gaat het bij gerechtigheid over goed 
handelen vanuit de innerlijke vernieuwing door de Heilige Geest.  
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die onrecht lijdt, maar geeft ook aan dat boosdoeners worden 
gestraft. Gerechtigheid als bevrijdend theologisch begrip stelt dat 
God uit liefde zondaars om Christus' wil van schuld vrij spreekt. God 
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Kinderen van God zijn zij die binnen de liefdesrelatie van de 
Vader en de Zoon zijn gekomen. Daarmee heeft de liefde als 
consequentie de gehoorzaamheid aan Gods geboden! God 
liefhebben betekent Zijn geboden bewaren en die doen; in 
het concrete komt de liefde tot uitdrukking.259  
 
Liefhebben en gehoorzamen  
Echte liefde wordt dus zichtbaar in het onderhouden van de 
geboden, in het doen van Gods wil. Zijn wil is goed, welge-
vallig en volkomen (Rom.12:2). Liefde is daarom niet aller-
eerst een gevoel, maar het is praktisch goeddoen; liefde die 
leidt tot actie en daden. ‘Liefde van God’ betekent hier dan 
ook ‘liefde tot God’ en komt tot uitdrukking in het in acht 
nemen van Gods geboden (Joh. 14:15,21260). Daarmee wordt 
de Here zelf, die liefde is, geëerd en verheerlijkt. In het 
woordje ‘bewaren’ spelen verschillende nuances een rol: 
onderhouden, naleven, doen, gehoorzamen, in acht nemen.  
 
De geboden van God zijn, in tegenstelling met die van de 
Schriftgeleerden en Farizeeën (Luc.11:46) niet zwaar, d.w.z. 
ze zijn niet een knellend juk of een ondragelijke last. Dat wil 
niet zeggen dat het allemaal wel meevalt. God vraagt veel 
van de gelovigen. Gods geboden bewaren en doen blijkt een 
leven van gehoorzaamheid en dat betekent voluit betrokken 

                                                           
259 De verbintenis tussen geloof en liefde is de beste beveiliging 
tegen wettisisme en de bevestiging van oprecht christelijk leven.  
260 Over Gods wil en de geboden zegt Jezus: ‘Maar wilt u tot het 
leven ingaan, neem dan de geboden in acht.’ (Mat.19:17); en: ‘U 
zult de Here, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw 
ziel en met heel uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod. Het 
tweede, daaraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. 
Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en 
de Profeten staat.’ (22;38-40). 

213 
 
 

zijn bij de overwinning die Jezus Christus behaald heeft. Deze 
gehoorzaamheid is een uiting van het geloof.261 ‘Al wat’ de 
wereld overwint is persoonlijk bedoeld, het gaat om mensen: 
een ieder die uit God geboren is. Bij ‘de overwinning’ gaat 
het om de overwinning die Christus eens en voor altijd be-
haald heeft door Zijn dood en opstanding.262 In die over-
winning zijn de gelovigen juist door het geloof geheel en al  
betrokken geraakt (vgl. Rom.8:37). Sindsdien hebben ook wij 
overwonnen! ‘De wereld’ houdt hier gelet op de context in: 
de boze (2:13), de zonde (2:16) en de leringen van de dwaal-
leraars (4:4). De overwinning is dus samen te vatten in ‘ons 
geloof’, dat is hier zowel het aanvaarden van de waarheid 
aangaande Jezus Christus, als ook een geloofsverbondenheid 
met de HEER.263  
 
Zicht op Jezus  
Dan stelt de apostel Johannes een retorische vraag: ‘Wie is 
het, die de wereld overwint, dan wie gelooft, dat Jezus de 
Zoon van God is?’ (vs.5). Buiten Christus is het onmogelijk de 
verleidingen van de wereld te weerstaan. Die verleidingen 
liggen op verschillende terreinen: op het terrein van het 
doen en laten ofwel ons gedrag (de ethiek), van het verstand 
(leer/dwaalleer) en van het lichamelijke leven (vervolgingen 
etc.). Maar in alle situaties kunnen gelovigen overwinnaars 
zijn, namelijk vanwege hun geloof in en verbondenheid met 
de joodse man Jezus van Nazareth, de Zoon van God (Gal. 
4:4), die overwinnaar is. Geloven is dus niet het aanvaarden 
van een religieuze theorie, maar de aanvaarding en ervaring 

                                                           
261 Vgl. Rom.1:5; 16:26. 
262 Vgl. Joh.16:33; Kol.2:15.   
263 Door het woordje (van) ‘ons’ te gebruiken, sluit de apostel 
Johannes zichzelf in bij die groep overwinnende gelovigen. 
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van de kracht van de levende God.264 De nadruk ligt daarbij 
op de Persoon van Jezus. Hij is de Zoon van God die door de 
dwaalleraars werd verworpen; de Christus die gekomen is 
tot redding en leven (4:9,14) en die ons in staat stelt in 
verbondenheid met Hem te triomferen over de wereld en 
haar verleidingen. Jezus wordt hier de Zoon van God 
genoemd, omdat Hij deelt in de macht van God, die groter is 
dan de macht van hem die in de wereld is (4:4).265 Met het 
oog op de dwaalleraars is een juiste kijk van de gelovigen op 
Jezus uitermate belangrijk. In vs.1 heet Hij de Christus en in 
vs.5 de Zoon van God. Jezus is hier de ‘Gekomene’. Dat 
spreekt niet alleen over Zijn geboorte, maar over Zijn hele 
leven als Verlosser. Het maakt duidelijk waarom Johannes 
hierna de nadruk legt op ‘water’ en ‘bloed’. Water duidt op 
de doop van Jezus in de Jordaan (Mat.3:13-17). Bloed wijst 
op het verzoenende bloed van Christus, aan het kruis 
vergoten (vgl. Joh.19:19-31). De tegenstanders van Johannes 
leerden wel de doop van Christus,266 maar niet Zijn dood.  

                                                           
264 Geloof is niet maar een zienswijze, niet slechts een beslissing 
van instemming en daarmee een overtuiging om op een bepaalde 
manier naar de wereld en onszelf te kijken en ons daarnaar te 
gedragen. Christelijk geloven verandert ons en zorgt ervoor dat wij 
onszelf beter kunnen begrijpen en zien als onderdeel van een 
wereld die ons wordt geschonken door een God die liefde is en ons 
in deze liefde volheid van leven gunt. Zo is geloof een zijnswijze die 
het hele leven omvat en doortrekt en die het fundament vormt van 
onze nieuwe levensvorm: ‘in Christus’.  
265 Dat kan op niemand anders betrekking hebben dan de duivel, 
de anti-geest. De duivel mag dan een zekere macht hebben, tegen 
God kan hij onmogelijk op. God is groter, meerder, machtiger. Gods 
kracht en inzicht zijn voor de gelovigen meer dan genoeg om 
staande te blijven in de strijd tegen zonde en misleiding.  
266 Wat we kunnen opmaken uit de woorden ‘niet door het water 
alleen’. 
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Ze beweerden namelijk dat de hemelse Christus de aardse 
Jezus voor Zijn dood aan het kruis reeds had verlaten Op die 
manier stierf slechts de mens Jezus, waaraan verder geen 
betekenis behoefde te worden gehecht. Johannes verzet zich 
in deze brief meerdere malen tegen deze opvatting. Want 
wat de dwaalleraars beweren, loochent een centrale 
gedachte in het NT, namelijk dat in Christus de Here God de 
wereld met Zichzelf verzoende.267  
 
Het getuigenis van de Geest, die de waarheid is,268 slaat een 
brug van het verleden naar het heden. Hij bevestigt in het 
hart van de gelovigen het feit dat Jezus in onze mensen-
geschiedenis gekomen is. De joodse mens Jezus is vanaf Zijn 
geboorte tot en met Zijn dood en opstanding voor altijd de 
Here Jezus Christus, de Zoon van God!  
 
In vers 7 en 8 van de NBG-vertaling lezen we: ‘Want drie zijn 
er, die getuigen [in de hemel: de Vader, het Woord, en de 
Heilige Geest; en deze drie zijn één. En drie zijn er, die getui-
gen op de aarde]: de Geest en het water en het bloed, en de 
drie zijn tot één.’ Wat betekenen die teksthaken?269  

                                                           
267 Zie 2Kor.5:18-20: ‘Daarom, als iemand in Christus is, is hij een 
nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw 
geworden. En dit alles is uit God, Die ons met Zichzelf verzoend 
heeft door Jezus Christus, en ons de bediening van de verzoening 
gegeven heeft. God was het namelijk Die in Christus de wereld met 
Zichzelf verzoende, en aan hen hun overtredingen niet toerekende; 
en Hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. Wij zijn 
dan gezanten namens Christus, alsof God Zelf door ons smeekt. 
Namens Christus smeken wij: laat u met God verzoenen.’(HSV) 
268 Dat wil zeggen: Hij is waar en waarheid (4:6; Joh.14:17; 16:13). 
269 De woorden ‘in de hemel’ (vs.7) tot en met ‘op de aarde’ (vs.8) 
behoren niet tot de Griekse tekst van het NT, maar stonden wel in 
de Latijnse kerkvertaling. Onder kerkelijke druk heeft Erasmus in 
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De drie getuigen  
De drie getuigen zijn de Geest, het water en het bloed. Alle 
drie kwamen in vs.6 al aan de orde. Deze drie zijn één, d.w.z. 
ze stemmen met elkaar overeen. De Heilige Geest, het water 
en het bloed zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wie 
één van deze drie ontkent, heeft ook geen deel aan de 
andere twee. Johannes legt volgens de regel van Deut.19:15 
‘op de verklaring van twee of drie getuigen zal een zaak vast-
staan’270 nadruk op het getuigende karakter waarbij echt-
heid, waarheid en betrouwbaarheid van groot belang zijn.  
 
De Heilige Geest wordt als eerste genoemd. Hij is een Per-
soon en daardoor een meer uitgesproken getuige dan het 
water en het bloed. Water en bloed betekenen hier in eerste 
instantie hetzelfde als in vers zes, namelijk Jezus’ doop in de 
Jordaan271 en Zijn sterven aan het kruis. De gebruikte tegen-
woordige tijd (!) van het werkwoord ‘getuigen’ wijst er op dat 
de apostel Johannes hieraan toch direct de tekenen van 

                                                           
1522 deze woorden toegevoegd aan de door hem uitgegeven 
versie van de Bijbel (Textus Receptus). De oorspronkelijke tekst is: 
‘want er zijn drie getuigen: de Geest en het water en het bloed en 
die drie zijn tot één. De toegevoegde woorden zijn mogelijk afkom-
stig uit een oud Latijns commentaar, dat dan benadrukte hoe naast 
het drie-enig getuigenis van Geest, water en bloed, er ook een he-
melse Drie-eenheid is, nl. Vader, Zoon en Heilige Geest. 
270 Vgl. Deut.17:6; Joh.8:17. 
271 Mat.3:13-17, waarbij het gaat om het ‘doen van gerechtigheid’, 
het doen van Gods wil door mensen, wat in dit evangelieboek zo 
benadrukt wordt (Mat.5:20; 6:1) Omdat de doop van Johannes 
voor alle Israëlieten gold, moest ook Jezus als Israëliet deze onder-
gaan (vgl. Mat.5:17). Hij moest in alle opzichten gelijk worden aan 
Zijn ‘broeders’ en zich met hen vereenzelvigen. Met het ‘doen’ 
(vervullen) zegt Jezus dat de beloften van de profeten m.b.t. Gods 
wil voor de toekomst door Hem in vervulling zullen gaan.  
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doop en avondmaal verbindt.272 Zo zullen we bij de drie ge-
tuigen behalve aan de Heilige Geest, Jezus’ doop en Zijn ster-
ven ook denken aan het ontvangen van de Heilige Geest door 
de gelovigen, de waterdoop en het avondmaal.  
 
Geloven op gezag van een getuigenis  
‘Als we het getuigenis van mensen aannemen, zullen we 
zeker het getuigenis van God aannemen, dat zoveel meer 
gezag heeft, want het is het getuigenis dat God over zijn Zoon 
gegeven heeft.’ Het woordje ‘als’ (of indien) geeft geen 
onzekerheid aan, maar juist zekerheid. We zouden kunnen 
vertalen met ‘immers’ en dat duidt op een redengevend 
verband. In het menselijk verkeer is het gewoonlijk zo, dat 
wij geloven wat anderen zeggen, zeker als er twee of drie 
hetzelfde zeggen (vs.6,8). Het getuigenis van God is groter in 
de zin van ‘meerder’ ofwel aanzienlijker, verhevener, d.w.z. 
het heeft groter gezag en meer bewijskracht. Het goddelijke 
getuigenis betreft Zijn Zoon (Joh.5:32vv). Inhoudelijk gaat 
het om Jezus’ hele leven op aarde. Maar bij verschillende 
gelegenheden heeft God Zich nadrukkelijk uitgesproken, met 
name bij de doop (Mat.3:17), de verheerlijking op de berg 
(Mat.17:5, vgl. ook Mat.12:18; Jes.42:1) en kort voor Jezus’ 
dood (Joh.12:28). Het getuigenis van God staat niet los van 
de drie getuigen die in deze verzen ter sprake zijn gekomen, 
maar wordt hierdoor sterk ondersteund. Gods stem klinkt 
daar in door. Het getuigenis, dat God in het verleden heeft 
gegeven, heeft een blijvend gevolg in het heden. Gering-
schatting van Gods spreken en dan met name in Zijn Zoon de 
Here Jezus Christus, past ons mensen totaal niet!  

                                                           
272 Vgl. Joh.3:5 ‘Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, 
tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het 
Koninkrijk Gods niet binnengaan.’ 
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doop en avondmaal verbindt.272 Zo zullen we bij de drie ge-
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272 Vgl. Joh.3:5 ‘Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, 
tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het 
Koninkrijk Gods niet binnengaan.’ 
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Geloven in God en Jezus Christus  
De gelovige die zijn vertrouwen stelt op de Zoon van God, dat 
wil zeggen in Hem gelooft, zich aan Hem toevertrouwt, die 
heeft het getuigenis in zich, in zijn hart. Dat kan er op wijzen 
dat het getuigenis van de Geest (vs.8) een getuigenis is in de 
geest van de mens.273 Geloof in God en Jezus Christus zijn 
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het verwerpen van wat 
God heeft gezegd over Jezus betekent niet alleen een afwij-
zen van Jezus als de Zoon van God, maar daarmee ook van 
God Zelf. Allen die weigeren geloof te hechten aan Gods 
verklaring over Zijn Zoon, hebben daarmee immers God tot 
een leugenaar gemaakt. Het tegenovergestelde lezen we in 
Joh.3:33, Wie Jezus’ getuigenis wel aanvaardt, die bevestigt 
daarmee dat God betrouwbaar is.  
 
Geloof belijden en beleven  
De inhoud van het getuigenis is daarna nogal onverwacht 
(vs.11). Het gaat dan namelijk niet om wat God heeft gezegd, 
maar om wat Hij heeft gedaan: God gaf leven! De aanvaar-
ding van Jezus Christus als Zoon van God is niet slechts een 
verstandelijk gebeuren.274 Gelovigen hebben door Hem nu al 
deel aan het eeuwige leven (5:13,20).  

                                                           
273 Vgl. Rom.8:16 ‘ De Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods 
kinderen zijn.’ (NBV) 
274 Het christelijk geloof is niet dwingend door de verstandelijke 
redenering te funderen, maar wel is het een redelijk uit te leggen 
inzicht dat het van Hogerhand geboden is en aangeboden wordt 
zich over te geven en toe te vertrouwen aan deze God van liefde. 
Dit te geloven is een zaak van denken én leven, om in vrijheid te 
kunnen gehoorzamen. In de huidige seculiere cultuur komt deze 
vrijheid meer en meer onder druk te staan omdat wij vanwege de 
heersende tijdgeest geacht worden te geloven wat de moderniteit 
nogal dwingend voorschrijft. Wat blijft is dit: het christelijk geloof 
overdenkt en belijdt, wat het christelijke geloven uit te leven geeft. 
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Voor zover de Bijbel ons hierover informeert, is dit duidelijk: 
buiten de Here Jezus Christus is het onmogelijk om aan dat 
leven van God deel te hebben. Dat gesproken wordt over  
‘eeuwig’ leven, geeft aan dat het leven behoort bij de nieuwe 
eeuw, de nieuwe wereldorde die met de (weder)komst van 
Jezus Christus op aarde zal aanbreken. In Jezus ís deze eeuw 
echter al doorgebroken in ons bestaan op aarde. Zij zal ten 
volle het leven beheersen als Jezus opnieuw onder ons zal 
zijn bij en na Zijn tweede komst.275  
 
Eeuwig leven is in de Zoon  
Radicaal en zonder ruimte voor vergissingen maakt Johannes 
duidelijk dat buiten Jezus Christus een mens ook buiten dit 
werkelijke leven staat.276 Alleen de HERE God geeft dat leven 
en Hij geeft dat alleen door Zijn Zoon, wat wil zeggen dat het 
geestelijke, eeuwige leven verbonden is aan en met de HEER, 
Jezus Christus.277 De positieve stelling ‘wie de Zoon heeft’ 
vindt zijn negatieve zijde in: ‘wie de Zoon van God niet heeft’. 
Hoe ernstig is deze boodschap: wie niet verbonden is met de 

                                                           
275 In het Nieuwe Testament wordt niet gesproken over de weder-
komst van Jezus Christus, maar over zijn komst ofwel zijn aan-
komst. De komst van Jezus als mens op aarde en de komst van de 
verheerlijkte Jezus op de wolken worden in één lijn gezien en 
daarvoor worden dan ook dezelfde woorden gebruikt. Jezus’ 
eerste komst en tweede komst beteken samen Gods alles 
beslissende daad met de wereld. Hij is daarom al komende! 
Gelovigen zien dat omdat ze er volledig in betrokken zijn (Mat.24). 
276 Vgl. Joh.3:36; 10:10. 
277 Maar Jezus zei: ‘Ik ben de opstanding en het leven. Wie in Mij 
gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft’; én Jezus zei: ’Ik ben de 
weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan 
door Mij.’ (Joh.11:25 en 14:6).  
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HEER, die mist het leven van de toekomende eeuw.278 De 
grote vraag is of we bij de Zoon willen behoren. Gods Zoon 
werd mens om ons mensen tot kinderen van God te maken. 
Je hoeft daar niets voor te ‘doen’ dan Hem te geloven op zijn 
woord. Wie denkt dat je christen wordt door eerst een beter 
mens te worden, die heeft blijkbaar nog niet veel van het 
leven en kruis van Christus begrepen. Aan het kruis is de hele 
wereld veroordeeld. Bij het kruis moeten we omhoog kijken, 
naar de stervende Jezus. Daar vond het definitieve oordeel 
van God over de wereld plaats. In het laatste, uitvoerende 
oordeel van God zal dit voor elk mens de grote vraag worden: 
of we bij Jezus willen behoren. Die gestorven is en opgestaan 
en leeft! Het gaat erom aan wiens kant wij staan. Immers, 
wie gelooft, die heeft het eeuwige leven; wie niet gelooft, is 
reeds veroordeeld, omdat hij of zij niet geloofd heeft in de 
naam van de eniggeboren Zoon van God (Joh.3:18). Wat een 
genade en wat een ernst. 
 
Met God zijn wij verbonden, 
met Vader, Zoon en Geest, 
met alwie overwonnen, 
alwie zijn trouw geweest. 
Bewijs ons uw genade, 
dan zingen wij bevrijd 
de glorie van uw daden, 
in tijd en eeuwigheid. 
 
Gezang 303 couplet 5 (LvdK) 

                                                           
278 Vgl. Paulus’ uitspraak over Gods geschenk in het tweede deel 
van Rom.6:23: ‘Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood, maar 
de genade, die God schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus, 
onze Here.’ 
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HOE STAAN WIJ IN DE WERELD? 
______________________________________________ 
 
 
 
 
 
‘Dit alles schrijf ik u omdat u moet weten dat u eeuwig leven 
hebt, u die gelooft in de naam van de Zoon van God. Wij kun-
nen ons vol vertrouwen tot God wenden, in de zekerheid dat 
Hij naar ons luistert als we Hem iets vragen dat in overeen-
stemming is met zijn wil. En omdat we weten dat Hij naar ons  
luistert,  wat we Hem ook vragen, weten we ook dat we alles 
al hebben gekregen wat we Hem gevraagd hebben.  
Als iemand zijn broeder of zuster een zonde ziet begaan die 
niet tot de dood leidt, moet hij voor hem of voor haar bidden 
en zo de zondaar het leven geven. Dit geldt wanneer er sprake 
is van een zonde die niet tot de dood leidt. Er bestaat ook 
zonde die wel tot de dood leidt. In dat geval geldt mijn 
aansporing om te bidden niet. Alle kwaad is zonde, maar niet 
elke zonde leidt tot de dood. 
We weten dat iemand die uit God geboren is niet zondigt. De 
Zoon, die uit God geboren werd, beschermt hem, zodat het 
kwaad geen vat op hem heeft. We weten dat wij uit God  
voortkomen, terwijl de hele wereld in de macht is van hem die 
het kwaad zelf (het boze; NBG, HSV e.a.) is. We weten ook dat 
de Zoon van God gekomen is en ons inzicht heeft gegeven om 
de Waarachtige te kennen.  En wij zijn in de Waarachtige, 
omdat we in zijn Zoon Jezus Christus zijn. Hij is de ware God, 
Hij is het eeuwige leven.’ 1Johannes 5:13-20 NBV 
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De heftige onderwerpen rijgen zich aaneen in de drie brieven 
die Johannes schreef. Zelfs in dit kleine stukje tekst uit de 
eerste brief is het een mozaïek van thema’s die samen één 
geheel vormen. In deze mozaïek komt het feit dat gelovigen 
over God, Christus en hun geloofsleven ‘weten’ wel heel 
duidelijk zichtbaar naar voren. Dit springt er met nadruk uit, 
want in deze enkele verzen hebben we het al wel zes keer 
gelezen. Het heeft ons dus wat te zeggen en dit ‘weten’ 
vormt dan ook de spits van dit hoofdstuk. Er zullen altijd veel 
vragen zijn, maar evenzeer stelt de apostel vast dat wij 
christenen ‘weten’. Weten is kennis hebben van wat dan ook 
maar, door middel van eigen waarneming of overdracht van 
informatie. We weten niet alles, van sommige zaken lang 
niet alles, maar geloven heeft wel alles van doen met wat we 
wél weten! Gebrek aan kennis van en aan de geestelijke 
zaken is een slechte zaak in het geloofsleven.279  
 
Om dat te voorkomen zal een christen gericht zijn op be-
tekenisvol leren wat geloven is en wat het christelijk geloof 
inhoudt. Wie vanuit het geloof in Jezus Christus in de wereld 
staat, leert de dingen in een nieuw, hoopvol perspectief te 
zien. Jezus leert ons de woorden van God, zoals we daarvan 
lezen in de hele Bijbel, serieus te nemen. Hoe meer we er-
over nadenken, hoe meer we gaan begrijpen dat alles met 
Jezus te maken heeft, met zijn leven en lijden en met zijn 
opstanding.   

                                                           
279 Vgl. Hos.4:6 ‘Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan 
kennis.’ (NBG51) en ‘Mijn volk komt om doordat het met mij niet 
vertrouwd is.’ (NBV). Doordat de oudtestamentische priesters aan 
het volk geen onderwijs uit de Thora gaven, kwam het oordeel over 
het volk, omdat het Gods wet niet kende en gehoorzaamde. Barm-
hartigheid, trouw, liefde, verbondenheid  én kennis gaan samen op 
in de relatie tussen God en zijn volk: ze zijn van het grootste belang. 
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Wat zien we dan in die mozaïek van Johannes? Allereerst en 
allermeest dus dat het christelijke geloven een aantal zeker-
heden inhoudt. Deze gedachte is overigens niet eigentijds. 
Het is in onze tijd juist zo, dat velen vinden dat er helemaal 
niet zoveel zekerheid is en dat je over de waarheid weinig of 
niets kunt zeggen. Ieder heeft zijn eigen waarheid en wie al 
te stellig is, is verdacht. Wat natuurlijk veel vragen oproept, 
ook bij gelovige christenen. Zou het nu echt zo zijn dat alleen 
het christendom het ware geloof is? En dat je alleen door het 
geloof in Jezus Christus werkelijk behouden en gelukkig kunt 
worden? Dat zijn belangrijke overwegingen! 
 
Wie het oor te luisteren legt, weet dat er nogal wat onzeker-
heid is onder christenen, zowel onder meelevende kerkgang-
ers als onder minder overtuigde gelovigen. Cultuurtrends 
zoals het verwerpen van absolute geloofswaarheden en ‘de 
grote verhalen’ bemoeilijken voor velen een eenvoudig ver-
trouwen. We willen iets niet alleen volkomen begrijpen, 
maar het ook nog eens voelen en ervaren: geraakt worden. 
Maar ieder ervaart of voelt blijkbaar weer anders.  
 
Tegelijkertijd ontdekken velen van ons dat het leven in de 
huidige wereld enorm complex is met een veelheid aan 
prikkels en informatie van allerlei soort en maat. Het moder-
ne leven kent een enorme rusteloosheid en gemis aan con-
centratie en verstilling waardoor echte, diepe twijfel ge-
makkelijk kan toeslaan. De Bijbel leert ons echter dat wij die 
geloven wel degelijk een en ander zéker kunnen weten! Wat 
de Schrift ons als zeker en vast voorhoudt, dat wat we toch 
zouden moeten weten, daarover gaat het hier.  
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‘Hoe laat hadden we morgen afgesproken?’ ‘Om half elf, 
geloof ik.’ ‘Ja, geloven doe je maar in de kerk!’ Met andere 
woorden: ik wil zeker en precies weten hoe laat we morgen 
bij elkaar zullen zijn. Dit is echter een vreemde invulling van 
het begrip geloven. Geloven staat in dit taalgebruik lijnrecht 
tegenóver zeker weten. Maar bij Johannes is dit totaal niet 
het geval. Hij schrijft aan gelovige christenen dat zij toch 
wéten dat ze eeuwig leven hebben! Als je gelooft in Jezus 
Christus als je Redder en Heer, dan mag je vast en zeker 
weten dat je eeuwig leven hebt! Dit geloven is zo van invloed 
op je leven dat het kleur en inhoud geeft aan alles wat je 
doet. Dat blijkt uit de andere steentjes van het mozaïek.  
 
Want waarover gaat het, waarover zullen we wel degelijk het 
een en ander ‘zeker weten’? Over gebedsverhoring, over 
voorbede voor een broeder of zuster (die zondigt), over het 
feit dat de duivel ten diepste geen grip heeft op wie uit God 
geboren is. Het gaat dan over de centrale plaats die de Here 
Jezus in je hele leven inneemt en dat je moet oppassen voor 
moderne afgoderij en allerlei vreemde leringen en verwar-
rende dwaalgeesten, die zich ook in je gedachtenwereld 
kunnen nestelen.  
 
Veel van deze thema’s komen in dit deel van Johannes’ brief 
langs, maar het gaat allereerst om wat we lazen in vers 19 
‘Wij weten dat wij uit God zijn’: de zekerheid van ons geloof. 
Wat weet je van God? Ben je zeker van God over jezelf? Ben 
jij zeker over jezelf wat je geloof betreft? Weet je wat het 
geloof in de HEER inhoudt en wat dat voor jou betekent? 
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Die zekerheid heeft dan hier bij Johannes allereerst van doen 
met wat wij noemen: gebedsverhoring (vs. 14,15). Als je in 
de Here Jezus gelooft,280 mag je wéten dat de Here God naar 
jouw gebeden luistert.281 Tegenover de HEER kan je je uit-
spreken. Tegen Hem zeggen wat er diep van binnen bij jou 
leeft. Je mag bij God ‘je zegje doen.’ Dat is op zich al iets heel 
bijzonders. Dat de God van hemel en aarde naar ons, naar 
mij hoort en omziet. Het is op basis van onze verbondenheid 
met God, dat we vol vertrouwen dingen aan Hem mogen 
vragen. Hebben we vandaag al wel van hart tot hart zo met 
de Here gesproken? Je kunt dat waar dan ook zachtjes doen, 
stil in je gedachten. Maar ook in de christelijke gemeente, in 
de kerkelijke samenkomst zullen we de Here God hardop 
loven en  prijzen, danken en aanbidden in ons lied. Doen we 
dan ook mee, vanuit het hart en weloverwogen? Je mag, zo 
leert de Bijbel ons, de Here je nood klagen, Hem je schuld 
voorleggen en om vergeving vragen. Wij mogen weten van 
zo’n hemelse Vader, waar je altijd terecht kunt! Soms vraag 
je je misschien af of jouw gestamelde woorden wel op dat 
hemelse adres zijn aangekomen. Omdat het lijkt alsof er 
geen antwoord op komt. ‘Jawel’, zegt Johannes, ‘het komt 
heus wel áán en God verhoort ons, als we bidden in 
overeenstemming met zijn wil.’  
 
Gebeden kunnen verhoord worden als ze liggen in de lijn van 
Gods plannen. Daarom is ons bidden een oefening in het 

                                                           
280 Vanwege wat God in zijn Zoon vóór je heeft gedaan en dóór zijn 
Geest in je bewerkt. Het gaat bij Johannes over gelovige christenen.  
281 Het gelovig weten heeft niet zozeer met allerhande feitjes te 
maken. Het gaat hier niet over de dikte van de muren van Jericho, 
maar om gebedsverhoring: dat is relationele kennis! Het is geloofs-
kennis, gericht op geloofservaring.  
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leren kennen van Gods wil. Bidden is niet per se een verande-
ring van de situaties, als wel van de bidder. Het is uiteraard 
geen automatisme dat we van de Here maar krijgen waar we 
om vragen. Misschien is dat maar gelukkig ook, want wij 
weten vaak niet eens wat goed of belangrijk voor ons is. Om 
dat te weten, zullen we proberen ontvankelijk en biddend de 
Bijbel te lezen en ons daardoor open stellen voor de weg van 
Gods Geest in ons leven. Ook zullen we bijvoorbeeld samen 
met andere gelovigen nadenken over ons leven met God. 
Niet alleen van de nog levende gelovigen valt veel te leren, 
maar zeker ook van hen die al tot heerlijkheid bevorderd zijn: 
ook hun inhoudsvolle boeken en brieven kunnen van grote 
betekenis voor ons zijn. Dat allemaal samen leert ons meer 
en meer wat we werkelijk van God ontvangen en nódig 
hebben. Zo leren we door naar Gods stem te luisteren en 
door met elkaar erover te spreken inzicht te krijgen in wat de 
HERE God met ons leven wil.  
Dan verschuift de aandacht van het gebed voor jezelf naar de 
voorbede. Dat is het volgende onderwerp bij Johannes: wat 
doe je als je iemand uit de gemeente verkeerde, zondige 
dingen ziet doen. Zoiets is natuurlijk een lastige situatie. In 
onze tijd leven we veelal met de gedachte ‘ieder voor zich’ 
en als het niet te gek wordt, laten we het maar. ‘Dat moet hij 
of zij zelf maar weten, ik bemoei me daar niet mee. En 
trouwens, wie ben ik helemaal, om zo concreet de zonde bij 
een ander aan te wijzen?’282 Let wel, het gaat hier over de  
gemeenschap van gelovige mensen, de kerk van de HEER. 

                                                           
282 Over gedachten met betrekking tot zonde, zondigen en ver-
geving valt veel te zeggen en er volgt hierna dan ook meer over in 
de ‘Verdieping’. Besef van het kwaad maakt ons realistisch en 
behoedt ons voor de gedachte dat we er maar beter over kunnen 
zwijgen of om het maar bij de ander neer te leggen. 
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Nu gaan we naar de kerngedachte van waaruit het heldere 
licht over al deze onderwerpen valt: ‘Wij weten dat wij uit 
God zijn, en de gehele wereld in het boze ligt.’  
 
Met één pennenstreek wordt hier een scheidslijn dwárs door 
de mensheid gezet. Gelovigen behoren bij God en bewust 
ongelovigen niet. Johannes zegt niet dat gelovige mensen 
het ‘behoren bij God’ zelf zo mooi voor elkaar hebben 
gekregen. Hij zegt ook niet dat alles in de wereld om ons 
heen slecht is, maar: de wereld bevindt zich in de macht van 
Gods tegenstander. De Here zal die wereld echter bevrijden! 
Daar gaat immers het hele Evangelie over en dat zie je (als 
het goed is) al in het leven van de bevrijde gelovigen! Dat 
leert ook de geschiedenis: in bepaalde perioden werden 
door de enorme verbreiding van het Evangelie grote delen 
van de wereldbevolking voor het Godsrijk gewonnen. Jezus 
Christus is eenmaal op aarde gekomen om ons Gods liefde te 
leren kennen en om tussen Hem en ons te bemiddelen. Dit is 
Evangelie, zoals de Bijbel het ons leert, in deze volgorde: 
‘Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar 
Dat Hij ons heeft liefgehad.’283  
 
Wat een schitterende waarheid! We zullen daarbij altijd 
beseffen, dat wij óók eens in de macht waren van hem die 
het kwaad zelf is. Maar het geloof leert God in Christus ken-
nen als Overwinnaar, als Bevrijder, als Koning en HEER!  
 
Het is dure onwil als je wel de kans krijgt om uit de wereldse 
zondemacht bevrijd te worden, maar niet op Gods liefde 

                                                           
283 ‘Voor dit Evangelie schaam ik mij niet, want het is Gods redden-
de kracht voor allen die geloven, voor Joden in de eerste plaats, 
maar ook voor andere volken.’ (Rom.1:16 NBV). 
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reageert. Als Johannes de loftrompet steekt om voor die uit-
redding te danken, prijst en dankt hijzelf God die ons het 
inzicht gegeven heeft, die in ons hart gewerkt heeft om Hem 
te willen toebehoren. Dit is nu wat je noemt ‘het licht van de 
waarheid’ dat in je leven schijnt: als je over jezelf leert na-
denken als ‘verloren onder de zonde’ en vanwege Gods 
genade ‘gevonden door een liefhebbende, vergevende en 
bevrijdende hemelse Vader’.  
Hierover gaat het in dit boek: wat is onze positie als christen-
en in de wereld en hoe werkt dat uit? Wij leven in dezelfde 
wereld als iedereen en we krijgen te maken met de mooie en 
moeilijke dingen, net als ieder ander. Ons wordt niets be-
spaard. Maar wat is nu het grote verschil tussen het leven 
van een christen en iemand die God niet in het leven toelaat? 
Wat is onze verantwoordelijkheid en hoe zullen wij ons 
daardoor gedragen, in de kerk, op het werk tussen collega’s 
of medestudenten, thuis in ons gezin of als alleengaande. Dat 
zijn de belangrijke vragen. Het bijzondere uitgangspunt van 
dit hoofdstuk is daarom deze vraag: Waardoor weet ik mijzelf 
een kind van God?’ 
 
Er is van alles aan twijfel te benoemen en wie zal hoog van 
zichzelf spreken? Dan maar eens ánders gezegd: ‘Weet jij, 
dat je uit genade, door het geloof in de Here Jezus Christus, 
een kind van God geworden bent? Ben je van Hogerhand 
aangeraakt door het Evangelie van Jezus Christus en heeft 
Gods Geest een bijbels ‘weten’ in je hart gewerkt? Want dit 
gelovig weten, daarover spreekt de Bijbel hier. Dat is het 
uitgangspunt van onze positie als christenen, te wéten: ‘wij 
zijn uit God’ geboren. Wij hebben vanwege de van God ont-
vangen genade deel gekregen aan de goddelijke werkelijk-
heid. Dan weten we ook dat de Heilige Geest in ons woont 
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en dat we daardoor het nieuwe en eeuwige leven in ons om-
dragen!  
 
Paulus zegt: ‘Ik weet in wie ik geloofd heb’ en ergens anders: 
‘Christus woont in mij’ en even verder ‘ik ben in Christus’. Dat 
zijn de woorden die wij nu op onszelf leren toepassen: ‘Weet 
ik zeker dat God alles in mijn leven verandert heeft? En léven 
wij dan ook zó, dat dit voor jezelf en de mensen om ons heen  
merkbaar is? Kunnen wij het de apostel Johannes nazeggen: 
‘Ik weet dat de Zoon van God gekomen is en mij inzicht heeft 
gegeven om de Waarachtige te kennen. En ik ben in de Waar-
achtige, omdat ik voluit in zijn Zoon Jezus Christus geloof. Hij 
is de ware God, Hij is het eeuwige leven.’ 
Dit is fundamenteel! Dat je weet dat je bevrijd bent uit de 
alles beïnvloedende, negatieve macht van de zonde, van de 
‘tegenwoordige wereld’. Dat je overgegaan bent uit het rijk 
van de duisternis in het rijk van het licht van Gods liefde.  
 
Hier kan voor een christen van welke kerk of christelijke ge-
loofsgemeenschap dan ook geen twijfel over bestaan, dat je 
(persoonlijk en samen) kunt zeggen: ‘Ik ben mij bewust van 
het leven van Jezus in mij en ik kan dat alleen maar toe-
schrijven aan de genade van God in Jezus Christus voor mij. 
Met verbazing en dankbaarheid weet ik dat ik bij de Here 
God behoor, en dat ondanks de zonden die ik begaan heb 
God ook in mij het wonder van de wedergeboorte284 tot 
stand heeft gebracht. Prijst de HEER!’  

                                                           
284 Jezus zegt dat wij opnieuw of ‘van bovenaf’ (uit water en Geest) 
geboren moeten worden (Joh.3:1-21), willen we het Koninkrijk van 
God kunnen zien en binnengaan. Het gaat in eerste instantie om de 
verandering die vanwege Gods ingrijpen in de mens plaatsvindt 
wanneer die Jezus ‘ontmoet’ en geloof inwerkt. In Tit.3:5 spreekt 
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verandering die vanwege Gods ingrijpen in de mens plaatsvindt 
wanneer die Jezus ‘ontmoet’ en geloof inwerkt. In Tit.3:5 spreekt 
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Bij het ‘weten’ van een christen behoort dat ieder zichzelf in 
haar of zijn hart onderzoekt of we hierover persoonlijk en 
oprecht antwoord kunnen geven aan de God die ons lief-
heeft. Dit is het uitgangspunt voor het dagelijkse leven van 
elke christen! Alleen zo staan wij zeker en vast in deze 
wereld: in Christus Jezus, onze HEER. 
 
 
VVEERRDDIIEEPPIINNGG  BBIIJJ  HHOOEE  SSTTAAAANN  WWIIJJ  IINN  DDEE  WWEERREELLDD 
Zicht op zekerheid, gebed en bescherming 
 
Wanneer we in het slot van deze brief van Johannes lezen 
‘Deze dingen heb ik geschreven’, wijst dat terug op wat hij 
eerder schreef285 en vormt daarvan min of meer de afron-
ding. Evenals in zijn evangelieboek noemt Johannes ook hier 
in zijn brief tegen het einde ervan het beoogde doel van zijn 
schrijven.286 In de gemeente waaraan hij schreef, heerste 
grote onzekerheid vanwege de opvattingen van dwaal-
leraars. De verschillende interpretaties van het christelijke 
geloven veroorzaakten verwarring. Door middel van deze 
brief bemoedigt en sterkt Johannes hen die zijn gaan 
twijfelen of ze wel werkelijk eeuwig leven hebben. De brief 
is dus niet geschreven zoals het Evangelie naar Johannes om 
ongelovigen tot geloof te leiden, maar om christenen te 
bevestigen in hun geloof en te verzekeren dat zij eeuwig 
leven hebben. Vandaar ook de aanspraak ‘aan jullie die (al) 

                                                           
Paulus over het ‘bad van wedergeboorte en van vernieuwing van 
de Heilige Geest’, waardoor de gelovigen worden gered. Met 
wedergeboorte wordt dan bedoeld de (doorgaande) vernieuwing 
van het innerlijk van de verloste mens die plaatsvindt vanwege de 
Heilige Geest en in nauw verband staat met de christelijke doop.  
285 Vergelijk 1:4 en 2:1,12-14. 
286 Zie Johannes 20:31; let op de parallellie van beide verzen. 
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geloven’. Naast ‘weten’ is  ‘hebben’ hier een belangrijk werk-
woord. Geloven is zeker ook weten, ofwel zekerheid hebben. 
Dit gelovig weten houdt de christen in deze wereld staande 
en geeft houvast. Het geloof van de lezers is geloof in de 
naam van de Zoon van God.287 De naam is aanduiding van de 
persoon, Jezus Christus. Zij die in de Naam van Jezus geloven, 
kunnen er zeker van zijn deel te hebben aan het eeuwige 
leven. De aanvaarding van Jezus Christus als Zoon van God is 
niet slechts een verstandelijk gebeuren. Gelovigen hebben 
door Hem nu al deel aan het eeuwige leven.288  
 
Buiten Christus is het onmogelijk om aan dat leven deel te 
hebben Het begrip ‘eeuwig’ geeft aan dat het leven behoort 
bij de nieuwe eeuw, de nieuwe wereldorde die met de komst 
van de Messias op aarde zou aanbreken. In Jezus is deze 
doorgebroken in ons bestaan op aarde. Zij zal ten volle het 
leven gaan beheersen wanneer Christus opnieuw onder ons 
zal zijn, na Zijn tweede komst.289 Het ‘echte leven’ brengt een 
open relatie met God met zich mee. In die open relatie is het 
gebed mogelijk. Gelovigen kunnen en mogen vrijmoedig 
gaan naar de troon van de genade. Vrijmoedigheid betekent: 
vrijheid van spreken, vertrouwen en zekerheid. Die grote 
vrijmoedigheid hebben de gelovigen tegenover de HEER: zij 
mogen tot Hem bidden!290  
 

                                                           
287 Zie 3:23, in de Naam geloven; Joh.1:12; 2:23; 3:18. 
288 Zie vs. 13 en20; vgl. 1:2; 2:25. Die relatie met God is een zaak 
van persoonlijk nieuw leven; in het hart valt een wezenlijke beslis-
sing. Omdat God ons door zijn Geest voor zich inwint, gaan wij ons 
aan Hem gewonnen geven en geloven. Gods genade door de Geest. 
289 Zie 2:29 en 3:2. 
290 Zie vs.15,16, vgl. 3:22, Mat.7:7; Joh.14:13. 
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Vrijmoedigheid in het bidden betekent niet dat aan geen 
enkele voorwaarde behoeft te worden voldaan. Elders lezen 
we bijvoorbeeld dat bidden ‘in geloof’ moet gebeuren en ‘in 
de naam van Jezus’.291 Zo bidden kunnen alleen zij, die in 
Christus Jezus zijn en blijven en anderen vergeven hebben.292 
Het zal ook gepaard gaan met gehoorzaamheid, liefde en het 
doen van Gods geboden en dat niet op een manier waarin  
zelfzucht tot uiting komt.293  
 
Uit ervaring weten gelovigen dat zij lang niet altijd bidden op 
deze goede wijze, d.w.z. bidden naar Gods wil. Op een niet 
voor het verstand begrijpelijk te maken manier werkt God 
toch op het gebed van de gelovigen, Hij wil gebeden zijn. 
Bidden naar Zijn wil is dan ook niet proberen om God ‘om te 
praten’, maar is voor de bidder de overgave aan Zijn wil en 
afhankelijkheid van Zijn plan. ‘Uw wil geschiede’! Wie zo bidt, 
vindt een open oor en verhoring. Dan komt het accent niet 
op het vragen, maar op de verhoring, Gods inwilliging van de 
gebeden en op de innerlijke overgave van de bidder. 
 
Johannes heeft geschreven dat een gebed verhoord wordt 
wanneer het gedrag van de gelovigen overeenstemt met 
Gods geboden.294 Hier gaat het er zoals we zagen om of het 

                                                           
291 Zie Mar.11:24 en Joh.14:14; 15:16. Het kwam er op neer, dat 
gelovigen Zijn naam erbij zouden gebruiken als grond voor hun 
verzoek. Tevens hield dit in, dat zij al biddend zouden pleiten op 
Zijn wezen en Zijn werk, waarvan Zijn naam de uitdrukking is. 
292 Zie Joh.15:7 en Mar.11:25. 
293 Zie 1Joh.3:22 en Jak.4:3. 
294 In 3:22: ‘Geliefden, als ons hart ons niet veroordeelt, hebben wij 
vrijmoedigheid tegenover God, en ontvangen wij van Hem al wat 
wij bidden, daar wij zijn geboden bewaren en doen wat welgevallig 
is voor zijn aangezicht.’ 
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verzoek of gebed in overeenstemming is met Zijn wil. Maar 
als aan de ‘voorwaarden’ is voldaan, kunnen de gelovigen er 
zeker van zijn dat ze ‘hebben’ verkregen, wat ze gevraagd 
hebben. We kunnen dat zo verstaan, dat onze vragen direct 
worden gehoord, maar dat de feitelijke verhoring moge-
lijkerwijs in de toekomst ligt. Dat geldt uiteraard voor ge-
beden die betrokken zijn op toekomstige gebeurtenissen. De 
verhoring ligt dan óók in de toekomst. Maar voor zover 
Johannes spreekt over (het ontvangen van) heilsgaven, zoals 
vergeving en het ontvangen van de Heilige Geest, zullen we 
zijn woorden zo moeten verstaan dat hetgeen we vragen ook 
direct ons deel wordt. In ieder geval is het zo dat Gods 
kinderen zeker kunnen zijn van een antwoord als ze bidden 
naar Zijn wil: het gelovig vertrouwen op verhoring wordt met 
een tweemaal ‘wij weten’ onderstreept!  
 
Kunnen gelovigen niet meer zondigen? De apostel heeft nu 
geschreven over het bidden van de gelovigen tot God en de  
verhoring die verwacht mag worden als dat bidden naar Zijn 
wil is. Dat bidden kan natuurlijk ook voorbede zijn gericht op 
de bekering, karaktervorming of zegen in het leven van 
iemand anders. Gebeden van gelovigen kunnen zo geestelijk 
leven betekenen voor medegelovigen, ook voor hen die zon-
digen, ‘niet tot de dood’ (vgl. Jak.5:20).  
 
Johannes geeft een voorbeeld waarbij het ene gemeentelid 
het andere ziet zondigen. Hoewel het om een individueel 
geval gaat, is zijn conclusie in het meervoud: wat voor één 
geldt, is een principe voor alle gelovigen. De biddende 
broeder wordt door God gebruikt als instrument in Zijn hand. 
Zijn hele brief door heeft Johannes benadrukt dat zondigen 
niet langer de gezindheid van de gelovigen is. Zondigen past 
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niet bij het nieuwe leven dat met de wedergeboorte is be-
gonnen. Toch zijn de gelovige christenen niet gevrijwaard 
van de mogelijkheid om tegen Gods wil in te gaan ofwel te 
zondigen. Johannes maakt hier echter een tegenstelling 
tussen ‘zonde tot de dood’ en ‘zonde niet tot de dood’.  
 
In het Oude Testament leidde zondigen soms tot de fysieke 
dood,295 maar daarover gaat het hier niet. Johannes doelt op 
de geestelijke dood die scheiding brengt tussen God en 
mensen. Deze dood is eeuwig, zoals ook het ware leven dat 
God geeft, eeuwig is (5:12). Bij ‘zonde niet tot de dood’ blijft 
de mogelijkheid van vergeving (1:9-2:2) en gaat het om het 
onbewust, onopzettelijk zondigen dat niet leidt tot het af-
wijzen van God en het verwerpen van Christus. Dit in tegen-
stelling tot ‘zonde tot de dood’, hetgeen een weloverwogen 
en consequente afwijzing betekent van Hem die het Leven is 
en geeft, Jezus Christus, de Zoon van God, en een weigering 
inhoudt om te breken met de ongerechtigheid.  
Gelet op de inhoud van deze brief zal Johannes hier de 
dwaalleraars op het oog hebben, die immers loochenden dat 
Jezus Christus de mens-geworden Zoon van God is, hetgeen 
leidde tot het niet doen van de geboden en het haten van de 
broeders en zusters binnen de geloofsgemeenschap. Voor 
zulke zondaars, zo zegt Johannes, heeft voorbede geen zin, 
onbekeerlijk van hart als ze zijn.296 Elke ongerechtigheid is 

                                                           
295 Num.18:22; Deut.22:26; Jes.22:14, vgl. Hand.5:1-11; 1Kor.5:3-5; 
11:30. 
296 Zie voor ‘onbekeerlijkheid’ ook Mat.12:31: ‘Daarom zeg Ik u: Alle 
zonde en lastering zal de mensen vergeven worden, maar de 
lastering van de Geest zal niet vergeven worden.’ We zien hier een 
tegenstelling tussen alle zondige daden (inclusief zonde tegen de 
Zoon des mensen) en de zonde tegen de Heilige Geest. Daarom is 
deze zonde niet een zeer ernstige, zondige daad, maar een 
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zonde.297 Ongerechtigheid is al datgene, wat niet ‘recht’ is in 
de ogen van de HEER. Maar hoewel elke verkeerde gedachte 
of daad zonde is, voert niet elke zonde tot de dood, d.w.z. 
niet elke zonde eindigt in de eeuwige dood. Dood betekent 
in dit geval: scheiding van God.298 Voor zonde ‘niet tot de 
dood’ is vergeving (1:9-2:2). Het is opvallend dat na gebed 
voor degenen die zondigen, Johannes de lezers van zijn brief 
krachtig gaat bemoedigen. Want met name in de verzen 15, 
18 en 20 wordt driemaal de bevestiging ‘wij weten’ gebruikt. 
De apostel grijpt terug op wat hij al eerder heeft geschreven!  
 
Wie uit God geboren is,299 die zondigt niet, d.w.z. gaat niet 
door met opzettelijk te zondigen. Dat is niet zijn gezindheid 

                                                           
levenshouding, een tweede, antigoddelijke natuur (vgl. vs.34-35). 
Het gaat om een bewuste en goddeloze verwerping van de 
reddende kracht en genade van God. De reden waarom de zonde 
tegen de Geest niet vergeven zal worden, is niet dat de Heer dit 
niet zou kunnen of niet zou willen doen, maar wel dat de mensen, 
die deze goddeloze levenshouding hebben, verstokt zijn en geen 
berouw hebben. Ze willen geen vergeving ontvangen, maar gaan 
door met hun zonde en lastering. Als iemand bang is dat hij deze 
zonde heeft begaan, is het zeker dat hij of zij ze niet heeft gedaan! 
297 Vgl. 3:4: ‘Een ieder, die de zonde doet, die doet ook de onge-
rechtigheid; want de zonde is de ongerechtigheid.’ (SV); ‘Ieder die 
de zonde doet, doet ook de wetteloosheid; want de zonde is de 
wetteloosheid.’(HSV). Zie verder 1:9, vgl. Luc.13:27; Rom.1:18; 
6:13; Jak.3:6.   
298 Zie bv. 5:12; Joh.5:24; Rom.6:13. 
299 Voor ‘uit God geboren zijn’: 3:9; 4:7; 5:1,4. Johannes stelt de 
zaken in de hoogste graad van oorzaak en gevolg. Men behoort tot 
het licht of tot de duisternis, tot God of tot de duivel. De hele brief 
spreekt over het begin van het christelijke leven als over een (door 
God bewerkte) geboorte, (1Joh.2:29; 3:9; 4:7; 1Joh.5:1,4,18). Door 
God is in de gelovige nieuw leven verwekt, hetgeen een nieuwe 
manier van leven met zich brengt. Dat nieuwe leven groeit en 
draagt vrucht. De mens die door God verwekt is, leeft niet in de 
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door met hun zonde en lastering. Als iemand bang is dat hij deze 
zonde heeft begaan, is het zeker dat hij of zij ze niet heeft gedaan! 
297 Vgl. 3:4: ‘Een ieder, die de zonde doet, die doet ook de onge-
rechtigheid; want de zonde is de ongerechtigheid.’ (SV); ‘Ieder die 
de zonde doet, doet ook de wetteloosheid; want de zonde is de 
wetteloosheid.’(HSV). Zie verder 1:9, vgl. Luc.13:27; Rom.1:18; 
6:13; Jak.3:6.   
298 Zie bv. 5:12; Joh.5:24; Rom.6:13. 
299 Voor ‘uit God geboren zijn’: 3:9; 4:7; 5:1,4. Johannes stelt de 
zaken in de hoogste graad van oorzaak en gevolg. Men behoort tot 
het licht of tot de duisternis, tot God of tot de duivel. De hele brief 
spreekt over het begin van het christelijke leven als over een (door 
God bewerkte) geboorte, (1Joh.2:29; 3:9; 4:7; 1Joh.5:1,4,18). Door 
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sinds hij deel heeft gekregen aan het nieuwe leven. Het 
betekent echter niet dat de gelovigen niet meer kúnnen zon-
digen (vgl. 1:7-2:2)! De reden van het niet meer zondigen 
wordt direct erna aangegeven. ‘Hij die uit God geboren is’ 
(dat is Jezus Christus!), bewaart en beschermt de gelovige.300  
 
De Griekse tekst van de Statenvertaling geeft hier een andere 
lezing, nl. dat de gelovige zichzelf bewaart.301 Dit is zeker 
geen tegenstelling met bewaard worden door Christus. Er is 
in de Bijbel een wisselwerking tussen Gods bewaring van de 
gelovigen en het door de gelovigen bewaren van zichzelf. 
Zichzelf bewaren kan alleen dan, wanneer de gelovige blijft 
in de liefde van God en door te leven overeenkomstig Zijn 
wil.  
Op wie zo ‘bewaard’ leeft, heeft de boze geen vat, dat wil 
zeggen de boze kan hem of haar niet tot zonde bewegen. 
Christenen zijn wel in, maar immers niet van de wereld. De 
tegenstelling tussen de gelovigen en de wereld wordt door 
de apostel nog eens benadrukt. Johannes en zijn lezers 
weten heel zeker uit God te zijn, d.w.z. bij God te behoren. 
Van die gedachte is deze brief vol. Johannes maakt duidelijk 
dat in grote lijnen gesproken de wereld in twee kampen is 
verdeeld. Enerzijds zij die ‘bij God behoren’, hetgeen syno-
niem is voor ‘uit God geboren zijn’, anderzijds zij die tot de 

                                                           
zonde. Johannes zegt dat zonde en christelijk gedrag radicaal van 
elkaar verschillen. De apostel schrijft dan ook niet zozeer over de 
onmogelijkheid van zondigen als wel over de ongerijmdheid ervan.  
300 Voor Gods bewarende bescherming: Ps.16:1; 18:31; 118:6; 
Joh.10:28; 17:12; Rom.8:31; Heb.13:6; 1Pet.1:5; Jud.24. 
301 Voor de bescherming van een gelovige zelf: zie 2:3; 3:22,24; 5:3; 
Joh.8:51,52; 14:15,21,23; 15:10; 17:6; Jak.1:27; Jud.20. 
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wereld van de boze302 behoren. Door de nieuwe geboorte 
bevinden wij als gelovigen ons nog wel in deze wereld, maar 
we maken er innerlijk geen deel meer van uit.303   
 
Het derde en laatste ‘wij weten’ in dit deel van de brief 
brengt ons opnieuw bij de menswording van de Zoon van 
God. Hij is op aarde gekomen. Dat staat vast. Door Jezus 
Christus, die in de door de boze beheerste wereld is ver-
schenen, hebben de gelovigen inzicht gekregen om de Waar-
achtige, dat is God, te kennen.304 God is wáár, Hij is echt, Hij 
is betrouwbaar (vgl. Ex.34:6). Je kunt op Hem aan. Waar men 
in Johannes’ dagen (zoals ook in de onze) vele afgoden ken-
de, is hier sprake van de enige, ware God! Gelovigen hebben 
deze God niet alleen leren kennen, zij zijn ook ‘in Hem’ (3:9)! 
Ze zijn in de Waarachtige en, zo betoogt Johannes, daarmee 
ook in Zijn Zoon.  
 
De gelovigen zijn met zowel de Vader als de Zoon verbonden, 
zoals ook de Vader en de Zoon met elkaar één zijn. Johannes 
legt daar in de brief sterk en voortdurend nadruk op.305 De 
Zoon als gezondene van de Vader is onlosmakelijk met Hem 
verbonden. Daarom geldt dat buiten de mens-geworden 
Zoon om, God de Vader niet gekend kan worden. Het ‘deze’ 

                                                           
302 Letterlijk staat er ‘in het boze’, maar gelet op het voorgaande 
vers en 2:13,14; 3:12 zal het ook hier om de boze (dit is satan) gaan. 
Deze wereld, de mensheid die God afwijst (vgl. 2:15-17), bevindt 
zich in de machtssfeer van satan (vgl. Luc.4:6; Joh.12:31; 14:30; 
16:11; Ef.2:2; 6:12). Het ‘liggen’ van de wereld in de boze staat 
tegenover het ‘zijn’ van de gelovigen in de Waarachtige (vs.20). 
303 Vgl. Joh.17:15; Gal.1:4; Heb. 11:13; 1Pet.1:1; 2:11. 
304 Joh. 17:3 ‘Dit nu is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige 
waarachtige God, en Jezus Christus, die Gij gezonden hebt.’ 
305 Onder meer in 1Joh.1:3; 2:22,23; vgl. Joh.10:30; 14:20; 17:20,21. 
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in 5:20 kan zowel betrekking hebben op Jezus Christus als op 
God. De woorden herinneren aan de uitspraak van Jezus in 
het in het Hogepriesterlijk gebed: ‘Dit nu is het eeuwige 
leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus 
Christus, die Gij gezonden hebt’ (Joh.17:3).  
 
Als slotwoord in deze brief gebruikt Johannes  dan voor de 
allerlaatste keer de tere en pastorale aanspraak ‘kinderkens’ 
(‘lieve kinderen’, HSV).306 Zij hebben inzicht gekregen in wie 
God en Christus zijn, hetgeen hen moet helpen om afgoden, 
die er in groten getale zijn te onderkennen. Het woord ‘af-
goden’ kan letterlijk bedoeld zijn, maar ook fungeren als een 
aanduiding van zonden waaraan men zich overgeeft, of voor 
het hebben van een verkeerd beeld van God. Een bepaald 
idee van God hebben is geen neutrale bezigheid. Het kennen 
van en de geestelijke gemeenschap hebben met de ware God 
is onverenigbaar met het ‘dienen’ of ‘aanbidden’ van afgo-
den. De gelovigen zijn immers uit God geboren en hebben in 
Christus eeuwig leven! Het toegevoegde amēn (het is waar), 
dat we aan het eind van veel nieuwtestamentische brieven 
vinden, is zoveel als de instemmende en bevestigende 
reactie van de christelijke gemeente na het lezen van de 
brief: ja, dit is Gods woord, het is waar! Ware werkelijkheid.  
 
De relatie met God 
God is licht, God is liefde en God is leven. De apostel Johan-
nes leeft ondanks alles wat hij aan strijd meemaakt in een 
vreugdevolle gemeenschap met die God van licht, liefde en 
leven. En hij wil heel erg graag dat zijn ‘geestelijke kinderen’ 
dezelfde geestelijke gemeenschap ervaren.  

                                                           
306 Vgl. 2:12,28; 3:7,18; 4:4. 
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God is licht. Om in gemeenschap met Hem te treden is het 
dus nodig dat we wandelen in het licht en niet in de duister-
nis. Wat betekent dit? Als we in het licht wandelen, zullen we 
regelmatig onze zonden belijden en ons voortdurend laten 
reinigen door het bloed van Christus.307 Christus zal optreden 
als onze pleitbezorger bij de Vader. Het bewijs dat wij in het 
licht wandelen zal zijn dat we Gods geboden onderhouden, 
in de weg van de Here Jezus willen leven en alle haat die we 
kunnen voelen ten opzichte van een ander of een geloofsge-
noot plaats laten maken voor liefde.  
 
God is liefde. Omdat wij Zijn kinderen zijn, moeten wij in de 
liefde wandelen. In feite leren we hier dat we God niet ken-
nen als er geen liefde in ons is. Daar komt nog bij dat onze 
liefde praktisch moet zijn. Liefde is meer dan woorden alleen: 
het houdt ook daden in. Liefde is geven, niet per se ont-
vangen. Bijbelse liefde is onvoorwaardelijk van karakter. Het 
is een liefde ‘ondanks alles’. De liefde van Christus voldeed 
aan die eigenschappen, en wanneer een dergelijke liefde ons 
levens-kenmerk is, zullen we vrij zijn van zelfveroordeling en 
vrijmoedig tegenover de Here God staan.  
 
God is leven. Zij die in geestelijke gemeenschap staan met 
Hem, zullen die kwaliteit van leven bezitten die uit Hem is. 
Het leven uit de Geest begint met de geestelijke wederge-
boorte. Die wedergeboorte vindt van Hogerhand plaats in de 
gelovige door bewust geloof in Jezus Christus. Het geloof in 
Jezus Christus vervult ons met het leven dat uit God is, het 

                                                           
307 Reiniging door het bloed van Christus: bij de verwijzing naar het 
bloed speelt de verzoening en vergeving, die altijd onlosmakelijk is 
verbonden aan de heiliging, een grote rol. Zie 1Joh.1:7b; Heb.9:14. 
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eeuwige leven. Daarom leeft iemand die wandelt met God in 
het licht, in de liefde en in het leven.  
Deze drie geloofskarakteristieken aangaande de relatie tus-
sen God en de gelovigen kernmerken al direct onze totale 
afhankelijkheid: deze geestelijke relatie kan niemand uit 
zichzelf volbrengen. Vandaaruit is de wedergeboorte dan 
ook een geestelijke realiteit die van de HERE uitgaat en waar-
door de van God gescheiden mens in een levende verbinding 
met de Allerhoogste komt te staan.  
  
Liefde was het, onuitputtelijk, 
liefde en goedheid, eindeloos groot. 
Toen de Levensvorst op aarde 
tot ons heil zijn bloed vergoot. 
Komt, laat ons zijn liefde prijzen 
God geeft vreugd' en dankensstof. 
Eenmaal zingen wij voor eeuwig 
in de hemel zijnen lof. 
 
Rijd als Heerser door de velden, 
Jezus in uw grote kracht. 
Niets, niets kan U tegenhouden, 
zelfs de hel niet met haar macht. 
Voor uw naam, zo groot en heerlijk 
zinkt de vijand weg in 't niet. 
Heel de schepping, Heer, zal beven, 
als zij U, haar Koning, ziet 
 
origineel Samuel Trevor Francis (1834-1925) 
vertaling L. van den Broek 
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NAASTENLIEFDE ALS TOETSING  
______________________________________________ 
 
 
 
 
 
‘Want gij zijt geroepen, broeders, om vrij te zijn; gebruikt 
echter die vrijheid niet als een aanleiding voor het vlees, maar 
dient elkander door de liefde. Want de gehele wet is in één 
woord vervuld, in dit: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. 
Indien gij echter elkander bijt en vereet, ziet dan toe, dat gij 
niet door elkander verslonden wordt. Dit bedoel ik: wandelt 
door de Geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees. 
Want het begeren van het vlees gaat in tegen de Geest en dat 
van de Geest tegen het vlees – want deze staan tegenover 
elkander – zodat gij niet doet wat gij maar wenst. Indien gij u 
echter door de Geest laat leiden, dan zijt gij niet onder de wet. 
Het is duidelijk, wat de werken van het vlees zijn: hoererij, 
onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, veten, twist, 
afgunst, uitbarstingen van toorn, zelfzucht, tweedracht, 
partijschappen, nijd, dronkenschap, brasserijen en dergelijke, 
waarvoor ik u waarschuw, zoals ik u gewaarschuwd heb, dat 
wie dergelijke dingen bedrijven, het Koninkrijk Gods niet zullen 
beërven. Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, 
vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, 
zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Tegen zodanige mensen is 
de wet niet. Want wie Christus Jezus toebehoren, hebben het 
vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Indien wij 
door de Geest leven, laten wij ook door de Geest het spoor 
houden. Wij moeten niet praalziek zijn, elkander tartend, 
elkander benijdend.’ Galaten 5:13-26 NBG 
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elkander benijdend.’ Galaten 5:13-26 NBG 
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Om te laten zien wat vertaling dan wel vertolking met een 
tekst doet, volgt hieronder hetzelfde gedeelte, zoals te vin-
den in de pakkend lezende vertolking van Het Boek:   
 
‘Broeders en zusters, God heeft u niet de vrijheid gegeven om 
die te misbruiken en uw eigen zin te doen, maar om elkaar te 
dienen in een geest van liefde. De hele wet is immers samen-
gevat in dit ene gebod: ‘Heb uw naaste net zo lief als uzelf.’ 
Maar als u als beesten tegen elkaar tekeergaat, kijk dan maar 
uit dat u elkaar niet verslindt. Leef altijd in gehoorzaamheid 
aan de Heilige Geest, dan zal de zonde geen kans krijgen zich 
uit te leven. Want de zondige neigingen gaan in tegen de 
verlangens van de Heilige Geest en omgekeerd. Deze twee 
krachten zijn altijd met elkaar in conflict. U moet dus niet doen 
wat u maar wilt. Als u zich voortdurend door de Heilige Geest 
laat leiden, valt u niet meer onder de wet. Het is duidelijk wat 
de zondige natuur voortbrengt: overspel, ontucht, vuiligheid 
en losbandigheid, afgoderij en spiritisme, haat, ruzie, nijd, 
drift, rivaliteit, onenigheid, sektarisme, jaloezie, dronken-
schap, onmatigheid en meer van dergelijke dingen. Ik heb u al 
eens eerder gezegd dat mensen die dat soort dingen doen, het 
Koninkrijk van God niet zullen ontvangen. Maar de Heilige 
Geest brengt ons tot betere dingen: liefde, blijdschap, vrede, 
geduld, vriendelijkheid, mildheid, trouw, tederheid en zelf-
beheersing. Er is geen wet die zulke dingen veroordeelt. Wie 
bij Jezus Christus hoort, heeft met zijn oude natuur en 
begeerten afgerekend, die zijn aan het kruis geslagen. Als de 
Geest ons nieuw leven heeft gegeven, moeten wij ons ook in 
alle opzichten door de Geest laten leiden. Laten wij niet hoog 
over onszelf opgeven, want daarmee lokken wij alleen maar 
rivaliteit en jaloezie uit.’ Galaten 5:13-26 HTB (Het Boek).  
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Met het voorgaande hoofdstuk sloten we de gedachten met 
betrekking tot het christelijke leven uit de eerste brief van de 
apostel Johannes af. In het ‘Woord vooraf’ werd al melding 
gemaakt dat we in dit boek vanuit verschillende perspec-
tieven de christelijke navolging ofwel ons discipelschap be-
zien. In de nu volgende hoofdstukken worden vanuit andere 
Bijbelgedeelten al bekende onderwerpen zoals de naasten-
liefde nader belicht en nieuwe gezichtspunten zoals de toe-
wijding aangereikt. We beginnen met het onderricht van de 
apostel Paulus over de praktijk van het leven in geestelijke 
vrijheid: ‘Dient elkander door de liefde’.  
 
Als we op de nieuwe wijze van de liefde met onze broeder,  
zuster of naaste omgaan, dan leven we in overeenstemming 
met de eigenlijke bedoeling van de wet als leefregel van God. 
De apostel Paulus grijpt in zijn positieve uiteenzetting van het 
leven door de Geest opnieuw terug op het Oude Testament. 
In Galaten 5 refereert het aan Lev.19:18.308  
Het is hierbij van belang te zien dat Paulus niet zegt dat dit 
samenvattende woord de gehele wet vervangt; nee, de 
liefde is de vervulling van de wet, wat wil zeggen dat al de 
geboden in hun eigenlijke bedoeling worden gezien als ‘op-
dracht van de liefde’. De liefde is dan geen eisende voor-
waarde, maar de vrucht van een leven uit het geloof, waarin 
ook de concrete geboden van God een plaats krijgen binnen 

                                                           
308 Hetzelfde woord uit Lev.19:18 haalt Paulus aan in Rom.13:9! Hij 
geeft er dezelfde betekenis aan als Jezus dat doet in Mar.12:29vv. 
en Luc.10:25-37. Het gebod ‘gij zult uw naaste liefhebben als uzelf’ 
betekent niet, dat men zichzelf eerst zou moeten liefhebben alvo-
rens de naaste te kunnen liefhebben. Lev.19:18 is juist gericht tot 
de van nature zondige mens met een als vanzelfsprekende eigen-
liefde. Deze mens wordt vermaand dat zijn naastenliefde dezelfde 
intensiteit moet hebben als voorheen zijn eigenliefde. 
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het kader van die liefde! Er was een discussie over de vraag 
of ‘de naaste’ nu alleen de volksgenoot was, of dat dit gebod 
liefde jegens alle mensen vroeg.  
Jezus haalt deze vraag uit zijn theoretische context, door de 
vraagstelling om te draaien: voor wie kunt u zelf als naaste 
iets betekenen! Zo verstaat evenals Johannes ook Paulus dit 
woord: het gaat om de concrete dienstbaarheid aan die 
ander. Liefde is oprecht in de ander geïnteresseerd en begint 
naastenliefde niet met welgemeende interesse en respect?  
 
Wat slecht is voor elke relatie 
In scherp contrast met het uit liefde goed voor elkaar zijn, 
staat de waarschuwing van Paulus in Galaten 5 vers 15.309 De 
woorden ‘bijten’ (verwonden, pijn doen), ‘opeten’, (geen 
ruimte laten voor) en ‘verslinden’ (verteren) vormen een cli-
max. Met deze woorden vergelijkt Paulus de verhouding van 
de gemeenteleden onderling (!) met het gedrag van wilde 
beesten, die alleen maar kunnen denken aan het stillen van 
hun honger door hun prooi te grijpen, te verscheuren en op 
te eten. De apostel waarschuwt er ernstig voor: als u zo met 
elkaar omgaat in de gemeente en geen ruimte laat voor de 
ander, kan het wel eens gebeuren, dat uw gehele gemeente 
verslonden en vernietigd wordt.  
Uit de hele brief van Paulus aan de gemeenten in Galatië (vgl. 
bv. vs.10,12) mag duidelijk zijn, dat hij hier niet alsnog een 
pleidooi voert voor een zacht en soepel optreden om hen die 
allerhande verkeerde moeiten en ernstige problemen in de 
gemeente veroorzaken ruimte te geven. Veeleer doelt hij  op 

                                                           
309 NBG ‘Indien gij echter elkander bijt en vereet, ziet dan toe, dat 
gij niet door elkander verslonden wordt.’ NBV: ‘Maar wanneer u 
elkaar aanvliegt, pas dan maar op dat u niet door elkaar wordt 
verslonden.’ 
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die andere wijze waarop ‘het vlees’ of de óude mens’ ons 
handelen kan gaan bepalen, namelijk doordat we de verkre-
gen vrijheid voor ons eigen streven misbruiken (vs.13). 
Steeds zullen we het doel van Christus’ verzoening en 
vrijkoping van ons leven voor ogen moeten houden: we zijn 
vrijgemaakt om in liefde God, elkaar en de ander te dienen! 
Dat is opdracht en zelfs heilige plicht. 
 
Liefhebben als wandelen door de Geest 
Dan wordt het nieuwe leven in overeenstemming met het 
doel van onze geschonken vrijheid uitgewerkt. Wie op de 
juiste manier in vrijheid leeft, moet leren ‘wandelen door de 
Geest’. Het wandelen is hier een beeld voor het hele leven, 
zoals Paulus elders het beeld van een hardloper gebruikt.310 
Het geeft iets weer van de volharding in het christelijke 
leven. ‘Door de Geest’ wil zeggen dat de grond van hun leven 
en de hele wijze van leven bepaald moeten worden door de 
Geest. Dat sluit onze menselijke inspanning niet uit, maar in. 
Alleen door zo te leven zullen wij ‘niet volbrengen wat het 
vlees begeert’. Het ‘vlees’ is de aanduiding voor het leven dat 
zichzelf tot norm wil zijn en daarmee de vrijheid misbruikt.311  
 
Door toe te geven aan wat het ‘vlees’ wil, slaat die vrijheid 
om in haar tegendeel en ontstaat er opnieuw slavernij, om-
dat een mens dan gevangen blijft in zijn eigen zonde en be-

                                                           
310 Over ‘lopen en het spoor houden’: Gal.5:7,25.  
311 ‘Vlees’ wordt in bijbelse zin onder meer gebruikt voor de mens 
als sterfelijk wezen, voor het (sterfelijke) menselijk lichaam en zo-
als hier voor de zondig geworden natuur van iedere mens. Zonde 
is verwijtbare aantasting van heelheid, relatiebreuk, overtreding. 
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geerte. De enige wijze van doen om die naar binnen gerichte 
houding312 open te breken, is het wandelen door de Geest. 
 
Het eigenzinnige streven van een mens en het doel van het 
werk van de Geest sluiten elkaar uit. Het vleselijke leven is 
op zichzelf gericht, de Geest verbindt ons met God en stelt 
ons leven in dienst van de christelijke liefde. Wat is nu de 
uitwerking van het feit dat in de gelovige beide ‘strevingen’ 
aanwezig zijn? Als iemand is vrijgekocht en door Gods  ge-
nade het nieuwe leven dat de Geest ons wil schenken heeft 
ontvangen, is daarmee het ‘vlees’ nog niet ten volle uit-
geschakeld. Dat is de realiteit van de strijd die een christen 
te voeren heeft. Hoewel in Gods oordeel vrijgesproken en 
van harte bereid de verkregen vrijheid op de door God 
bedoelde manier te gebruiken, moeten wij gelovigen steeds 
weer constateren, dat we niet doen wat we zouden willen. 
Over de strijd tussen willen en doen lezen we in Rom.7:13vv. 
 
Wat voor ons die geloven wél moet vaststaan, is dat we niet 
meer ‘onder de wet’ zijn. Het wil zeggen dat wij ons niet als 
slaven door een aantal wetsregels laten bepalen. Dat wil 
echter niet zeggen dat we geen zondaar meer zijn. Juist door 
de wet leren we onze zonden kennen. Maar als verloste 
zondaars leven wij vanuit Gods vrijsprekende genade in Jezus 
Christus! Daarom bestaan we niet meer voor de wet, die de 
vloek uitspreekt over ieder die zich niet houdt aan alles wat 
daarin geschreven staat (vgl. Gal.3:10-13). Eerder stelde 

                                                           
312 Uitgedrukt in de gegeven voorbeelden: 'Het is duidelijk, wat de 
werken van vlees zijn: hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgode-
rij, toverij, veten, twist, afgunst, uitbarstingen van toorn, zelf-
zucht, tweedracht, partijschappen, nijd, dronkenschap, brasserijen 
en dergelijke,…’ (Gal.5:19-21 NBG). 
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Paulus tegenover het onder de wet zijn het ‘vrijgekocht zijn 
door het bloed van Jezus Christus’ (3:13,25; 4:4vv.). Hier gaat 
het om het doel van die vrijkoping: het ‘geleid worden door 
de Heilige Geest’, dat aan dat werk van Christus onlos-
makelijk verbonden is. De Geest doet ons op de juiste wijze 
in die geschonken vrijheid leven. Hiermee geeft Paulus de 
bron van de navolging van Jezus aan: de Geest laat ons 
persoonlijk delen in het nieuwe leven dat Christus door Zijn 
bloed voor ons heeft verworven. En tegelijkertijd normeert 
de Geest het leven van de gelovigen naar de wet van 
Christus,313 zodat wij niet meer alles voltooien of vervullen 
wat het eigenzinnige streven van een mens verlangt.  
 
Als Paulus dan in Galaten 5 de werken van het vlees tegen-
over de vrucht van de Geest beschrijft, zal het voor de Gala-
ten niet moeilijk zijn om in te zien hoe ze voor God hebben 
te leven. Paulus geeft geen exacte grensmarkering, waar wij 
ons binnen moeten houden om het heil waardig te worden. 
Maar iedere eigen verdienste is en blijft uitgesloten. Wel 
geeft hij een korte karakterisering van het leven dat op zich-
zelf gericht is, om te voorkomen dat wij onze vrijheid zullen 
misbruiken door opnieuw ‘naar het vlees’ te gaan leven.  
 

                                                           
313 Voor de wet van Christus, zie bv. Mat. 22:37-40. Allereerst het 
grote gebod: liefde tot God. En dan het tweede gebod (dat toch 
ook weer gelijk is aan het eerste): de liefde tot je naaste. De Schrift, 
die Jezus aanhaalt, zegt ‘u zult de Here uw God liefhebben’ en niet 
‘u zult God liefhebben’. Het gaat om de HEER, de God van het ver-
bond, die beloofd heeft Zijn volk nooit te verlaten. En het is ‘uw 
God’, met andere woorden, voordat wij Hem liefhebben, heeft Hij 
ons liefgehad met een volkomen liefde. Het spreekt van een vol-
komen overgave en toewijding en sluit elke halfslachtigheid uit.  
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Het gaat God niet om de regels als regels, maar wel om het 
doel ervan: een leven in liefde, dienstbaarheid en oprecht-
heid. Daartegenover staan de werken die een mens in zijn ik-
gerichtheid bevestigen en die overduidelijk als ‘werken van 
het vlees’ kunnen worden herkend. In de door Paulus ge-
noemde karakterisering van de zondige natuur noemt hij als 
eerste een drietal op onze seksualiteit betrokken voorbeel-
den. Het begint met ‘echtbreuk of overspel’, waar het gaat 
om een  seksuele relatie met iemand anders dan degene met 
wie je getrouwd ben. Modern gezegd: schending van de 
huwelijkse trouw door vreemd te gaan. In ‘ontucht’ (porneia) 
staat het eigen seksuele begeren centraal en niet de liefde 
tot de ander. ‘Onreinheid’ is breder en doelt niet alleen op 
seksuele zonde, maar wijst vooral op de onzuivere gezind-
heid, op het innerlijk, het hart.  
 
‘Losbandigheid’ is het typerende van het gebruiken van de 
vrijheid als aanleiding voor het vlees. Het is je eigen ik tot 
norm stellen. De Galaten (en vandaaruit ook alle christenen) 
zullen zich verder niet bezig houden met beuzelarijen, onbe-
nullige kleinigheden en twijfelgevallen waartoe de onrust-
stokers hen poogden te brengen met hun wetsregels. Dat is 
een mistigheid die maar niet oplost. Je kunt het gewoon heel 
duidelijk zien of iemand leeft in dankbaarheid en afhanke-
lijkheid van Gods genade of in gekozen verdwazing en zelf-
handhaving. 
 
Afgoderij is iedere verering van machten en krachten buiten 
God. Het is de omkering van de werkelijkheid dat wij als 
mensen naar Gods beeld geschapen zijn en afhankelijk zijn 
van Zijn openbaring. Iedere afgod is een afbeelding van God, 
zoals wíj die naar onze wil modelleren. Achter toverij zit 
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dezelfde gedachte, namelijk dat wij door magische hande-
lingen het goddelijke, dat wat buiten onze macht ligt, naar 
onze hand willen zetten. Veten, twist en afgunst zien op de 
onderlinge verhouding tussen mensen, waarin de zelfhand-
having en ik-gerichtheid centraal staan.   
 
Uitbarstingen van toorn en zelfzucht staan tegenover de 
gezindheid welke in Christus Jezus was en die de Geest ons 
wil leren, zodat wij onszelf in liefde eerder nederig ten over-
staan van de ander opstellen (vgl. Fil.2:2vv.). Tweedracht en 
partijschappen waren aan de orde in de gemeente van de 
Galaten. Paulus wijst hier op de ik-gerichtheid die juist daarin 
uitkomt, dat men in de eerste plaats op het eigen gelijk of 
het gelijk van de eigen partij uit is (vgl. vs.10b en 15). 
 
‘Nijd’ (vs.21; eigenlijk staat er een meervoudsvorm) gaat om  
afgunst in al zijn uitingsvormen. Het gevoel dat een ander het 
altijd beter heeft, werkt op de duur jaloezie uit. Zulke na-ijver 
is een negatieve, pijnlijke emotie die een ander het geluk 
misgunt dat men zelf ontbeert. Nijd werkt innerlijke ver-
zuring in de hand. Dronkenschap is hier in de grondtaal even-
eens een meervoud. Zoals in Rom.13:13 staat het naast 
brasserijen of drinkgelagen. Paulus geeft aan dat zijn lijst niet 
compleet is. Hij geeft slechts een aantal zeer duidelijke 
typeringen. Mogelijk maakt hij hierbij gebruik van bekende 
opsommingen die ook in catechetisch onderricht werden 
gebruikt.314 In elk geval kan hij teruggrijpen op zijn eigen 
eerdere onderwijs: hij waarschuwt de Galaten, zoals hij hen 
tevoren ook al gewaarschuwd had. Immers, wie zo zichzelf 
als norm stellen, naar eigen wil en begeerte leven, kunnen 

                                                           
314 Vgl. soortgelijke (zonde)lijsten in Rom.1:29vv.; 13:13; 1Kor.6:9 
v.; 2Kor.12:20v.; Kol.3:5-8. 
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van zichzelf misschien wel denken vrij te zijn, maar zo’n leven 
is tegengesteld aan de vrijheid waartoe Christus ons heeft 
vrijgekocht, want het staat net als het ‘leven onder de wet’ 
in de slavernij van de zonde. Vandaar dat de beloofde erfenis 
voor hen die in deze slavernij volharden, niet is weggelegd.315  
 
Hoe je de taal van de liefde spreekt 
Tegenover de mens in zijn ik-gerichtheid staat de vrucht van 
de Geest. Heel realistisch en zichtbaar worden de gevolgen 
van een leven uit zondig egoïsme en het leven uit de Heilige 
Geest tegenover elkaar gesteld. Bij de Geest gaat het niet om 
‘werken’, om daarmee aan te geven dat de Geest Zelf de 
Schenker is van de hierna te noemen gaven (hoewel ze door 
de gelovige worden uitgewerkt). Het enkelvoud ‘vrucht’ legt 
nadruk op de ene Bron: in al die verschillende facetten van 
het werk van de Geest gaat het er om dat we God Zelf aan 
het werk zien. Hier is voor de gelovige een onvoorwaarde-
lijke keuze nodig: christenen zijn geroepen om juist door de 
vrucht van de Geest de werken van het vlees te kruisigen 
(vgl.5:24).  Het is een centrale keuze, want het ik-gerichte 
zelfleven dat je gevangen houdt door begeerten, verhindert 
het binnenkomen in Gods Rijk (5:21). Het Evangelie vraagt 
gehoorzaamheid aan God en heiligheid van leven, maar niet  
onder het opzicht van de wet, maar onder de leiding en 
invloed van de Geest. Waar de Geest van Christus werkt, zijn 

                                                           
315 Met het woord ‘beërven’ wordt het thema van de vorige 
hoofdstukken Gal.3 en 4 weer aangeduid (vgl. 3:15vv.,29; 4:7). Hier 
is het erfgoed ‘het Koninkrijk van God’, zoals steeds bij dergelijke 
opsommingen (bv. 1Kor.6:9v.; Ef.5:5; Kol.3:6). Dit kan er op wijzen 
dat Paulus ook hier een bekend woordgebruik overneemt uit het 
taalveld van de catechese. Inhoudelijk stemt het volkomen over-
een met wat Paulus zelf al over de ‘erfenis’ schreef: het gaat om 
het uiteindelijke deelkrijgen aan al Gods beloften. 
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gelovigen niet zelf bezig, maar in hen groeit het werk van 
God. Door geloof laten zij dit toe in hun leven. Christenen 
maken ruimte voor het werk van de Geest door het onkruid 
van de begeerten en hartstochten uit te roeien. Wat de 
Heilige Geest bewerkt, verbindt mensen door liefde en bindt 
mensen zo samen.  
  
Waar liefde woont, gebiedt de HEER zijn zegen. Daar woont 
Hijzelf en wordt zijn heil verkregen en leven tot in eeuwig-
heid. De liefde opent de rij. Vanwege de overeenkomst met 
1Kor.13:4-6 mogen we de liefde wel het samenvattende ken-
merk noemen waardoor de gehele vrucht van de Geest hier 
wordt gekarakteriseerd. Liefde staat tegenover bitterheid en 
geweld en geeft vreugde en vrede. 
 
De liefde zoekt zichzelf niet en is tegengesteld aan de zelf-
zucht van het ik-gerichte leven. Blijdschap is in eerste in-
stantie de vreugde over het heil in Christus, de Bron van de 
liefde en alle verdere geestelijke vrucht. Blijdschap is er ook 
over de goede  en inspirerende band met andere mensen. De 
vrede ziet op die heelheid van de relatie tussen God en ons 
en tussen gelovigen onderling (vgl. het verbindende van het 
werk van de Geest, 4:6). Vrede is heelheid en harmonie.  
 
In de lankmoedigheid, dat is het geduld, de vriendelijkheid 
en de goedheid letten we eerst op het belang van de ander, 
voordat we naar onszelf kijken. Geloof en trouw hebben 
gelet op de context primair de betekenis van vertrouwen in 
en trouw tegenover mensen. Het is duidelijk dat de grond 
hiervoor, net als bij alle andere facetten van de vrucht van de 
Geest, ligt in de relatie met God. De verbondenheid met God 
in Christus wil altijd werkelijkheid worden in eigen hart én 
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leven! Wij kunnen in liefde trouw zijn, omdat we op de trouw 
van God mogen vertrouwen. Wij kunnen liefhebben, vrede 
kennen en geduldig zijn omdat we weten en geloven dat God 
ons eerst heeft liefgehad (1Joh.4:10; vgl. bij 2:20). De vrucht 
van de Geest is altijd aan de Wijnstok verbonden! 
 
Zachtmoedigheid is de milde gezindheid die staat tegenover 
een strijdzuchtige geldingsdrang. In 6:1 is dit hét typerende 
kenmerk van hen die uit de Heilige Geest leven: ‘Broeders en 
zusters, wanneer u merkt dat een van u een misstap heeft 
begaan moet u, die door de Geest geleid wordt, hem zacht-
moedig weer op het rechte pad brengen. Pas op dat u ook 
zelf niet tot misstappen wordt verleid.’(NBV) Zachtmoedig-
heid is het vriendelijk zijn, zachtaardig en mild. Dit alles staat 
lijnrecht tegenover de egoïstische zelfverheffing of de  boos-
achtig korte lontjes en kwetsende lompheid die we ook van-
daag de dag zo gemakkelijk kunnen tegenkomen. Zachtmoe-
digheid daarentegen is een wonderlijk mengsel van vriende-
lijkheid, geduld en zelfbeheersing en het bepaalt ons leven 
door de Geest. Moedig genoeg om zacht te zijn, daar draait 
het om.316  
 
Zelfbeheersing is het in toom houden van je sterke gevoel-
ens; het bedwingen van de neiging om te doen wat er opeens 
in je opkomt. Je toont zelfbeheersing als je in sterk emotio-
nele situaties in staat bent met je eigen gevoelens om te 
gaan; je hebt controle over je eigen gedrag en slaagt er daar-
door in behoeften of driften in de hand te houden om escala-
ties te voorkomen. Met zelfbeheersing ontwikkel je karakter, 
want je doet datgene waarvoor je zelf gekozen hebt.  

                                                           
316 Een inspirerende toelichting bij de ‘vrucht van de Geest’ wordt 
gevonden in Samuel Wells, Leef dicht bij God, Franeker 2020.   
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Tegenover bandeloosheid is juist zelfbeheersing een ken-
merk van de ware vrijheid, die de Geest ons schenkt. Zelfbe-
heersing is koesteren en op waarde schatten wat anderen 
willen grijpen en graaien. Deze deugd is in de geschiedenis 
wel geïnterpreteerd als hét kenmerk van een God-waardig 
leven. Men zag het als het in dit leven hoogst bereikbare 
ideaal, waarvan kloosters en kluizenaars getuigenis afleggen; 
maar in de praktijk blijkt het dan toch gemakkelijk te dicht bij 
de ascetische wetseisen te staan. Paulus’ oproep tot inge-
togenheid bestempelt uiteraard niet ieder genieten van wat 
God schenkt tot een zonde. Wat de apostel wel uitsluit, is 
een levenshouding waarin het eigen genot tot een doel in 
zichzelf of zelfs tot een norm verheven wordt. Zij die zich 
door de Geest laten leiden, zullen deze gezindheid van zelf-
beheersing zoeken en ontvangen; zij vervullen de wet in hun 
levenspraktijk. Daarom kan de wet voor hen geen bedreiging 
zijn: deze is ‘niet tegen hen’. Voor navolgers van Jezus is de 
wet een richtsnoer waarin ze zien hoe de liefde concreet 
dient te worden en geen middel om zelf tot of in het heil op 
te klimmen. Deze laatste gedachte is te enen male uitge-
sloten door het woord ‘vrucht’ en door Paulus’ principiële 
uitgangspunt in de vrijheid.  
 
‘Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn 
hartstochten en begeerten gekruisigd.’ (vs. 24) Dit geeft nu 
precies de reden aan waarom de vorige verzen over de 
vrucht van de Geest niet te hoog gegrepen zijn. Dat nieuwe 
leven door de Geest hangt niet van ons werken af, maar vindt 
zijn wortel in ons toebehoren aan, ons ‘zijn van Christus’.317  
 

                                                           
317 Deze zijnsgrond is dezelfde als in 3:26: het in Christus zijn en in 
3:27: het in Christus gedoopt en met Christus bekleed zijn. 
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317 Deze zijnsgrond is dezelfde als in 3:26: het in Christus zijn en in 
3:27: het in Christus gedoopt en met Christus bekleed zijn. 
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Het is de werkelijkheid die, zoals we zagen, bepaald is door 
het vrijsprekende oordeel van God in Christus. Dit Woord van 
God mag ons geloof bepalen en daarmee ook het geloofs-
oordeel over ons eigen ‘zijn’. Wie het vertrouwen op Christus 
stelt, mag zich met Christus (mede)gekruisigd weten (2:20). 
Het vlees met zijn hartstochten en begeerten, dat wil zeggen 
het op het eigen ik gerichte streven, werd getroffen door het 
oordeel dat de wet van God daarover uitsprak. Maar dat oor-
deel en de straf ervan heeft Christus aan het kruis ten einde 
toe gedragen door voor ons ‘een vloek’ te worden’ (3:13).318 
Zo heeft Hij ons vrijgekocht. Dat gebeurde aan het kruis op 
Golgotha. Dat kruis bepaalt zo onze nieuwe zijns-grond en 
mag ook het geloofsoordeel over ons zelf zijn: ik ben met 
Christus mede-gekruisigd, namelijk doordat we ons door het 
geloof met Christus verbonden weten. Het is dezelfde reali-
teit als die in 3:25: voor de onheilskant van de wet (vloek) 
bestaan wij ‘in Christus’ niet meer. 
 

                                                           
318 Ieder mens stond blijkbaar onder die vloek. En ‘ons’, die door 
het geloof de belofte van vrijheid en leven ontvangen, heeft 
Christus van die vloek, van dat immense onheil, vrijgekocht. Dit is 
de wijze waarop dat gebeurde: door voor ons een vloek te worden. 
Christus is door God tot zonde gemaakt staat in 2Kor.5:21. Hij die 
geen zonde gekend heeft, had die vloek van de wet uit Deut.27:26 
juist niet verdiend. Toch heeft God die vloek, die op ons lag, op 
Hem gelegd, zó, dat Hij Zelf tot die vloek gemaakt is en aan ons 
onheil gestorven is. En dat ten behoeve van ons, d.w.z. opdat die 
vloek ons niet meer zou treffen, dus ons ten goede en in onze 
plaats. In Deut.21:23 staat dat wie aan een hout hangt, vervloekt 
is. De kruisdood was een teken van de vloek van de wet. Christus 
heeft die onheilsmacht van de wet ten einde toe gedragen. ‘Mijn 
Verlosser hangt aan ’t kruis en Hij hangt er mijnentwege, mij ten 
zegen. Van de vloek maakt Hij mij vrij en Zijn sterven zaligt mij.’ 
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Gelovige christenen leven dus door de Geest. Ons leven is 
een leven in Christus, in vrijheid. Toch hebben we blijvend te 
strijden tegen alles wat ons op het eigen ik richt (vgl. Rom.7: 
20-23; Kol.3:3,5). We worden aangespoord tot een houding 
en tot daden die de liefde handen en voeten geven. ‘Laten 
we door de Geest het spoor houden’ geeft de eigen verant-
woordelijkheid aan en de persoonlijke inspanning die daar-
voor nodig is.  
 
Dit actualiseert de vrucht van de Geest, want het vraagt een 
houding van nederigheid om bescheiden en opofferend voor 
anderen te zijn. Deze houding moeten christenen zich toe-
eigenen. Tegelijk is er wel een duidelijke richting: ons leven 
wordt door de Geest bepaald; we hebben ons blijvend te 
richten naar Jezus Christus, die ons leven is. Direct levert dit 
praktische consequenties op: laten we maar niet verwaand 
worden. Wie hoogmoedig is, acht zichzelf belangrijker dan 
anderen. Wij gebruiken opvallend veel woorden om die 
hautaine houding aan te duiden: aanmatigend, arrogant, dik 
doend, gewichtig, hooghartig, ijdel, ingebeeld, laatdunkend, 
minachtend, opgeblazen, opschepperig, pedant, preten-
tieus, snobistisch, trots, verwaten, zelfgenoegzaam en  zelf-
ingenomen. Het gevolg van zulke veelzijdige hoogmoed is, 
dat mensen elkaar niet dienen en niet liefhebben. Er komt 
altijd gedoe uit zo’n houding voort. Daarom de wijze raad: 
wij moeten niet praalziek zijn! Hier staat een woord dat let-
terlijk lege roemzucht betekent: het is de ijdele geldings-
drang van iemand die zichzelf belangrijk vindt en op de voor-
grond wil schuiven. In de volgende twee woorden die Paulus 
als nadere kenschets gebruikt, komt dezelfde houding naar 
voren. Het eerste van boven af op de ander neerziend, het 
tweede van beneden tegen de ander opziend.  
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‘Elkander tartend’ of uitdagend, wordt vanuit een vermeen-
de of werkelijk hogere positie gedaan. ‘Een ander benijden’ 
is jaloers zijn op een ander en dat gebeurt vaak vanuit een 
lagere positie. Het gaat om dezelfde houding: zelfzucht, die 
een ander vanuit je eigen positie benadert en er op gespitst 
is die eigen positie (ten koste van anderen) te verbeteren.  
Deze houding staat recht tegenover het leven door de Geest, 
namelijk het elkander dienen door de liefde (vs.13). Door 
naar de Heilige Geest te luisteren en ons leven door Hem te 
laten leiden en je daarvoor in te spannen, worden we van 
deze eigenliefde bevrijd. Vrijgemaakt om niet voor eigen 
aanzien, maar van het aanzien van God te leven! Dit leidt tot 
bescheidenheid en het bewustzijn dat je als christen alleen 
kunt leven van wat God je gegeven heeft en schenkt. 
 
Alles van een leien dakje? 
De wijze waarop dit allemaal uitgewerkt wordt, heeft Paulus 
met pastorale voorbeelden toegelicht. Want het gaat uiter-
aard niet allemaal ineens of als vanzelf goed. Het christelijke 
leven is niet gemakkelijk. Hoe ga je met elkaar om als het 
moeilijk loopt of fout gaat in de onderlinge relaties? Een 
hoogmoedige houding veroordeelt snel en laat de ander ge-
makkelijk vallen. Een zachtmoedige houding probeert te her-
stellen wat geschonden is en brengt zo mogelijk de relatie 
weer op orde. Zonder bij de tekst nog verder uit te weiden, 
lezen we hier het nuchtere pastorale onderwijs, dat voor 
zichzelf spreekt:  
 
‘Broeders en zusters, als iemand op iets verkeerds wordt 
betrapt, moet u, als mensen die door de Geest geleid worden, 
hem vriendelijk terechtwijzen. Vergeet niet dat u zelf ook in de 
verleiding kunt komen iets verkeerds te doen. U moet elkaars 
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moeilijkheden en problemen dragen, dan voldoet u aan de wet 
van Christus. Wie zich te belangrijk vindt om dat te doen, mis-
leidt zichzelf. Ieder moet zijn eigen werk nuchter beoordelen. 
Als het goed is, mag hij er voldoening van hebben, maar hij 
hoeft zich er niet op te laten voorstaan. Ieder is zelf verant-
woordelijk voor wat hij doet.’ Galaten 6:1-5 HTB 
 
Maar wat nu als het relationeel schier onmogelijk blijkt te 
zijn? Wanneer alle pogingen tot het goede stuk lopen? 
Er kunnen allerlei redenen aan ten grondslag liggen, maar 
ook voor gelovige christenen zijn er grenzen.319 De meest 
irenische mens kent wel iemand waarmee het gewoon alle-
maal niet lukt, wat ook ondernomen wordt om in een rede-
lijke verhouding met elkaar te leven. Wat dan? Hierna volgen 
een aantal overwegingen over het omgaan met moeilijke 
mensen en onmogelijke conflicten.   
 
Omgaan met moeilijke relaties 
We hebben allemaal wel eens met boze, soms boosaardige 
of ‘moeilijker’ mensen te maken (gehad).320 Laten we ons 

                                                           
319 Deze overwegingen over de grenzen in het omgaan met moei-
lijke mensen of conflicten blijken nogal eens ingewikkeld voor hen 
die eenvoudig van het standpunt uitgaan ‘dat bij de HEER alles mo-
gelijk is.’ Voor wie doordenkt, is dat geen juist uitgangspunt en ook 
zegt het niets over onmogelijke relaties. In de praktijk van het 
(christen)leven blijkt dat het probleem niet bij God ligt, maar bij 
ons! De door de Geest in zeker mate (!) bewerkte gaven en vrucht 
zijn echter geen wetmatigheden (zoals bv. zwaartekracht) waarvan 
je de uitkomst logisch kunt berekenen. Het zijn groeimogelijkheden 
waarvan gelovigen het onderwerp én de begrenzing vormen.  
320 Sommige mensen willen echt niet deugen, anderen zijn slecht 
in de zin van ‘zij vallen hard tegen’. Maar in hen komt naar buiten 
wat bij ieder mens diep vanbinnen kan leven. Een mens is niet zo 
goed als het soms lijkt. Ook een christen verdrietig genoeg niet. 
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realiseren dat we veelal ook zelf een aandeel hebben in het 
aanwakkeren of uitdoven van een intermenselijk conflict.  
We hebben allemaal Gods hulp nodig om goed te reageren 
op mensen die kwetsen of misbruik maken. Soms kunnen we 
goede invloed uitoefenen op gevaarlijke mensen, soms ver-
gevend zijn en toch ook duidelijk een positie innemen.  
 
Wie denkt dat het christenleven gemakkelijk is, die heeft het 
mis. Er zijn veel situaties waarin we het nodig hebben dat 
God ons een weg bereid en er is maar weinig zo ingewikkeld 
als het omgaan met mensen van wie het gedrag moeilijk te 
aanvaarden is of die zelfs geheel onaanvaardbaar gedrag ver-
tonen. Soms ligt er aan durend moeizaam gedrag een diep 
ongeestelijke oorzaak of een persoonlijkheidsstoring ten 
grondslag. Wie met zulke als maar niet veranderende extre-
men niet langer kan omgaan, die zoekt naar wijze raad en 
een oplossing. Je bent er dan niet met goed bedoelde, maar 
te gemakkelijke adviezen. Het is verstandig dan te overdenk-
en of er geen mogelijkheid is om de moeite (en in sommige 
gevallen zelfs de ‘boze’ mensen die de moeilijkheden veroor-
zaken) uit de weg te gaan.  
Je vreedzaam verweren tegen pijn die mensen soms voort-
durend veroorzaken en tegen zaken die het leven met God 
belemmeren, is een positief geestelijke zaak, die we kunnen 
en soms zelfs wel moeten ondernemen (voor de eigen veilig-
heid bijvoorbeeld).321  

                                                           
Daarom juist hebben alle mensen de HERE God ontzettend hard 
nodig. Alleen Hij kan ons veranderen, ook al blijven wij als veran-
derde mensen in dit ondermaanse toch stukwerk, onvolledig, ten 
dele (vgl. 1Kor.13:9)! 
321 Dit omdat wij vredestichters behoren te zijn (Mat.5:9). Toch 
zegt Jezus ook dat Hij niet gekomen is om vrede op aarde te 
brengen, maar het zwaard (Mat.10:34-39), al ligt daar meer de na-
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Zulk verweren kan er wel degelijk uit  bestaan de situatie of 
de persoon/personen uit de weg te gaan. De vlucht naar 
voren is niet per se ongeestelijk! 
 
Uit de Bijbel leren we dat het Gods weg is stelling te nemen 
tegen slechte dingen, wat soms ook inhoudt dat we stelling 
nemen tegenover mensen die ons het leven te moeilijk en te 
zuur maken. Daarom waarschuwt de Bijbel ons om niet in 
slechte relaties te blijven steken of met voor ons schadelijke 
mensen om te gaan. De waarschuwing is dan ook om hen uit 
de weg te gaan! God wil, voor zover ik het begrijp, dat we 
niets te maken zullen hebben met mensen die ons leven en 
het leven dat Hij met ons voorheeft voortdurend willen trai-
neren of verknoeien. Koning David heeft daarover heel wijze 
woorden gezegd: 
 
‘Ik stel geen schandelijke dingen voor mijn ogen; ik haat het 
doen der afvalligen, het kleeft mij niet aan. Een verkeerd hart 
wijke verre van mij, de boze wil ik niet kennen. Wie zijn naaste 
heimelijk lastert, die zal ik verdelgen. (NBV: ‘Wie heimelijk een 
vriend belastert, leg ik het zwijgen op.’). Wie hoog van ogen 
en trots van hart is, die duld ik niet. Mijn ogen zijn op de ge-
trouwen in den lande om bij mij te wonen; wie onberispelijk 
wandelt, die zal mij helpen. In mijn huis zal geen bedrieger 
wonen; de leugenspreker zal niet bestaan voor mijn ogen.’  
Psalm 101:3-7 NBG 

                                                           
druk op het ondergáán van geweld dan op het uitoefenen ervan. 
Christenen hebben niet te strijden met behulp van geweld (het 
zwaard) als wel met behulp van het geloof, dat de wereld overwint 
(Mat.26:52; 1Joh.5:4). Het zwaard van de Geest is Gods Woord 
(Ef.6:17). ‘Span u in om door de samenbindende kracht van de 
vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft.’ (Ef.4:3).  
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druk op het ondergáán van geweld dan op het uitoefenen ervan. 
Christenen hebben niet te strijden met behulp van geweld (het 
zwaard) als wel met behulp van het geloof, dat de wereld overwint 
(Mat.26:52; 1Joh.5:4). Het zwaard van de Geest is Gods Woord 
(Ef.6:17). ‘Span u in om door de samenbindende kracht van de 
vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft.’ (Ef.4:3).  
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Sommige mensen zijn niet te overtuigen van welke gedachte 
dan ook, behalve die van henzelf. Anderen vertonen ernstig 
relationeel storend gedrag. Veelal kunnen zij niet harmo-
nieus omgaan met anderen vanwege allerlei emotionele 
bagage die ze met zich meedragen. Zo iemand kan baat 
hebben bij helende relaties en een geduldige, liefdevolle 
gemeenschap waarin de emotionele schade langzaam kan 
genezen. Nuchterheid is hier echter geboden, soms is profes-
sionele hulp noodzakelijk. Er zijn mensen die alsmaar blijven 
kleineren, anderen veroordelen, die geloven dat de wereld 
om henzelf draait, intimiderend dominante typen.  
Wie met zeer moeizame en schadelijke relaties van doen 
heeft, zou het volgende zich kunnen realiseren en trachten 
eigen te maken: 
• Je eigen onvolkomenheden accepteren behoort bij 

het goede en wijze leven; ken je eigen grenzen  
• Blijf dicht bij je eigen gevoelen over de dingen 
• Wees assertief wanneer dat nodig is, maar bedenk 

dat een discussie soms nergens toe leidt 
• Neem duidelijk stelling in een pijnlijke relatie  
• Neem afstand; ga mensen die je echte schade berok-

kenen zoveel als mogelijk uit de weg 
• Zonder je af van mensen die destructieve patronen 

in hun leven hebben en houden en in de praktijk niet 
bereid zijn dit te veranderen, kies je eigen weg 

• Zoek mensen die goede dingen doen, opbouwende 
liefde uitdragen en die de kracht van de Geest bezit-
ten om wijze adviezen te geven en voor te leven 

• Huiselijk geweld, pesten, vernedering, bedreiging, 
verwaarlozing, manipulatie, intimidatie, liefdeloos-
heid en de gevolgen van drankmisbruik zijn zeer 
slecht voor iedereen en maken alles stuk dat je lief is, 
praat erover met een vertrouwenspersoon. 
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Wat Jezus als basisonderwijs gaf 
‘Toen Hij de mensenmassa zag, ging Hij de berg op. Daar ging 
Hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. Hij nam het woord 
en onderrichtte hen: ‘Gelukkig wie nederig van hart zijn, want 
voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig de treur-
enden, want zij zullen getroost worden. Gelukkig de zacht-
moedigen, want zij zullen het land bezitten. Gelukkig wie 
hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen 
verzadigd worden. Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen 
barmhartigheid ondervinden. Gelukkig wie zuiver van hart 
zijn, want zij zullen God zien. Gelukkig de vredestichters, want 
zij zullen kinderen van God genoemd worden. Gelukkig wie 
vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is 
het koninkrijk van de hemel. Gelukkig zijn jullie wanneer ze je 
omwille van Mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad 
betichten. Verheug je en juich, want je zult rijkelijk worden 
beloond in de hemel; zo immers vervolgden ze vóór jullie de 
profeten. Jullie zijn het zout van de aarde.’  
Matteüs 5:1-13 NBV 
 
Levenshouding 
In Jezus’ woorden over het christelijke leven krijgen we in het 
eerste deel van de Bergrede (Mat.5) onderwijs voor ons ge-
drag in relaties voorgehouden. Wie wil weten hoe je als disci-
pel van Jezus met de mensen om je heen zult omgaan, die 
vindt hier raad. Wie eraan werkt deze principes in daden om 
te zetten, zal bemerken waarom deze gouden regels zelfs bij 
vijanden van het christelijk geloof respect hebben opgeroep-
en. Kort en goed: Jezus verbiedt alles (in houding en daden) 
wat uit een niet vergevingsgezind, wraakzuchtig hart voort-
komt. Het lijken wel bijna onmogelijke eisen die de Here 
Jezus hier zijn volgelingen voorhoudt. Maar we moeten wel 
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bedenken: deze uitspraken gelden voor navolgers van Jezus, 
altijd en overal, maar nooit domweg en absoluut. Het zijn 
modellen en voorbeelden van principes. Modellen van meer 
dan gewone, door de Geest bewerkte gerechtigheid. Maar 
ook voorbeelden die in elke situatie slechts kunnen worden 
toegepast uit de genade en met de wijsheid van de gelovige 
christen die de navolging van Jezus kent.  
 
Het is bijvoorbeeld niet noodzakelijk juist om op grond van 
deze woorden een volkomen weerloosheid voor te staan. 
Ook zijn dit geen regels die ons ertoe brengen de misdaad 
maar zijn gang te laten gaan. Wat Jezus in de Bergrede 
bedoelt, maakt Hij duidelijk in de door Hem getekende toe-
passingen. Het zijn toelichtingen op de regel die geldt voor 
persoonlijke intermenselijke verhoudingen en bedoeld voor 
zijn discipelen. In de wereld van beledigingen, onuitstaan-
bare mensen, laffe hielenlikkers en corrupte ellebogenwerk-
ers zal een christen ‘geheel anders’ zijn, omdat hij of zij 
Christus heeft leren kennen, dienen en volgen. Maar wat is 
en blijft het moeilijk het kwade te mijden en te leren 
onderscheiden om de ‘kwaden’ met Gods liefde toch op 
enigerlei wijze lief te hebben! Jezus leert ons: leef en reageer 
op een ander, hoger niveau. Lees de Bijbel hoe Jezus reageer-
de op zijn belagers. Hij bleef voor hen bidden. 
 
Juist op dit ethische gevoelige levensgebied is de gehoor-
zaamheid niet gemakkelijk en nooit goedkoop. Voor deze 
wijze van leven is veel genade en het werk van de Heilige 
Geest diep in ons denken en doen noodzakelijk. We zien, 
zoals gezegd, deze houding ‘als een lam te zijn’ terug in het 
leven van Jezus en zijn apostelen. Dat de Here het ons lere!           
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Leren leven in de Geest van liefde 
Onmiskenbaar blijkt uit dit boek dat liefde meer is dan een 
gevoel, maar evenzeer dat liefde niet kan zonder het gevoel! 
Liefde immers heeft met gevoel en daden alles van doen. Een 
goede daad is pas liefdevol, niet wanneer een goed gevoel 
wordt opgewekt, maar wanneer die met de juiste motieven 
wordt verricht. De oneliner ‘Liefde is altijd goed’ is daarom 
een veel te simpele voorstelling van zaken.  
 
Oprechte liefde zal naar God verwijzen. Hij is immers de Bron 
ervan. Over God en liefde lezen we in de Bijbel. Vanwege 
Gods liefde is er door ons geloof dan ook liefde voor elkaar. 
Daarbij is plaats voor diep gevoelde emoties, zoals bijvoor-
beeld verandering ten goede. Bijbelkennis kan eigenlijk niet 
zonder liefde en liefde kan niet zonder verandering ten 
goede, anders voedt ze juist een van de grote weerstanden 
van de liefde: trots en opgeblazenheid.  
 
Hoe levensnoodzakelijk ze ook is, de liefde zoekt vooral haar 
weg in het gewone leven. Goed voor elkaar zijn, concreet 
voor de ander zorgen, het elkaar naar de zin maken in het 
gewone leven; om zulke dingen draait het in de liefde. 
Gewoon doen! Hoe kunnen we dat leren? Waar kunnen we 
terecht om Gods liefde beter te leren kennen en te prakti-
seren?  
 
Allereerst en allermeest komen wij in aanraking met liefde 
van God door kennis die we uit de Bijbel opdoen over God de 
Vader, Jezus de Zoon en de Heilige Geest. Zonder redelijke 
Bijbelkennis ontstaat vaak een flinterdun en onvast geloven.  
Wij weten weinig of niets van het werkelijk goede leven, dan 
door de kennis die wij in Vaders Boek daarover kunnen ver-
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krijgen. Het kost wel een zekere inspanning om de ge-
tuigende woorden van geschiedenissen en verhalen in de 
Bijbel al lezend tot je door te laten dringen. Juist in onze 
beeldcultuur kunnen we er mijns inziens niet onderuit: lezen, 
overdenken en zo mogelijk er met anderen over spreken. Om 
dan het geleerde proberen toe te passen in je eigen gedrag. 
Te beginnen in de kleine kring van mensen om je heen. Een 
levensgeschiedenis van trouwe omgang met de Bijbel als 
Gods Woord doet elke gelovige groeien in geestelijk leven en 
eenvoudig liefdebetoon.  
 
Gods liefde wordt dus onder meer gevoed door evenwichtig 
toepassen van Bijbelkennis. De liefde van God is niet een 
gevoel dat over ons komt, althans dat is het niet in de eerste 
plaats. Gods liefde is een overtuiging die we tot ons mogen 
nemen, ons eigen maken en die ons ontvankelijk maakt voor 
wat God het goede leven noemt. Je moet nadenken over God 
en over een bijbels Godsbegrip om iets van zijn liefde te leren 
kennen. Zeker is er meer dan verstandelijk kennen en zonder 
onze emotie kan het zeker niet. Dit blijkt ook uit de Bijbel-
verhalen en in het christelijke gemeenteleven. De verande-
rende kracht van het Evangelie staat in direct verband met 
wat we in de Schrift erover lezen, wat we van anderen als 
levend getuigenis erover horen en in hoeverre wij onszelf 
daardoor laten overtuigen. Liefde leren kennen heeft van 
doen met openheid en persoonlijke ontvankelijkheid ervoor: 
liefde ervaar je! 
 
Het eigenlijke van het christelijke geloven en het ervaren van 
liefde gaat om het leren om onder de vele omstandigheden 
van het leven genoeg te hebben aan Gods genade en liefde. 
Wie in het hart is geraakt en overtuigd wordt van Gods 
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waarheid en liefde, die gaat een levende relatie aan en wordt 
daardoor veranderd. Namelijk doordat je merkt hoe je ver-
langens concreet door Gods liefde worden ingevuld en ver-
vuld. Die liefde leidt tot zichtbare blijdschap bij jezelf en ook 
bij anderen. Liefde leert je huilen en ook lachen. Liefde dient 
met liefde, schenkt verbinding en vreugde. Daarmee wordt 
Gods wet vervuld en daaruit weten we dat Gods wil door ons 
wordt gedaan. Want God is liefde en wie in de liefde blijft, 
blijft in God, en God in hem of haar (1Joh.4:16b).   
 
Wij zijn de moeite van het leven waard. Doordat het leven 
waardevol is, is het waard om geleefd te worden! Ons leven 
is gezegend te noemen vanwege het goede dat door God in 
de wereld en uit genade in ons eigen hart en leven is binnen-
gekomen. Dat dit positieve in onze dagelijkse werkelijkheid 
helaas vanwege het kwaad322 belast wordt, neemt het goede 
van het leven niet weg. De bevestiging daarvan vinden we 
voortdurend uitgedrukt op vele bladzijden van de Schrift, 
juist ook daar waar het handelt over het lijden van gelovigen.  
Ik beschouw het als een wonder dat ik me als verloste zon-
daar verheug in God! Niet slechts in de concrete beloften van 
beloning die Hij geeft, maar in Hemzelf, in wie de heilige 
HERE voor mij is. Het verlangen om het goede van God te 
zien is niet te scheiden van het verlangen om goed voor God 
te zijn en te leven. Wanneer de Heilige Geest je hart opwekt 
dankbaar te zijn met de goede God, dan gaat dat gepaard 
met een verlangen om zijn wil te doen door heilig te leven en 
het kwade te haten. In dat spanningsveld zullen gelovige 
christenen groeien!  

                                                           
322 Het kwaad dat als (gevolg van de) zonde in de wereld is binnen 
gedrongen. Het kwaad begint waar het respect eindigt (Gen.2,3). 
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322 Het kwaad dat als (gevolg van de) zonde in de wereld is binnen 
gedrongen. Het kwaad begint waar het respect eindigt (Gen.2,3). 
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Voor groeien in geloof zullen niet alleen de verkeerde dingen 
of wat verkeerd gaat in verband met de liefde overwogen en 
ter sprake gebracht worden. Onder gelovige christenen zal er 
eveneens aandacht zijn voor het goede en hoe dat wijs en 
liefdevol een plaats krijgt in het gewone leven. Concreet 
heeft dit te maken met het uitwerken van de Tien Geboden 
(Ex.20:1-17), in de kracht van de Heilige Geest.323 Het goede 
zal ons welbewust voor ogen komen, wanneer we daarover 
met elkaar praten. Het is belangrijk om met geliefden en an-
deren te praten over wat het goede, gelukkige en gewone 
leven naar ons besef betekent. Zo zullen we immers het 
bredere leven leren kennen, waarderen en dan ook bescher-
men. Dat doe je bijvoorbeeld door afbrekende zaken voor-
zichtig doch beslist aan de orde te stellen. Wie dat niet wil of 
wettisch vindt, neemt zichzelf in de maling. De geboden van 
God leren allereerst wat goed voor ons is en geven daarbij 
aan waar de gevaren liggen. Er zijn wel degelijk grenzen in 
het christenleven. Het ‘Gij zult… en gij zult niet…’ wordt van 
Hogerhand aangegeven omdat er slechts Een is die werkelijk 
weet wat goed en kwaad voor ons is. Het getuigt van wijsheid 
om deze ervaringen en inzichten met elkaar te bespreken. 
 
Och, schonk Gij mij de hulp van Uwe Geest! 
Mocht die mij op mijn paden ten leidsman strekken! 
'k Hield dan Uw wet, dan leefde ik onbevreesd; 
dan zou geen schaamte mijn aangezicht bedekken, 
wanneer ik steeds opmerkzaam was geweest, 
hoe Uw geboden mij tot Uw liefde wekken. 
 
Vrij naar Psalm 119:3 (1773)   

                                                           
323 Zie voor een poging te begrijpen wat de HERE in de geboden wil: 
https://www.bettecollection.nl/pdf/artikelen/de-tien-geboden.pdf. 
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NAVOLGING ALS DISCIPELSCHAP  
_________________________________ 
 
 
 
 
 
‘U bent het zout van de aarde; maar als het zout zijn smaak 
verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt 
nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen 
vertrapt te worden. U bent het licht van de wereld. Een stad 
die boven op een berg ligt, kan niet verborgen zijn. En ook 
steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, 
maar op de standaard, en hij schijnt voor allen die in het huis 
zijn. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede 
werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.’ 
Mattheüs 5:13-16 HSV 
 
 
Vanuit een aantal bijbelse grondmotieven denken we in dit 
hoofdstuk na over het geloof en het leven van een christen 
in de sociale en religieuze context. Er valt licht op de waarde 
van de navolging van Jezus, uitgewerkt in het gewone, alle-
daagse bestaan.   
 
Het leven van een gelovige christen is opgenomen in het 
wereldomvattende plan van God dat Zijn Koninkrijk heet. Het 
gaat daarbij van schepping via ontstane verdorvenheid en de 
mogelijkheid tot verzoening en verlossing op weg naar een 
totale herschepping. Christenen hebben door hun geloof in 
Jezus Christus op hun levensweg een dubbel burgerschap 
gekregen. Wij leven voluit in de wereld, maar zijn ten diepste 



266 
 
 

Voor groeien in geloof zullen niet alleen de verkeerde dingen 
of wat verkeerd gaat in verband met de liefde overwogen en 
ter sprake gebracht worden. Onder gelovige christenen zal er 
eveneens aandacht zijn voor het goede en hoe dat wijs en 
liefdevol een plaats krijgt in het gewone leven. Concreet 
heeft dit te maken met het uitwerken van de Tien Geboden 
(Ex.20:1-17), in de kracht van de Heilige Geest.323 Het goede 
zal ons welbewust voor ogen komen, wanneer we daarover 
met elkaar praten. Het is belangrijk om met geliefden en an-
deren te praten over wat het goede, gelukkige en gewone 
leven naar ons besef betekent. Zo zullen we immers het 
bredere leven leren kennen, waarderen en dan ook bescher-
men. Dat doe je bijvoorbeeld door afbrekende zaken voor-
zichtig doch beslist aan de orde te stellen. Wie dat niet wil of 
wettisch vindt, neemt zichzelf in de maling. De geboden van 
God leren allereerst wat goed voor ons is en geven daarbij 
aan waar de gevaren liggen. Er zijn wel degelijk grenzen in 
het christenleven. Het ‘Gij zult… en gij zult niet…’ wordt van 
Hogerhand aangegeven omdat er slechts Een is die werkelijk 
weet wat goed en kwaad voor ons is. Het getuigt van wijsheid 
om deze ervaringen en inzichten met elkaar te bespreken. 
 
Och, schonk Gij mij de hulp van Uwe Geest! 
Mocht die mij op mijn paden ten leidsman strekken! 
'k Hield dan Uw wet, dan leefde ik onbevreesd; 
dan zou geen schaamte mijn aangezicht bedekken, 
wanneer ik steeds opmerkzaam was geweest, 
hoe Uw geboden mij tot Uw liefde wekken. 
 
Vrij naar Psalm 119:3 (1773)   

                                                           
323 Zie voor een poging te begrijpen wat de HERE in de geboden wil: 
https://www.bettecollection.nl/pdf/artikelen/de-tien-geboden.pdf. 

267 
 
 

NAVOLGING ALS DISCIPELSCHAP  
_________________________________ 
 
 
 
 
 
‘U bent het zout van de aarde; maar als het zout zijn smaak 
verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt 
nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen 
vertrapt te worden. U bent het licht van de wereld. Een stad 
die boven op een berg ligt, kan niet verborgen zijn. En ook 
steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, 
maar op de standaard, en hij schijnt voor allen die in het huis 
zijn. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede 
werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.’ 
Mattheüs 5:13-16 HSV 
 
 
Vanuit een aantal bijbelse grondmotieven denken we in dit 
hoofdstuk na over het geloof en het leven van een christen 
in de sociale en religieuze context. Er valt licht op de waarde 
van de navolging van Jezus, uitgewerkt in het gewone, alle-
daagse bestaan.   
 
Het leven van een gelovige christen is opgenomen in het 
wereldomvattende plan van God dat Zijn Koninkrijk heet. Het 
gaat daarbij van schepping via ontstane verdorvenheid en de 
mogelijkheid tot verzoening en verlossing op weg naar een 
totale herschepping. Christenen hebben door hun geloof in 
Jezus Christus op hun levensweg een dubbel burgerschap 
gekregen. Wij leven voluit in de wereld, maar zijn ten diepste 



268 
 
 

niet van deze wereld. Vreemd, maar waar. Uiteindelijk ligt de 
vervulling en de volheid voor elke gelovige christen en voor 
de hele geloofsgemeenschap rond Jezus Christus in een door 
God vernieuwde hemel en aarde. Op weg in het gewone 
leven worden wij geroepen smaakmakend en bederfwerend 
te zijn in de maatschappij en cultuur waarin wij leven. Dat 
kan geen mens uit zichzelf waarmaken, vandaar de Bijbel, de 
geschiedenis van eerdere gelovigen, de doop in de Heilige 
Geest en de brede geloofsgemeenschap.  
De navolging van Jezus als discipelschap is de toewijding aan 
God met heel ons hart, heel ons verstand en al onze kracht. 
Het is wandelen op de weg van Gods geboden, een leven met 
God waarvan de hele Bijbeltekst is doortrokken en getuigt.  
 
Uit het leven van een christen 
Het christenleven is leven met God, leven tot eer en verheer-
lijking van God, leven uit de genade van God, leven door het 
geloof in Jezus Christus, leven uit de kracht van de Heilige 
Geest. En dat alles in het gewone, dagelijkse leven van elke 
christen. In de gewone, alledaagse relaties, daar wordt het 
geestelijke leven uitgewerkt of niet. Dit boek stimuleert tot 
nadenken over het eigen leven. Jouw plaats in de tijd. Het 
geheim van een gelukkig leven is om te leren omgaan met je 
eigen bestaan. Daarin zijn we afhankelijk van onze levens-
geschiedenis, van de mensen om ons heen, van mogelijk-
heden en onmogelijkheden en voor gelovigen geldt dat ze 
zich afhankelijk weten van God. Laten wij ons die  afhanke-
lijkheid goed beseffen, want dat maakt realistisch. Dankbaar-
heid is het inzicht dat ons levensverhaal meer is dan wat we 
zelf gepresteerd hebben. Wie dankbaar is, geniet van een 
geschenk, met name van het bijzondere van de liefde die 
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mogelijkheden tot werkelijkheid maakt. Die liefde, waarvan 
God de oorsprong is. 
 
Bij geloofsverdieping en toewijding gaat het over ons die ge-
loven én in het bijzonder over de noodzaak dat dit geloof een 
concrete gestalte aanneemt en verankerd is in het dagelijk-
se leven. Het gaat er voor ons om dat het heil van Jezus niet 
vaag in de zondagse lucht blijft hangen, maar dat onze per-
soonlijkheid wordt gevormd en zo ook de levensstijl.  
 
Volgeling van Jezus zijn is meer en meer op God betrokken 
raken en leven met een bepaald doel voor ogen: de uitwer-
king van Gods heil en heling in ons leven ten goede van de 
mensen en de wereld om ons heen. Deze levensheiliging is 
geen louter menselijke daad. Het is de inwerking van Gods 
Geest in onze geest, in onze wil, ons verlangen en gevoelen. 
Daarmee is het christelijke leven nooit af. Hoe leeft dat dan?  
 
Christelijk geloven is antwoordend leven in afhankelijkheid 
van de HEER, dat is meer dan een levensbeschouwing, meer 
dan een ervaring. Wie in God gelooft heeft als opdracht de 
HERE bovenal lief te hebben en de naaste als zichzelf. Hij 
immers heeft ons bekend gemaakt wat goed is. Wat God van 
ons vraagt is niet anders dan recht te doen en getrouwheid 
lief te hebben en nederig te wandelen met Hem (Mi.6:8). De 
praktijk van zo’n leven van geestelijke groei en discipelschap 
is een gericht leven op weg naar Gods grote toekomst.  
 
Geloof en leven zijn nauw op elkaar betrokken. Het geloof 
wordt geleefd. Voor ieder van ons heeft het geloof een 
menselijke maat en een persoonlijk gezicht. Het geloof 
mengt zich, als het goed is, in het alledaagse en omgekeerd 
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werkt het gewone leven in op het geloof. Soms dagen onze 
levenservaringen het geloof uit en op andere momenten 
helpt het geloof ons om het vol te houden in het leven. Zo is 
er een dynamische betrekking tussen ons dagelijkse leven en 
ons geloofsleven. Het christelijke geloof laat zich echter niet 
terugbrengen tot menselijke daden. Er is een betrekking op 
God, op wat Hij voor en in ons doet en de wijze waarop wij 
op Hem reageren. Daarom is het bij het nadenken over 
navolging als discipelschap van belang zowel te kijken naar 
de goddelijke werkzaamheid in het leven van een mens als 
naar de geloofsreactie van de gelovende mens. Deze twee 
polen kunnen we niet van elkaar losmaken en ook niet on-
evenwichtig versmallen door teveel nadruk op bijvoorbeeld 
de menselijke activiteit te leggen. Hier valt niets te meten, 
wel met verwondering deel te nemen in wat God doet.  
 
De Bijbel en de kerkgeschiedenis laten zien dat God zich op 
vele wijzen en manieren aan mensen bekend maakt en open-
baart. Spreken is daarbij de meest bekende en directe wijze 
van omgang van de HEER met zijn schepsel. Het bekendste 
spreken van en over God vinden we geschreven in de Bijbel, 
met name in de erin beschreven geschiedenis met zijn volk 
Israël en door Gods spreken in zijn Zoon Jezus Christus.324 

                                                           
324 De Bijbel wil midden in het gewone ‘leven voor Gods aangezicht’ 
gelezen worden, waarin Zijn Woord klinkt als de stem van de 
levende God. Wanneer we de Schrift lezen als studieboek of des-
noods als een gids vol levenswijsheid en waarheden, dan wordt het 
moeilijk om de Bijbel met het daadwerkelijke dagelijkse leven te 
verbinden. Dan is de soms vervreemdende ‘afstand’ van dat oude 
boek naar het moderne leven te groot. De vraag wat de woorden 
nú voor ons te betekenen hebben, kan echter niet afwezig blijven. 
Net zo min als we voor elk Bijbelwoord maar direct van de tekst 
naar een praktische toepassing in de 21ste eeuw kunnen springen. 
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Jezus is veruit het omvattendste spreken van God en Zijn 
meest directe omgang met mensen is nu door de uitgestorte 
Geest. God is van het begin af in de wereld werkzaam door 
zijn Geest. De Heilige Geest stelt ons in staat om middenin 
het gewone bestaan iets van het leven van de eeuwige God 
en zijn heerlijkheid te ontwaren. Zulk bevindelijk leren 
kennen van en reiken naar God noemen wij openbaring, 
waarbij het gaat om een vorm van ontmoeting. Deze kennis 
van God is niet statisch of louter feitelijk, het is een proces. 
God kennen is een ‘omgang’ die de gelovige christen met de 
HERE meemaakt. Als Johannes schrijft ‘Niemand heeft ooit 
God gezien; Hij die in de schoot van de Vader was heeft Hem 
ons geopenbaard’, dan wijst deze openbaring door Jezus niet 
alleen op Zijn woorden en daden. Het is een ‘meebeleven’ in 
persoonlijke geloofsverbondenheid met Jezus en in Hem met 
God. Dit is levende geloofswerkelijkheid. Het kennen van 
God zal steeds ‘ten dele’ blijven. Maar zoals in de Bijbel ook 
beschreven wordt, hebben de apostelen, profeten en ge-
lovigen zo’n ontmoeting met God steeds doorleefd als ver-
bondenheid met de HERE. God zelf wordt niet gezien of ‘ge-
vat’, maar Hij wordt herkend in de naam die Mozes te horen 
kreeg: JHWH, ‘Ik zal bij jullie zijn’. Wie God zoekt, zal steeds 
ontdekken dat de levende God ons in Jezus Christus nabij 
komt en ontmoet. 

                                                           
Ook ons gevoel bij het directe lezen van de tekst is niet van het 
eerste belang. De Bijbel is bedoeld voor ons gewone leven en de 
Heilige Geest wil ons leren opmerkzaam te luisteren vanuit de  
breedte van Gods Woord en in de diepte van ons dagelijkse be-
staan. Ik noem dit luisteren en overdenken met een ouderwets 
begrip daarom de verborgen omgang met God. Het vraagt een 
innerlijke houding van ontvankelijkheid waarin je als gelovige 
christen God door zijn Woord in en aan jou laat werken, met name 
vanwege Zijn Zoon. Zijn spreken is leidend voor ons leren luisteren. 
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Geloven in de gewone dag 
Zeker ook in onze moderne samenleving roept Gods werk in 
en aan ons veel vragen op. Wat merk je innerlijk van God en 
dan ook nog eens in het dagelijkse leven?  
De nadruk op het nauwkeurig benoemen, beschrijven en 
specificeren van de invloed van God in en aan jezelf kan ver-
keerd uitpakken en tot onevenwichtig gedrag leiden. De druk 
van zelf bedachte regels geeft een voortdurend gevoel van 
tekort schieten. Dat is ook zo bij een geloofsverwachting van 
alsmaar meer en heel bijzonder. Dan is het glorie als we het 
‘heel bijzondere’ hebben ontvangen, zak en as als die 
bijzonderheid grotendeels ontbreekt. Laten we ook niet te 
snel iets dat gebeurt als bovennatuurlijk en een wonder van 
God duiden. Hoe valt zulk glorie-geloof te rijmen met de 
moeiten, zorgen en het lijden dat er is? Hoe valt het star-
wettische te rijmen met de vreugdevolle vrijheid in Christus? 
Het gaat in het christelijk leven niet om het meten en wegen 
van staat en toestand of om het precies vaststellen van wat 
wel en wat niet aan bijzonders beleefd wordt in de 
geloofspraktijk. Je wordt moe van al de regeltjes, maar ook 
van al die likes. Het gelovig leven ofwel ons leven in en door 
de Geest wordt niet bepaald door de dimensie van onze 
eigen geloofservaringen. Christelijk geloof moet zich niet per 
se richten op de ervaringen, maar vooral op de toezeggingen 
en beloften van God! Gelovig leven vindt geen vervulling in 
het alsmaar verlangen naar super, meer en beter. Dat is 
allemaal zelfbevestiging.  
 
Geleefd geloof is genadig door God in ons bewerkt geloof dat 
eerder tot dankbare dienstbaarheid en lofprijzing brengt dan 
tot precieze duiding wat erin van ons is en wat van de HEER. 
Alsmaar met jezelf en je al dan niet geestelijke gevoelens of 
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ervaringen of je werk voor God bezig zijn trekt het gewone 
leven als ‘voor het aangezicht van de Allerhoogste’ scheef. 
Eenvoud is in discipelschap een kenmerk van het ware. Dank-
baarheid voor het gewone leven met God, elke dag. 
Verwondering en ontzag in de ontmoeting door het gebed, 
door je lezen en nadenken over Hem, door de omgang met 
mensen en in de natuur. Zoek naar een goede en even-
wichtige verhouding (die nu eenmaal niet door een ander is 
voor te schrijven) tussen het beleefde geloof en je dagelijkse 
leven. God heeft immers met ons werk, onze studie, ons 
beroep en met onze relaties te maken. Welk werk we ook 
doen, het vormt een mogelijkheid om in alle eenvoud een 
discipel van Jezus te zijn. Wie werkt of studeert en ook wie 
geen werk of baan (meer) heeft kan voltijds in dienst van God 
leven. Navolging en discipelschap wordt geleefd uit de ge-
steldheid van ons hart. Christelijk geloven gaat onder meer 
over de zaken en vragen die zich in het leven van elke dag 
voordoen. Je eenvoudige, gewone leven doet er toe bij God!  
Het geeft een zegen van rust als je ogen open gaan voor Gods 
werken in het gewone en dagelijkse gebeuren, in het nor-
male leven van elke dag. Er is zegen van God in de opmerk-
zaamheid en verwondering daarvoor. Wees goed voor wie in 
jouw omgeving is.  ‘En al wat gij doet met woord of werk, doet 
het alles in de naam van de Here Jezus, God, de Vader, 
dankende door Hem!’ Kol.3:17 NBG 
 
Gods invloed in het nieuwe leven 
Het geloven beschouw ik als een levendige betrekking, als 
een relatie met God. Dit betekent dat we zowel het god-
delijke als het menselijke aandeel in die betrekking als gena-
dewerk onder ogen moeten nemen. We spreken juist van-
wege het omgaan met de goddelijke werkelijkheid in termen 
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van ontmoeting, van levensgemeenschap, van verhouding 
en omgang met God. De Bijbel gaat ons erin voor om in die 
relatie de Heilige Geest een grote plaats toe te kennen. God 
is degene die ons roept en verlost, maar zeker in de reage-
rende ontmoeting leert een mens zichzelf kennen. In het 
bijzonder ook in zijn tegendraadsheid ten opzichte van het 
nieuwe leven dat God aanbiedt. Juist wanneer het gaat om 
de vernieuwing van de mens wordt het heil ons niet alleen 
geopenbaard, maar krijgt dat ook gestalte in ons dagelijkse 
leven. En dat niet door onze daadkracht, maar zeker door de 
inwonende Geest die ons voor Gods werk nuttig en bruikbaar 
maakt. Deze inwerking van de Heilige Geest in onze mense-
lijke geest, waardoor wij het alledaagse naar Zijn wil uitwer-
ken, daarom gaat het voor christenen. Geloven is onder Gods 
liefdevolle en genadige invloed leven. 
 
De Here Jezus kwam als kind en groeide op in het gezin van 
een gewone joodse timmerman en zijn jonge vrouw. God 
openbaarde Zijn heerlijkheid in hun gewone leven en wijdde 
het daarmee ‘als voor Hem’. Ik geloof dat waar een mens 
God in het alledaagse ontmoet, daar wordt het hele leven 
gericht op Zijn toekomst. Dan vinden we de rijkdom en ont-
spanning van het leven uit genade en geloof. Ons leven is 
geschapen en geschonken goed. Geschenk van God dat om 
beheer en om onze beheersing vraagt. Het is leven op het 
ritme van zijn genade in vergeving en in kracht om door te 
gaan. Een leven dat ons brengt bij waardering van Zijn liefde 
en trouw. De goedertierenheden van de HERE zijn elke mor-
gen nieuw! Gelovige christenen hebben zicht gekregen op 
een trouwe God die elke gewone dag een weg met de wereld 
en met ons gaat. Rust komt er in ons leven wanneer we leren 
belijden dat Hij trouw is en doet wat Hij belooft.  
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Het werk dat Zijn hand begon, laat de HEER niet los en daar-
om kunnen wij gerust aan een eenvoudige, alledaagse en 
heel gewone nieuwe dag beginnen. Want ook daarin is alle 
ruimte voor Gods gunnende goedheid. Onze eenvoudige, 
normale tijd is bijzonder, ook wanneer God niet bijzonder tot 
ons spreekt maar tegelijk alles van Hem spreekt. Dat zijn de 
dagen van het gewone leven.325 
 
Dienen in het alledaagse 
Het gaat erom dat gelovige mensen die het beeld van de 
Here Jezus in zich omdragen in elk geval geschapen, gered, 
verlost en geroepen zijn om God en hun naasten te dienen. 
De innerlijke verandering die door de geestelijke geboorte 
optreedt, zal ertoe leiden dat een christen groeit in een leven 
van dienstbaarheid. We vragen niet langer alleen maar: ‘Wie 
zal er in mijn behoeften voorzien?’, maar ook: ‘In wiens be-
hoeften kan ik voorzien?’ Dienstbaarheid is de werkelijke 
geestelijke waarde die er toe doet voor elke christen. God wil 
ons gebruiken en door ons heen werken met zijn Geest. Dit 
geldt onder meer voor het meebouwen aan de kerk als 
christelijke gemeente, maar zeker ook daarbuiten. Dienen in 
Jezus’ naam is voor ons geen optie, maar een opdracht: God 
heeft ons in Christus Jezus gemaakt tot wat wij nu zijn om de 
goede werken te doen die Hij heeft voorbereid en mogelijk 
gemaakt. Als je niet betrokken bent op enig onderdeel van 
dienend christen-leven, welk excuus heb je daar dan voor?  
 

                                                           
325 Het gewone leven is een vorm van Gods genade. Het gewone 
leven van een christen, het normale christelijke leven, staat geheel 
in het licht van Rom.5-8 en 1Joh.5 en is daarmee te waarderen als 
Gods gezegende genade. Genade is Gods welwillende gunst en 
goedheid en het Evangelie vertelt ons over het aanbod van genade.  
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Alle Bijbelheiligen zouden wel een reden kunnen aanvoeren 
om niet door God gebruikt te worden: Abraham was te oud, 
Lea was onaantrekkelijk, Jozef was mishandeld, Mozes had 
een of ander spraakgebrek, Rachab was immoreel, David 
vrijde met de vrouw van een ander, liet indirect haar echt-
genoot doden  en had ongelofelijke gezinsproblemen, Elia 
was neerslachtig, Jona weerbarstig, Naomi was weduwe, 
Johannes de Doper een nogal excentrieke man, Petrus was 
impulsief en Martha maakte zich vaak zorgen, Thomas had 
zo zijn twijfels en Timotheüs was verlegen en timide. Maar 
God heeft hen allen in zijn dienst genomen. Zou Hij dan jou 
niet kunnen gebruiken? God wil elke gelovige gebruiken om 
vanwege het nieuwe leven in Christus te dienen in de wereld. 
Daartoe vormt Hij ons en zegent met gaven en talenten om 
tot zijn eer te leven.  
 
We eren God door in de weg van Jezus te leven, door de 
gaven van zijn Geest te gebruiken en door God en de mensen 
te dienen vanuit een verlost en bevrijd hart. Dienen is niet 
een lijst van dingen doen, maar een manier van leven! Het is 
leven met liefde. Het is leven uit Gods kracht, vaak in het 
verborgene en in de kleine dingen, in een actieve behulp-
zaamheid van trouwe daden die we doen in nederigheid. Het 
is een houding van vriendelijkheid die open is door goed te 
luisteren en door te leren het verdriet van anderen te helpen 
dragen. Zeker is het ook het Woord van God delen met 
andere mensen! We gaan het beleven als we de dag begin-
nen met dit gebed: ‘Here Jezus, wilt U vandaag iemand op 
mijn pad brengen, die ik namens U kan dienen’. Let maar 
eens op! Discipelen dienen God in de gewone dingen, in de 
gewone dag. In navolging van Jezus Christus. 
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Dankbaar leven  
Wie in God als Schepper en Vader van Jezus Christus gelooft, 
belijdt en ervaart dit in het uitdrukken van verwondering en 
dankzegging. Wij hebben immers ons bestaan en nieuwe 
leven uit Gods hand verkregen. Hij heeft gewild dat we er 
zijn. Wij zijn er niet toevallig, maar we zijn er vanwege de 
goedheid van God. Wie we zijn, alle mogelijkheden van het 
leven, ook die van het leren omgaan met de moeilijkheden 
of verdriet om de dingen die ons overkomen, het heeft alles 
van doen met de HEER. Wij delen vanwege ons geloof in het 
leven van de Here Jezus Christus, de Gekruisigde en Opge-
stane. Wij mogen en zullen daardoor in grote dankbaarheid 
tegenover onze Heiland leven. Dankbaarheid is een innerlijke 
gesteldheid die het goede onderkent en dat leert zien als 
‘gekregen goed’. Wie nadenkt over wat hij heeft en dat gaat 
zien als van God ontvangen, die schept daardoor innerlijke 
ruimte voor oprechte verwondering. Iemand die blij is met 
wat hij heeft en daardoor dankbaar leeft, draagt zulk waar-
deren veelal over aan anderen. Want er zit een aanstekelijke 
vreugde en inspiratie in de aan God en mensen getoonde 
dank. Christelijke dankbaarheid wordt in je hart geboren als 
je de Here Jezus leert kennen als je Redder, Verlosser en 
HEER. Het is dan ook een gave van de Heilige Geest en een 
opdracht om dankbaar te leren leven. Wie zich bezint, ont-
dekt: alles in mijn leven heeft van doen met gekregen leven, 
gekregen goed. Er ligt een glans over je leven en het getuigt 
van zelfkennis als een christen met de apostel Paulus mee 
belijdt: ‘Wat heb ik, dat ik niet heb ontvangen’ (1Kor.4:7). 
Zulke overwegingen maken duidelijk dat, aangezien God de 
Gever is van alle genade, gelovige christenen een houding 
van dankbaarheid past. Het tekent de persoonlijkheid van 
een christen: ‘Wie roemt, laat die roemen in de HERE’. 
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