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God kennen is in het licht wandelen 
(Studie bij de prediking in de serie ‘Het leven van een christen’ uit 1Johannes2:1-18; 4-11 2007 EDRN en EDR3) 

J.C. Bette 
 
 
Woorden uit 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-kindverhouding. Johannes 
benadrukt dat een christen niet behoort te zondigen, vgl. Joh.5:14; 8:11. Zonde en oprecht 
christelijk leven horen niet bij elkaar, vgl. 3:6,9; 5:18. Maar tegelijk weet hij ook dat een christen 
niet in staat is te leven zonder te zondigen (1:8,10). Vandaar de direct volgende woorden ‘Echter als 
iemand gezondigd heeft of tot zonde komt, dan is er een paraklētos (erbij geroepene, pleitbezorger, 
helper, zaakwaarnemer). De ‘Erbij geroepene’ is iemand die spreekt ten behoeve van een ander in 
gunstige zin. In het evangelie van Johannes (14:16,26; 15:26; 16:7) is paraklētos een aanduiding 
van de Heilige Geest; hier is Jezus Zelf de ‘erbij geroepene’, de voorspraak (vgl. Rom.8:34; 
Hebr.7:25; 9:24). De gelovigen hebben een voorspreker, een pleitbezorger in de hemel: Jezus 
Christus; en Hij heeft op Zijn beurt een pleitbezorger en voorspreker (zaakwaarnemer) op aarde: de 
Heilige Geest! Jezus kan ons die geloven te hulp komen omdat Hij rechtvaardig is, zonder zonde en 
schuld (2:29; 3:7). God vergeeft de gelovigen vanwege 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 hier en in 4:10 gebruikt, komt uit de joodse 
offerdienst. Het is de handeling, de daad waarmee de zonde wordt bedekt. Het gaat om de 
wegneming van de schuld. Niemand behoeft met zijn zonden te blijven zitten. 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 
verzoend 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 (vgl. Joh.1:29; 3:16; 4:42; 12:47). 
 
Het kennen van God en ‘in Christus blijven’ 
Het kennen van God is een van de kernpunten van het geloof in het OT en God 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 (1:6), 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. Deze kennis is niet een verstandelijke, noch een 
geheime, mystieke kennis, maar een zeer praktische. Ze wordt zichtbaar waar mensen Gods 
heilzame leefregels houden, dus gehoorzamen en doen wat Hij opdraagt. Zó legt Johannes een 
praktische maatstaf aan, waaruit blijkt of men God werkelijk kent: het bewaren van Zijn geboden. 
Het ‘wij kennen’ 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 (vs.4, vgl. 3:6; Jer.31:31-34). Gods liefde roept liefde op en deze liefde tot God 
uit zich in het houden van de geboden (2 Joh.4-6). Het positief gestelde in vers 3 wordt gevolgd 
door het negatieve voorbeeld in vers 4. De discussie met de dwaalleraars gaat 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. Gods liefde uitte zich op een concrete 
en praktische wijze: Hij gaf Zijn Zoon. In de praktijk van het dagelijkse leven moet onze liefde 
eveneens gestalte krijgen. De woorden moeten overeenstemmen met de daden. Iedereen die beweert 
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God te kennen, maar zich weinig aan zijn uitspraken gelegen laat liggen, 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 (zie 1:6,8; 2:21; 3:18,19; 
4:6; 5:6). Hij zet dan verschillende uitdrukkingen naast elkaar om een zelfde gedachte weer te 
geven. De ‘geboden bewaren’ (vs.3,4) heet nu Zijn ‘woord bewaren’: gehoorzamen aan de 
geopenbaarde wil van God in Jezus Christus (vgl. Joh.14:23). Voor het eerst gebruikt de schrijver 
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 NT. In 
dit vers kan agapē tou theou betekenen: a) Gods liefde voor mensen (4:9); b) de (weder)liefde van 
de mens voor God (4:19); c) Gods manier van liefhebben. Het is de vraag of Johannes zelf een 
duidelijk onderscheid maakt. Mocht de schrijver vooral aan a) denken, dan is het gebruikte Griekse 
woord teteleiōtai (1 Joh.4:12,17,18, vgl. Joh.17:4) weer te geven met ‘tot z’n doel komen’. De 
gedachte is dan dat Gods liefde tot z’n doel gekomen is, omdat zij beantwoord wordt door 
gelovigen die leven overeenkomstig Zijn woord (geboden). Bij voorbeeld b) geeft de passieve vorm 
teteleiōtai (is voleindigd geworden) aan dat het God is (en niet de mens) die de bewerker is van 
deze liefde. Dan komt een nieuwe zegswijze aan de orde: ‘in Hem’; een uitdrukking die ook Paulus 
veel gebruikt (Ef.1:3,4,7 e.a.). Zoals de ranken met de wijnstok verbonden zijn, zo zijn de gelovigen 
in Christus, d.w.z. met Christus verbonden. Gelet op het voorafgaande in deze brief kunnen we 
zeggen dat als de gelovigen ‘in Hem, God of Christus’ zijn, zij geestelijke gemeenschap met Hem 
hebben (1:3), Hem kennen (2:3) en met Hem in het licht wandelen (1:7). 
Het ‘in Hem zijn’ wordt nu ‘in Hem blijven’. Dat duidt op het permanente van de relatie tussen 
Christus en de gelovigen. Zijn unieke ‘wandel’ op aarde wordt bij de lezers als bekend 
verondersteld en gelovigen worden geacht Hem te volgen, m.n. in het doen van de wil van God 
(vgl. 2:29; 3:3,7; Joh.13:14,15). Zijn omgang met de Vader, met de mensen en de schepping zijn de 
gelovigen ten voorbeeld. ‘Wandelen’ heeft te maken met het gedrag van de gelovigen in deze 
wereld (vgl. Rom.6:4; 2 Cor.5:7; Ef.5:8; 1 Thess.4:1; 2 Joh.4-6; 3 Joh.3,4). 
 
Het grote gebod van de liefde 
Het lijkt alsof de tegenstanders dachten dat Johannes nieuwe leefregels en geboden had gegeven. 
Maar niets is minder waar. Daarom benadrukt Johannes 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 dag dat de lezers het Evangelie hebben gehoord (vgl. 2:24; 3:11; 2 Joh.6) en dat 
verwijst naar een eerdere, vroegere prediking waar dit gebod reeds aan de orde kwam. Het 
gebruikte enkelvoud ‘gebod’ i.t.t. het meervoud ‘geboden’ (2:3) wordt verklaard doordat Johannes 
de wil van God samengevat ziet in het ene gebod van de liefde (vgl. 3:11,23). Het gebod van de 
liefde dat Jezus gaf (Joh.13:34), was nieuw, omdat het gebaseerd is op Gods handelen in Hem. 
Hoewel het gebod van de liefde, historisch gesproken, al oud is, wordt het in Christus nieuw. Het 
was een nieuw gebod voor een nieuwe ‘eeuw’ die met de komst van Christus is aangebroken. 
Wanneer de bevrijdende liefde van God in Jezus en in de gelovigen doorwerkt, wordt de zonde, het 
negatieve en destructieve overwonnen. De nieuwe werkelijkheid van God wordt hier en nu reeds 
openbaar. Allereerst in Jezus en nu ook door ons krijgt Gods Koninkrijk gestalte. Een nieuw 
tijdperk is aangebroken. De werkwoorden ‘voorbijgaan’ en ‘schijnen’ staan in de tegenwoordige 
tijd en geven daarmee aan dat iets al wel begonnen, maar nog niet ten einde is. Wat voorbijgaat 
(bezig is voorbij te gaan!), is de duisternis (1:5-7; Joh.1:5; 8:12; 12:35,46; Rom.13:12). Duisternis 
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. Wat reeds schijnt, is het licht (1:5,7; Joh.3:19, vgl. 
Jes.9:1; Matt.4:16). De nadruk op het ‘ware licht’ maakt ten aanzien van de dwaalleraars nog eens 
duidelijk, dat buiten Jezus geen waarachtig heil te vinden is (1:1-4, vgl. Joh.14:6). De tegenstanders 
zijn daarmee tevens gekwalificeerd als dwaallichten. Johannes gebruikt scherpe tegenstellingen, 
ongetwijfeld mede met het oog op de hooghartige liefdeloosheid van zijn tegenstander. Er zijn er al 
die zich hebben afgescheiden (2:19). Zelfs nu Gods liefde in het leven en sterven en de opstanding 
van Jezus openbaar is geworden en mensen daarvan gehoord hebben, is het mogelijk dat men toch 
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buiten deze liefdevolle werkelijkheid blijft. Johannes stelt: je bent in de duisternis als je je broeder 
haat. Haten en duisternis horen bij elkaar, evenals licht en liefde. ‘Haten, veronachtzamen, 
achterstellen, minachten’ vs.11; 3:15; 4:20; Joh.3:20; 15:23; 17:14, vgl. Luc.16:13; Rom.9:13) 
houdt verband met ‘doden’ (3:15). De wereld haat God, Jezus en die Jezus toebehoren (3:13, vgl. 
Joh.7:7; 15:18,19,23,24; 17:14). 
 
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. Een sterk contrast: licht of duisternis; er is geen plaats voor schemering of 
schemerlicht in deze woorden. Het werkwoord ‘blijven’ drukt volharding en trouw uit. De Griekse 
tekst kan aangeven dat de betrokken persoon zelf niet struikelt, of dat hij een ander niet doet 
struikelen. Een 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 a) dat een zondaar ook zelf de gevolgen van zijn zonde draagt (vgl. Rom.6:23; Gal.6:8); of b) wie 
in het licht wandelt, ziet zijn broeder en vormt geen struikelblok voor hem. Wanneer je je broeder 
haat, dan ben je in de duisternis. Duisternis is de werkelijkheid buiten God om, waar een ander zijn 
invloed uitoefent. Een actief boze macht verblindt de ogen (vgl. 2 Cor.4:4) en voert op een 
dwaalweg (vgl. 4:6 ‘geest der dwaling’ tegenover de ‘geest der waarheid’). Iedereen weet in welke 
problemen je kunt komen wanneer je in het donker rondloopt. Je tast om je heen. Toch is dat wat 
volgens de schrijver zijn tegenstanders doen. Ze weten dan ook niet wat het gevolg van hun 
opstelling is. Ze zijn blind voor hun werkelijke situatie. Haat verstoort het perspectief van de 
gelovigen, omdat zij hierdoor alleen maar met de dingen ‘dichtbij’ bezig zijn. Liefde kijkt vooruit, 
denkt helend en geeft evenwicht in onze levensopvattingen, vooruitzichten, oordelen en leiding 
(vgl. Joh.8:12; 11:9,10; 12:35). 
 
Zegeningen van het met God verbonden zijn 
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: kindertjes, vaders, 
jongemannen) lopen parallel. Met ‘kinderen’ heeft Johannes waarschijnlijk alle gemeenteleden op 
het oog (vgl. 2:1,28; 3:7; 5:21), tot welke hij in een pastorale, vaderlijke relatie staat. Met ‘vaders’ 
(vs.13) richt hij zich waarschijnlijk tot de in leeftijd als ook in geestelijk opzicht ouderen, degenen 
die ook in de gemeente verantwoordelijkheid voor anderen dragen. De ‘jongelingen’ zijn dan 
degenen die zowel in leeftijd als in geestelijk opzicht nog niet geheel volwassen zijn. Een dergelijk 
onderscheid wordt in het NT vaker gemaakt (vgl. 1 Tim.5:1,2; Tit.2:1-8; 1 Petr.5:1-5). Voor alle 
gelovigen geldt dat hun ‘de zonden vergeven zijn’. Die vergeving heeft plaatsgevonden ‘terwille 
van Zijn naam’ (vgl. 3:23; 5:13; 3 Joh.7). 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 gemeente. Vervolgens 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 (in Christus, vgl. 3:6) reeds is 
behaald en dat de ‘jongelingen’ reeds als overwinnaar kunnen leven. De dan volgende woorden tot 
de ‘kinderen’ behoren inhoudelijk bij vs.14. Waarschijnlijk richt Johannes zich met het woord 
‘kinderen’ dus weer tot de gehele gemeente. 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 
kennen (vgl. vs.23; 3:1; Joh.14:6vv.). 
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 
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van God’ in hen blijft (vgl. 1:10; 2:5,24). Dit ‘sterk’ zijn houdt nauw verband met de Heilige Geest 
(de zalving, vs.20,27), 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 
(1:8), die zij hebben vastgehouden toen de dwaalleraars hen trachtten te verleiden. Direct na de 
beschrijving van de positieve situatie van de gelovigen in vs.12-14 waarschuwt Johannes voor een 
gevaar. Goed op weg zijn betekent nog niet dat men ook verzekerd is van het einddoel (vgl. 1 
Cor.10:12). Er zijn onderweg veel gevaren het hoofd te bieden. Johannes gebruikt in zijn 
geschriften meer dan honderd keer het woord kosmos (wereld). Het heeft verschillende nuances. In 
2:2 (vgl. Joh.3:16) is de wereld het aandachtsveld van Gods liefde tot redding en verzoening. Hier 
(en in vs.16,17) betekent ‘wereld’ de mensheid in haar rebellie tegen God en met haar verleiding tot 
zonde (vgl. 3:1,13; 5:19; Jac.4:4). Wereld heeft in dit vers een negatieve klank. Liefhebben heeft 
hier een andere notie dan in 2:10. 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 
belangen van de medemensen in het oog te houden. Wie zo leeft, zegt Johannes, kent de Vader niet 
(vgl. Jac.4:4). Liefde voor de wereld is onverenigbaar met de liefde van de gelovigen tot God (2:5) 
en de broeder (2:10), vgl. Matt.6:24; Luc.16:13: ‘niemand kan twee heren dienen’. Aan die wereld 
mogen gelovigen nooit hun hart verliezen. Johannes wil dat zijn lezers de werkelijkheid in bijbels 
perspectief zien en hen, voor zover nodig, ontnuchteren. Want wat stelt de werkelijkheid buiten 
God nu voor? Hij onderscheidt drie aspecten: a) het verlangen van het vlees, dat is alles waar we 
onze zinnen op hebben gezet. ‘Begeerte, verlangen’ wordt in het NT soms positief gebruikt (vgl. 
Luc.22:15; 1 Thess.2:17), maar heeft in de meeste gevallen een negatieve klank. Het gaat dan om de 
zondige, boze begeerte (vgl. Marc.4:19; Gal.5:16). Ook hier heeft het, evenals ‘vlees’ dat ook een 
meer neutrale betekenis kan hebben, nl. de lichamelijke, tastbare werkelijkheid (Joh.1:14; 1 Joh.4:2; 
2 Joh.7), een negatieve betekenis (vgl. Ef.2:3; 1 Petr.2:11). ‘Vlees’ is hier een manier van leven, nl. 
gericht op zichzelf, onafhankelijk van God (Rom.8:5-9,12,13; Fil.3:6,9). b) Door het zien met de 
ogen worden materiële en seksuele begeerten opgewekt, die slechts uiterlijk zijn (vgl. Spr.27:20; 
Pred.2:10; Matt.5:29; 18:9; 2 Petr.2:24). Ter illustratie: Gen.3:6; Joz.7:21; 2 Sam.11:2. c) 
‘Hoogmoed, hooghartigheid’, Rom.1:30; 2 Tim.3:2; Jac.4:16) beschrijft de opschepperige, 
blufferige en arrogante leefstijl van hen die zich rijker, voornamer, groter en beter voordoen dan zij 
in werkelijkheid zijn. Dit vormen de verleidingen waar elke gelovige steeds weer mee te maken 
heeft (vgl. Gen.3:6; Matt.4:1-10). En deze drie verleidingen zijn niet uit de Vader!. 
 
Leven voor de wereld of voor God 
De zinloosheid van het bestaan wordt benadrukt door de vergankelijkheid van die manier van leven 
(vgl. Ps.5:11-13; Ps.91:7,8; 2 Cor.4:18). Het begrip ‘voorbijgaan, verdwijnen’ geeft aan dat deze 
wereld reeds ‘bezig is voorbij te gaan’, vgl. 1 Cor.7:31, om plaats te maken voor de nieuwe wereld 
van God, die in Jezus Christus al aangebroken is. De huidige wereld en alles wat zij aanbiedt 
(vs.16) gaan daarmee voorbij. 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 
heeft én ‘nu’ én ‘straks’ deel aan het eeuwige leven (vgl. Joh.3:36; 6:40). Degene die de wil van 
God doet, d.w.z. die in Christus blijft (2:6) en in het licht wandelt (1:7; 2:10), heeft nu reeds deel 
aan het eeuwigheidsleven (vgl. Matt.7:21, 24-27; Marc.3:35; Jac.1:22). 
De praktische toepassing van deze verzen is niet eenvoudig, want in verschillende culturen bestaan 
verschillende opvattingen over wat werelds is en wat een christen mag doen. Deze opvattingen 
verschuiven zelfs in de loop van de tijd. Denk aan kledingstijl, roken (vroeger soms een blauwe 
walm tijdens kerkenraadsvergaderingen), alcoholgebruik, televisiekijken, gebruik van de media en 
de wijze waarop de omgang tussen mannen en vrouwen is geregeld. Gemakkelijk kan bij dit 
onderwerp wettisisme insluipen. Daarbij is het van belang te beseffen dat wereldsgezindheid 
evengoed kan schuilen in onze houding als in concrete daden.  
 
Bij deze ‘Studie voor de prediking’ heb ik ruim gebruik gemaakt van wat wij eerder schreven in de 17 delige 
Studiebijbel op het Nieuwe Testament en soms geput uit het commentaar op deze brief door de vroegere collega in het 
CvB, Dr. Pieter Lalleman, in de reeks Commentaar op het Nieuwe Testament.  
Zie voor de andere studies: http://www.regenboogveenendaal.nl  onder ‘publicaties’. 


