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Daadwerkelijk liefhebben en vertrouwen 
(Studie bij de prediking in de serie ‘Het leven van een christen’  

uit 1Johannes 3:11-24 EDRN 3-2 ‘08) 

J.C. Bette  
 
 
 
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 
gemeente. Als er geen liefde meer is, is de 
gemeente geen gemeente van Jezus Christus 
meer, hoe prima alles verder ook geregeld 
is… 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).   
De reformator 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 opnieuw in 
niet mis te verstane zwart-wit stellingen: 
slecht staat tegenover rechtvaardig, dood 
tegenover leven, haten tegenover liefhebben.  
 
De boodschap, die ook het gebod van de 
liefde omvat (vs.11), is voor de gemeente-
leden 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 voortduur dienen lief te 
hebben (vgl. 3:23; 4:7,11,12; Joh.13:34,35; 
15:12,17; 2 Joh.5). Dat liefhebben betreft in 
de eerste plaats elkaar, de medegelovigen. De 
opdracht daartoe (het gebod) is afkomstig van 
Jezus Zelf. 
 

Liefde voor de broeders en zusters 
De onderlinge liefde in de gemeente wordt 
gesteld tegenover 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 OT met name noemt. Kaïn was ‘uit de 
boze’, een kind van de ‘duivel’ (vs.10, vgl. 
Joh.8:44). Hij had de duisternis meer lief dan 
het licht (Joh.3:19,20). Johannes tekent Kaïn 
als het prototype van hen die haten. Haat die 
als uiterste consequentie heeft het doden van 
een ander. Het hier gebruikte Griekse sphazō 
(afslachten, vermoorden) is een werkwoord 
dat in de LXX vaak wordt gebruikt voor het 
slachten van dieren (vgl. ook Gen.22:10). Het 
wordt in het NT alleen gebruikt m.b.t. 
Christus, het ‘geslachte’ Lam en de 
gewelddadige dood van martelaren 
(Openb.5:6,9,12; 6:4,9; 13:3,8; 18:24). Het 
antwoord op de vraag van Johannes 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, kinderen. In dit en de volgende 
verzen heten zij ook wel ‘mijn’ broeders. Hij 
weet zich met hen verbonden in dat wat hij nu 
gaat zeggen. De gelovigen moeten zich er niet 
langer over verbazen dat liefde die zichzelf 
niet zoekt, door de wereld wordt afgewezen 
(Matt.5:11,12; 2 Tim.3:12). Sterker nog, de 
wereld van niet-gelovigen beantwoordt liefde 
zelfs wel met haat. Haat die er, gelet op de 
vorm van het Griekse werkwoord, voordurend 
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zal zijn tot aan de komst van Christus. De 
situatie is te vergelijken 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 gevolgen van dien. Kaïn was een 
typische vertegenwoordiger van wat Johannes 
de ‘wereld’ noemt. Deze haat van de wereld 
tegenover hen die geloven heeft de Heer Jezus 
Zelf al voorzegd toen Hij nog op aarde met 
Zijn discipelen optrok (Joh.15:18,19,25; 
17:14, vgl. Joh.16:1-4). 
 
Johannes houdt in deze brief zijn lezers, en 
dus ook ons, regelmatig de spiegel voor en 
laat hun zien wie ze zijn. Hij spreekt hen aan 
als iemand die zich met hen verbonden weet 
(wij!). Het ‘wij weten’ is een feitelijk weten 
en staat met nadruk voorop. Er is in dit vers 
een contrast met vs.13: de wereld haat - de 
gelovigen hebben lief. Dood en leven geven 
de situatie aan waarin mensen verkeren. Met 
Christus verbonden betekent: leven (5:12,13; 
Joh.5:24). Zonder Christus leven betekent: 
dood. Ongelovigen leven op een manier die 
met ‘dood’ getypeerd wordt (vgl. Ef.2:1,5), 
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 voor de broeders en 
zusters in de gemeente. Die liefde is echter 
niet de basis van deze overgang. Liefde kan 
het leven niet verdienen! Ze is geen prestatie, 
maar een geschenk (Rom.5:5), vrucht van de 
Heilige Geest (Gal.5:22). Deze liefde in het 
leven van de gelovigen is een weerspiegeling 
van het karakter van God (4:7,8). Ze wordt 
prachtig omschreven en uitgewerkt in dat 
andere Hooglied van de liefde: 1 Cor.13. 
 
Johannes heeft het dan nog steeds over de 
liefde binnen de gemeente. Een ieder die zijn 
broeder, medegelovige niet liefheeft (vgl. 
2:10,11), maar haat, die is een moordenaar. 
De haat waarover het hier gaat is zoveel als  
veronachtzamen, achterstellen, minachten en  
houdt een zeker verband met ‘doden’ (3:15). 
De wereld haat in die zin God, Jezus en die 
Jezus toebehoren (3:13, vgl. Joh.7:7; 
15:18,19). Haat kan leiden tot daadwerkelijke 
doodslag (zie Kaïn, vs.12), maar is hier 
overdrachtelijk bedoeld. De echo van Jezus’ 

woorden in Matt.5:21vv. klinkt er in door. 
Wie leeft in voortdurende haat met betrekking 
tot zijn broeder heeft het leven niet als een 
blijvend (eeuwig) bezit. Het leven van een 
ander ‘vermoorden’ 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 leven anderzijds sluiten 
elkaar uit. 
 
Praktische liefde 
Na in vs.12-15 uitgelegd te hebben wat 
liefhebben niet is, komt Johannes tot een 
positieve uitwerking. Liefhebben is praktisch. 
Liefde leren we kennen, wanneer we zien naar 
Jezus die Zijn leven voor ons gaf 
(Joh.10:11,15,17,18; Rom.5:8; Gal.2:20). Op 
Golgotha heeft Hij Zijn leven vrijwillig 
afgelegd. De ‘heeft af/neergelegd’ wijst op 
deze daad in het verleden. Waar Kaïn een 
duidelijk bewijs van haat heeft laten zien, 
heeft Christus een overtuigend bewijs van 
liefde gegeven. Haat is negatief en leidt tot 
actie tegen een ander. Liefde is positief en 
geeft zich aan of voor de ander. ‘Voor ons’ 
betekent niet alleen ‘ten voordele van ons’, 
maar ook ‘in onze plaats’: Hij stierf opdat wij 
niet zouden sterven. De zelfovergave van 
Jezus geeft aan tot hoever de gelovigen 
dienen te gaan in hun liefhebben (vgl. 
Joh.13:12-15,37,38; 15:13; Rom.9:3; 16:4; 
Fil.2:5-8; 1 Petr.2:19-23). Liefde die tot 
uitdrukking komt in opofferingsgezindheid en 
zelfverloochening behoort het leven van elke 
gelovige te karakteriseren. 
 
Omdat gelovigen niet dikwijls in een positie 
zullen komen waarin zij metterdaad hun leven 
(letterlijk) zullen moeten afleggen, geeft 
Johannes een voorbeeld waar iedere gelovige 
wel degelijk mee te maken heeft. ‘Leven, 
levensonderhoud, vermogen’ heeft betrekking 
op al wat gelovigen bezitten (vgl. 1 
Tim.6:17,18). Het zijn de goederen van deze 
wereld die als zodanig vergankelijk zijn. De 
broeder (let op het enkelvoud) is die ene 
medegelovige die zeer behoeftig kan zijn. 
‘Zien, kijken naar, observeren’ is meer dan 
alleen een toevallig zien. Het is ‘doorzien’, 
‘opmerken’ en ‘begrijpen’ dat de broeder hulp 
nodig heeft. Daarmee gaat een emotionele 
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betrokkenheid gepaard. Het Griekse woord  
splagchna (ingewanden) is een aanduiding 
voor het innerlijk van de mens, de zetel der 
gevoelens zoals ontferming, barmhartigheid, 
medelijden, liefde. Het zien van mensen in 
hun verlorenheid en nood roept Gods (en 
Jezus’) ontferming op (Matt.9:35,38; 14:36; 
20:34). Evenzo behoort dat 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. De scherpte van 
Johannes’ woorden vinden wij ook in andere 
schriftgedeelten: Deut.15:7; Matt.25:31-46; 
Luc.10:30-37; 12:33; 1Tim.6:17,18; Jac.2:15. 
 
Concrete liefde 
Na vs.17, dat eindigde met een retorische 
vraag, geeft Johannes zijn ‘kinderkens’ een 
extra aanmoediging om toch voortdurend lief 
te hebben. Niet met mooie woorden, met 
leuzen of uitspraken (dat deden de 
dwaalleraars, maar metterdaad, met concrete 
daden. Hier vindt Johannes Jacobus, de 
broeder des Heren naast zich, die in zijn brief 
ook de tegenstelling tussen het woord en de 
daad aan de orde stelt (Jac.1:25; 2:12,13,15-
17). Daden ‘spreken’ nu eenmaal duidelijker 
dan woorden! In waarheid’ betekent: 
werkelijk, echt, oprecht (vgl. 2 Joh.1; 3 
Joh:1), in overeenstemming met de liefde van 
God zoals die in Christus geopenbaard is. Zij 
hebben immers de Waarheid, Jezus Christus 
(Joh.14:6), leren kennen. 
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). Het werkwoord peithō 
betekent naast ‘overtuigen’, ‘overreden’ ook 
‘geruststellen’, ‘verzekeren’. ‘Harten’ is te 
beschouwen als een synoniem van ‘geweten’. 
Als de gelovigen 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. 

De werkwoordsvorm ‘wij zullen overtuigen, 
geruststellen’ is 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 
(vgl. 2:28; 4:17; 1 Cor.4:3-5), maar ook op 
het heden (vgl. vs.22).  
Zulk gelovig, kalmerend spreken tot je eigen 
hart (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 kunnen zinken. Dan roert zich ons 
geweten. Allerlei zonden en schulden, 
wonden en trauma’s die in de uithoeken van 
ons hart kunnen schuilen, komen opzetten. Ze 
kunnen ons belasten, belasteren en ons hart 
beeft erbij. Ieder van ons zal met David 
moeten zeggen: ‘Als U de zonden blijft 
gedenken, Here, wie houdt dan stand?’ 
(Psalm 130:3).  
 
Troostende liefde  
Net als vers 19 is ook vers 20 een pastorale 
uitspraak. Naar de maatstaf van vs.18 kan het 
hart, het geweten ook gaan spreken over 
velerlei tekortkomingen in de liefde, die tot 
uiting komen in de daad naar anderen toe. Zij 
kan gemakkelijk leiden tot zelfveroordeling. 
Bevrijding daarvan wordt niet verkregen door 
inzicht en streven naar volmaaktheid, zoals de 
dwaalleraars leerden. Zij vindt daar plaats 
waar gelovigen hun tekortkomingen belijden 
aan God (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 de gelovigen door en door, kent de 
diepste motieven en overwegingen (vgl. 
Ps.103:14; Joh.21:17). Het is als bij de 
herhaalde vraag aan Petrus of hij Jezus 
werkelijk liefhad, dat deze de derde maal 
antwoordt met de gelovige zelfkennis: ‘Heer, 
U weet alle dingen (ofwel: U bent groter dan 
mijn hart), U weet dat ik U liefheb!’ 
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 geeft moed en 
troost. 
Geliefden’ is een aanspraak die Johannes 
vaker voor de gelovigen gebruikt (2:7; 3:2; 
4:1,7), en geeft aan dat de lezers niet 
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behoeven te leven tegen een achtergrond van 
vrees en zelfverwijt. Als hun hart hen niet of 
niet meer veroordeelt (aanklaagt), d.w.z. als er 
rust en vrede in hun leven is (vgl. Rom.5:1,2), 
dan is er sprake van een open relatie, een 
vertrouwensrelatie met God. Anders gezegd: 
nu de gelovigen zichzelf niet langer 
‘veroordelen’, is er ruimte geschapen om met 
een gerust hart, met een goed geweten (vgl. 
Hebr.13:18) tot God te naderen. Voor 
‘vrijmoedig’ vgl. 2:28; 4:17; 5:14. De 
gelovigen mogen vrijmoedig tegenover God 
staan om, zoals vs.22 zegt, tot Hem te bidden 
(vgl. Hebr.4:16; 10:19). 
 
Vrijmoedige liefde 
De vrijmoedigheid tegenover God (vs.21) 
komt in dit vers tot uiting in het bidden van de 
gelovigen. Dat bidden staat onder de belofte 
van verhoring en die belofte komt van Jezus 
Zelf (Joh.14:13,14; 16:23 waarin ook een 
echo van de bergrede doorklinkt, Matt.7:7). 
Jezus’ eigen leven is een illustratie van dit 
vers (zie bv. Joh.11:22,41,42). De verhoring 
van de gebeden staat in het kader van de 
gehoorzaamheid en hetgeen daaruit 
voortvloeit. De gedachte dat bepaalde daden 
(het houden van de geboden; doen wat Hem 
behaagt) beloond moeten worden via 
gebedsverhoringen is Johannes geheel 
vreemd. Het houden van de geboden is geen 
middel tot het doel. Gehoorzaamheid in het 
doen en bewaren van de geboden 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 God naar hun gebeden hoort. Het bewaren 
van de geboden wordt nader gekarakteriseerd 
als het ‘doen wat welgevallig is voor Hem’. 
arestos (welgevallig, aangenaam) is datgene 
wat God behaagt, een gedrag waarin het 
karakter van Jezus Christus herkenbaar is 
(Joh.8:29, vgl. 2 Cor.5:9; Ef.5:10; Col.1:10; 1 
Thess.4:1; Hebr.13:21). 
 
De geboden komen samen in het ene gebod, 
dat in twee gedeelten uiteenvalt: geloven en 
liefhebben. Het werkwoord pisteuō (geloven) 
staat in een vorm die erop wijst dat de 
gelovigen op een eerder tijdstip metterdaad 
zijn gaan geloven, op een bepaald moment tot 

erkenning van Jezus Christus als Zoon van 
God zijn 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). Geloof 
is in de ‘naam’, waarbij de ‘naam’ staat voor 
de hele persoon. Het gaat om de ‘historische’ 
Jezus, d.w.z. Jezus gekomen als mens op 
aarde, in het vlees (4:2; 2 Joh.7). Geloof is 
voluit in de naam van Jezus Christus, de Zoon 
van God. Het werkwoord ‘geloven’ betekent 
niet alleen een ‘voor waar houden’, maar 
vooral een volledig vertrouwen in de Heer.  
 
Tastbare liefde 
Geloven in Jezus heeft tastbare gevolgen, nl. 
het elkaar als gelovigen liefhebben. De 
Griekse werkwoordsvorm geeft daarbij aan 
dat het om een voortdurend liefhebben gaat; 
liefde als levensstijl. Wederzijdse liefde van 
de gelovigen is een belangrijk thema in deze 
brief. In ‘gelijk Hij (d.i. Christus) ons 
geboden heeft’ wijst de werkwoordsvorm 
weer terug op een eerder gegeven opdracht of 
gebod. Te denken valt aan Joh.13:34,35; 
15:12,17, vgl. 2 Joh.6. 
 
Wie deze geboden bewaart, d.w.z. doet en  
onderhoudt, die blijft in Christus en Hij in de 
gelovige(n). 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, vgl. Joh.3:5-7). Deze innige relatie 
krijgt bij de gelovigen gestalte door het 
bewaren van de geboden, 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 (vgl. 4:13). Dat 
was een gebeuren in het verleden (Hand.5:32; 
15:8). De inwoning van de Heilige Geest 
wordt echter door de gelovigen ervaren (vgl. 
2:20). Zij leert de gelovigen om met hun hele 
hart in Christus te geloven, Gods geboden te 
onderhouden en de broeders lief te hebben. 
 
Bij deze ‘Studie voor de prediking’ heb ik opnieuw 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 andere studies: 
http://www.regenboogveenendaal.nl onder ‘publicaties’


