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De bron van een unieke liefde 
(Studie bij de prediking in de serie ‘Het leven van een christen’  

uit 1Johannes 4:7-21 EDRN 2-3 ‘08) 

J.C. Bette 
 

 
Als het in een boek over 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 bij mij de 
verschillende 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 zogenoemde 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.   
 
In grote lijnen kent het begrip liefde de volgende 
betekenissen:  
de romantische liefde, waarbij we kunnen denken aan 
allerlei soorten gevoelens, gedrag en houdingen 
waarmee de minnaar 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 
ingeboren systeem van voorkeuren en tegenzin. 
 
Verder wordt liefde opgevat als een bepaalde 
positieve houding ten opzichte van andere personen. 
Hier gaat het over de naastenliefde. Daarbij is er geen 
direct verband met de seksualiteit en naastenliefde is 
ook niet exclusief, zoals de romantische liefde dat wel 
is.  Dit is de liefde die gevonden wordt in goede 
vriendschap en in de positief opbouwende manier 
waarop wij met de mensen omgaan. Genegenheid. 
 
Liefde kan echter ook worden ingevuld als 
scheppende liefde. Dit heet wel de agape-liefde en is 
het fundamentele kenmerk van de christelijke houding 
ten opzichte van het leven, ten opzichte van God, de 
naaste en jezelf. Deze liefde wordt in al zijn pracht en 
zuiverheid bijvoorbeeld in de Bijbel beschreven door 
de apostel Paulus in zijn lied van de liefde (1Cor. 13). 
Agape is ten diepste de houding van God zelf, die 
zich in zijn oneindige genade neerbuigt en afdaalt 
naar de wereld en naar mensen om hen te redden 
(Joh.3:16). 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 Here God 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 mijn naaste en de 
liefde met betrekking tot mijzelf.  
 
Over die liefde heb ik in deze serie o.m. gepreekt met 
als thema: ‘God is groter dan ons hart’ en geschreven 
over wat het betekent daadwerkelijk lief te hebben en 
te vertrouwen.  
De Bijbel draagt ons op om op die manier lief te 
hebben, omdat de daad van die gevende liefde een 
mens verheft en rijker maakt dan hij ooit was. Het 
maakt je rijker, omdat deze liefde de uitdrukking is 
van het beeld van God in ons. We zouden dit ook 
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 allereerst en allermeest op gevoelens, 
maar op verbondenheid. Gevoelens zijn per definitie 
voorbijgaande toestanden, 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 
(1Joh.3:16; 4:10).  
 
Met die gedachten gaan we verder. Ik had er behoefte 
aan deze benoemingen eerst te geven, voordat we nu 
gaan zien wat de apostel Johannes ons over die agape-
liefde beschrijft en voorschrijft.  
 
Een opdracht om lief te hebben? 
Jezus geeft zijn volgelingen het gebod elkaar lief te 
hebben (Joh.13:34; 15:17).  Johannes neemt dit van 
zijn Meester over (1Joh.4:7). In onze tijd komt de 
vraag gemakkelijk op: kan dat wel: liefde op bevel?  
 
Het thema liefde en onze opdracht om lief te hebben 
heeft Johannes al eerder genoemd en uitgewerkt (2:7-
11; 3:11-18,23). In deze verzen benadrukt hij een 
aantal van die eerdere gedachten en laat dan zien dat 
die liefde z’n wortels heeft in God Zelf (vs.8,16). De 
liefde waarover hij schrijft, is geen menselijke 
prestatie, maar een goddelijke gave, vrucht van de 
Heilige Geest (Gal.5:22). Door het persoonlijke 
spreken over ‘wij’ en ‘ons’ schaart Johannes zich in 
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de rij van hen die geliefd worden en liefhebben. Vers 
7 begint in de grondtaal met een alliteratie 
(beginrijm): agapētoi agapōmen (geliefden, laten wij 
blijvend liefhebben). Die uitspraak moet 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 dat ze uit God geboren zijn.  
Ze zijn een nieuwe schepping geworden en mogen 
leven op een geheel nieuwe manier. Zij geven 
daarmee tevens aan dat zij God echt kennen: niet 
alleen maar met het verstand weten dat Hij er is, maar 
Hem kennen van ‘hart tot hart’. 
 
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. Deze agape-liefde eist je 
helemaal op en vraagt om activiteit, de eerste stap 
doen. Het vraagt voor wat betreft onze relaties om te 
leren luisteren, maar ook te spreken en goed te doen 
om elkaar niet kwijt te raken. Wie zo liefheeft, put uit 
Gods kracht zonder zelf tekort te komen.  
 
Wie heeft die liefde ontvangen? 
In deze brief laat Johannes nogal eens een positieve 
uitspraak volgen door een contrasterende ‘negatieve’. 
‘God kennen’ is dus niet alleen kennis hebben, maar 
zo geraakt zijn dat het hele leven op het spoor van die 
nieuw ontdekte werkelijkheid wordt gezet. En dan 
volgt de tegenstelling: wie niet liefheeft, heeft God 
niet leren kennen, want de enig mogelijke reactie op 
het leren kennen van de levende, liefhebbende God is 
een leven dat meer en meer van die liefde 
doordrongen raakt. Liefde (liefhebben) is niet een 
bepaalde 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 zijn scheppend handelen, zijn regeren en 
onderhouden van al wat is, maar ook voor zijn 
oordeel. 
 
Waar komt die liefde vandaan?  
De liefde waar Johannes over schrijft, is op aarde 
bepaald niet overvloedig aanwezig. Waar komt die 
liefde eigenlijk vandaan? Dat wij van deze liefde 
weten, komt doordat God deze liefde heeft laten zien 
door Zijn Zoon naar deze wereld te sturen met het 
doel om ons het echte leven te geven. God heeft ons 
zijn liefde daarin geopenbaard. ‘Openbaren’ betekent 
het zichtbaar worden van iets dat voorheen verborgen 
was. Het heeft betrekking op de historische komst van 
Jezus Christus als mens op aarde. God heeft Zijn 
liefde (vs.8) geopenbaard en wel ‘onder ons’ of ‘aan 
ons’. Het ‘onder ons’ impliceert het ‘aan ons’. Gods 
liefde is, zoals uit dit vers blijkt, gevende, 
opofferende, zichzelf wegschenkende liefde. Die 
liefde deed God Zijn eniggeboren Zoon zenden in 
deze wereld. Hij nam het initiatief. De 
werkwoordsvorm ‘heeft gezonden’ wijst op deze 
historische daad, die een blijvend effect heeft voor het 

heden (vgl. vs.10,14). 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!) om zijn liefde 
gestalte te geven. Het effect van Christus’ komen op 
aarde was en is dat mensen een nieuw begin kunnen 
maken. Gelovigen hebben dit ware leven leren 
kennen, ze zijn overgegaan van de dood in het leven 
(3:14,15; Joh.5:24). Jezus kwam in de ‘wereld’ , de 
wereld die in het algemeen God afwijst, die Jezus en 
de gelovigen haat (3:13; Joh.15:18,19), maar 
desondanks voorwerp blijft van Gods liefde 
(Joh.3:16,17)! 
 
De liefde is niet van ons mensen, maar van God 
uitgegaan (vs.19). Wij hebben de Here God niet 
gezocht (Rom.3:11). Integendeel, Hij heeft zelf het 
initiatief genomen. Zo staat het er: Hij heeft liefgehad 
en Hij heeft gezonden. Opnieuw wijst dat op een 
eenmalig historisch gebeuren, nl. de liefde 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 (vgl. 
1:7; 3:16; Rom.3:25; 5:7,8). Immers, door de 
‘zonden’ was er een breuk gekomen tussen God en 
mensen. Christus’ dood aan het kruis maakte 
duidelijk wat wij mensen ten diepste zijn: zondaars 
(Rom.3:23) die leven onder het oordeel (Joh.3:17,18) 
en de toorn van God (Joh.3:36). Maar Christus’ 
sterven betekent een ‘verzoening voor onze zonden’, 
daardoor is de weg tot God weer open en begaanbaar. 
Nergens in de Bijbel wordt de zonde gebagatelliseerd. 
Zonde betekent schuld. Maar het Evangelie leert dat 
Christus deze schuld op Zich heeft genomen 
(Jes.53:5). 
 
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 rechtvaardigheid moest recht 
gedaan worden. Daarmee is de weg tot verzoening 
tussen God en de mens geopend. Het woord hilasmos 
(verzoening) dat Johannes gebruikt (2:2 en 4:10), 
komt uit de 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 verzoenende offer tekent 
enerzijds de ernst van ’s mensen 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 (4:9,10). 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 is 
de kosmos (wereld), dat is hier de mensheid, die door 
God verzoend moet worden (4:14) en voorwerp is van 
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Gods zoekende en uitnodigende liefde (vgl. Joh.1:29; 
3:16; 4:42).  
 
Wat werkt Gods liefde uit?  
Omdat God zichzelf gaf voor ons in dienende, 
opofferende en daarmee van zelfzucht vrijmakende 
liefde, daarom wekt in degenen die dit ervaren die 
liefde gevoelens van ontzag, bewondering en 
wederliefde op. Liefde voor God, maar evenzeer voor 
de medemens, de naaste. Dan betrekt Gods liefde 
direct op de onderlinge relaties. De liefde van God 
voor mensen heeft consequenties voor de ‘geliefden’ 
(vs.7; 2:7; 4:1). Het legt de verplichting op om elkaar 
lief te hebben (Rom.13:8). Het begrip ‘elkaar’ doelt in 
deze brief voortdurend op de onderlinge betrekkingen 
binnen de gemeente (1:7; 3:11,23; 4:7,12, vgl. 2 
Joh.5). Aangezien hier echter gesproken wordt van 
Gods liefde voor zondaars (vs.10), heeft de opdracht 
om lief te hebben ongetwijfeld een groter bereik, ook 
al wordt dat hier niet met zoveel woorden gezegd 
(vgl. Gal.6:10). De manier waarop de gelovigen 
elkaar zullen liefhebben, wordt aangegeven met het 
woordje ‘zó’. Dat slaat terug op het vorige vers (vs.9; 
vgl. vs.19). Het diepste motief waarom gelovigen 
elkaar zullen liefhebben, is gelegen in de liefde van 
God, die gestalte kreeg in de verzoening (vs.10). 
Niemand die iets gezien en geproefd heeft van Gods 
onmetelijke liefde, door Jezus Christus getoond aan 
het kruis, kan zelfzuchtig, ik-gericht verder leven 
(vgl. 3:16). 
 
Doelgericht leven in de liefde  
God is Geest (Joh.4:24). Niemand heeft Hem ooit 
aanschouwd of gezien (Joh.1:18; 6:46; 1 Tim.1:17; 
6:16). Deze onzichtbare God heeft duidelijk gemaakt 
hoe en wie Hij is in Jezus Christus (vs.14; vgl. 
Joh.1:14-18; 14:9; Col.1:15). Het zien van aangezicht 
tot aangezicht is dan ook nog toekomstige 
werkelijkheid (3:2). Het is niet vreemd dat Johannes 
na de zin over Gods liefde en de uitwerking daarvan 
in de onderlinge relaties, deze opmerking met 
betrekking tot Gods onzichtbaarheid maakt. De 
tegenstanders van Johannes zeiden nl. allerlei 
mystieke en religieuze ervaringen te hebben. Zij 
pretendeerden God te kunnen aanschouwen, 
waarschijnlijk via dromen, beelden of visioenen (vgl. 
4:1). Dat werd echter tegengesproken door hun 
gedrag, hun dagelijks leven waarin van God geen 
spoor te ontdekken viel. Bij hun pretenties van het 
direct ‘schouwen’ of ‘kennen’ van God gingen zij 
voorbij aan de liefde. In het Griekse woordje 
teteleiōmenē (voleindigd) zit het woordje telos (doel). 
Waar de liefde van God ons er toe brengt elkaar lief te 
hebben, daar komt Zijn liefde in ons tot haar doel. De 
onderlinge liefde is geen aanvulling op Gods liefde, 
maar komt uit haar voort! 
 
De Heilge Geest en Gods liefde 
In de voorgaande gedeelten heeft Johannes gezegd 
niet iedere geest te vertrouwen (4:1-6) en opgeroepen 
om elkaar lief te hebben (7-12). Dat nu wordt meer 

persoonlijk uitgewerkt. Wat de apostel in dit vers 
onder woorden brengt heeft hij, zij het met kleine 
verschillen, ook al gezegd in 3:24. Toegevoegd zijn 
de woorden ‘dat wij in Hem blijven’ en i.p.v. ‘Zijn 
Geest’ (vs.24) zegt Johannes dat God de gelovigen 
‘van Zijn Geest’ gegeven heeft. De uitdrukking ‘dat 
wij in Hem blijven en Hij in ons’ duidt op de 
volledigheid en intimiteit van de relatie. De realiteit 
van Gods nabijheid 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. Dit duidt op een gebeuren in het verleden 
dat tot in het heden doorwerkt (vgl. Rom.8:15,16). 
Het werk van de Heilige Geest in de gelovigen kan op 
verschillende manieren tot uiting komen: door 
genadegaven (Rom.12:6-8; 1 Cor.12:8-10) en door 
het belijden van Jezus Christus (vs.15, vgl. 1 
Cor.12:3). Hier zal het, gelet op het verband, vooral 
gaan om het bewijs van de liefde. Het is de Heilige 
Geest die ons doet liefhebben (3:23,24; Rom.5:5; 
Gal.5:22)! 
 
De gedachte die in vers 14 onder woorden is gebracht, 
doet denken aan 1:1vv., maar is toch enigszins anders 
van inhoud. Johannes denkt hier niet alleen aan het 
oor- en ooggetuige zijn, maar heeft ook de ervaring 
van de gemeente (als geheel) met de levende Heer op 
het oog. 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 (vs.9,10, vgl. Joh.1:14). Jezus is 
gezonden als sōtēr (Heiland, Redder, Joh.4:42). Die 
benaming omvat alle 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 zoekende, 
nodigende liefde (Joh.3:16,17). 
 
Hoe we door de liefde behouden worden  
Hoewel Jezus de Heiland der wereld is, worden niet 
alle mensen behouden. Redding vraagt om een 
persoonlijk belijden dat Jezus de Zoon van God is 
(vgl. 2:22,23; 4:2,3; Matt.10:32; Rom.10:9,10; 2 
Joh.7). Hem belijden houdt meer in dan het louter en 
alleen uitspreken dat Jezus Christus de Zoon van God 
is, 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 belijder met elkaar 
verbonden zijn en blijven. Het Griekse woord 
homologeō (belijden) spreekt over een openlijk, 
publiekelijk belijden dat overeenkomt met hetzelfde 
zeggen als wat God van de dingen zegt. Mogelijk 
denkt Johannes aan een openlijk getuigenis dat bij de 
doop werd afgelegd (vgl. Hand.8:37) en waar zowel 
over zonde als genade als nieuw leven getuigd wordt.  
De liefde die God heeft jegens de gelovigen, hebben 
de lezers van deze brief leren kennen en in haar zijn 
ze gaan geloven. De lezers hebben dat metterdaad 
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gedaan, hetgeen een concrete uitwerking heeft in hun 
leven. De begrippen geloof en geloven worden in 
hfst.5 nader uitgewerkt. Johannes spreekt 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 leven van de gelovigen. Voor hen 
(voor ons!) is Gods liefde geen vraag of theorie, maar 
een werkelijkheid, een ervaringsfeit. En als gevolg 
daarvan wordt hun gehele leven doordrongen van 
deze liefde, ook ten opzichte van elkaar. In het tweede 
deel van dit vers herhaalt Johannes de geweldige 
uitspraak: God is liefde (vs.8). Hij trekt daaruit de 
conclusie dat wie in die liefde blijft, ook in God blijft, 
d.w.z. Hem kent en met Hem verbonden blijft. En 
God blijft in Hem (vs.15)! Dat wil zeggen: Hij wil 
ook met de gelovigen verbonden zijn en blijven. In 
het klimaat van de liefde is er de omgang met God en 
elkaar. De verbondenheid met God in het heden 
veronderstelt geloof in wat Hij in het verleden heeft 
gedaan in de Persoon van Jezus Christus (vs.10,14). 
 
Groeien in de liefde 
De wederkerigheid van die liefde (vs. 16) maakt dat 
ze tot z’n doel komt. Liefde (als vrucht, Gal.5:22) kan 
groeien, toenemen. De bedoeling is dat zij tot 
volledige ontwikkeling en ontplooiing komt. Deze 
groei van de liefde in de gelovigen leidt tot 
vrijmoedigheid (2:28, vgl. 3:21) op de dag van het 
oordeel, omdat hun harten hen niet veroordelen. Zie 
voor de uitdrukking ‘dag van het oordeel’ Matt.10:15; 
11:22; 12:36; 2 Petr.2:9; 3:7. Het gaat er o.a. om dat 
gelovigen geen angst behoeven te hebben voor het 
oordeel. Voor de ongelovigen zal deze dag een dag 
van schrik en angst zijn, maar niet voor het verloste 
volk van God. Levend in en vanuit de liefde mogen 
zij zonder vrees (vs.18) de Rechter, Jezus Christus 
(Joh.5:22,27), onder ogen komen. De houding die 
mensen nu ten opzichte van Jezus aannemen, zal 
straks beslissend zijn (Joh.12:48). Volgens 3:2 zullen 
de gelovigen bij de komst van Christus (dat is mede 
de dag van het oordeel) zijn zoals Hij. Zij worden 
echter opgeroepen nu al te wandelen/leven zoals Hij 
gewandeld/geleefd heeft (2:6), nl. in ware liefde tot 
elkaar. 
 
Vrijmoedige liefde 
Johannes werkt het thema ‘vrijmoedigheid’ verder uit. 
Daarbij is vrees uitgesloten. phobos (denk aan het 
woord fobie: vrees, angst) en vrijmoedigheid staan 
lijnrecht tegenover elkaar. 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.; 1 
Kron.16:25; of zoals in Hand.9:31; Rom.3:18; 2 
Cor.7:11; Col.3:22, maar van angst. De vrees die in 
dit vers vier keer aan de orde komt, staat namelijk 
lijnrecht tegenover liefde en is uitsluitend negatief 
gekleurd (vgl. Hebr.2:15). Liefde en vrees sluiten 
elkaar uit (vgl. Rom.8:15vv.; Gal.5:6) en ze zijn 
onverenigbaar. Volgroeide, ‘volwassen’, volmaakte 

liefde laat voor vrees geen ruimte, want angst, zo zegt 
Johannes, houdt verband met straf. Straf, tuchtiging, 
vgl. Matt.25:46 is hier straf op de dag van het oordeel. 
‘Vrees’ is de uiting van een onrustig geweten, dat niet 
zeker is van vrijspraak bij het oordeel van God (vgl. 
3:19-21). 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 in vs.10,11 breder onder woorden heeft 
gebracht: ‘Wij hebben lief omdat God ons het eerst 
heeft liefgehad’. Gelet op het volgende vers, waar de 
liefde van de gelovigen betrokken wordt op zowel 
God als de medegelovigen, geven beide lezingen een 
goede voortzetting van Johannes’ gedachtegang. De 
relatie tussen God en de gelovigen is gebaseerd op 
Zijn liefde die ons zocht. Onze liefde voor Hem en 
elkaar is het antwoord op Zijn liefde voor ons. Het 
initiatief ging en gaat van God uit! 
 
De toets van de liefde 
Met ‘als iemand zegt’ haalt Johannes blijkbaar 
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 (vs.12, vgl. 3:17,18). Wanneer wij onze 
medegelovige niet onzelfzuchtig en op een praktische 
manier liefhebben, zoals God ons, dan kennen wij 
Hem die liefde is, niet. Zo iemand, zegt Johannes, is 
een leugenaar. 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 te zeggen God lief te hebben en de 
broeder die naar Gods beeld is geschapen, links te 
laten liggen of te haten (vgl. 3:14,15). Het is mogelijk 
dat Johannes het woord ‘broeder’ een bredere 
invulling geeft dan uitsluitend de broeder-gelovige. 
Johannes zegt het heel duidelijk: wie zijn broeder niet 
liefheeft die zichtbaar, tastbaar voor hem staat (die hij 
voortdurend voor ogen heeft), kan ook God die hij 
nog nooit heeft gezien (vgl. 3:2), niet liefhebben. 
Aangezien in de handschriften leestekens ontbreken, 
kan dit vers zowel met een vraagteken als met een 
punt afgesloten worden, zoals ook te zien in de 
verschillende vertalingen. Johannes gaat dit gedeelte 
van zijn brief afsluiten. Nog eens benadrukt hij dat 
Gods liefde voor de gelovigen en die van de 
gelovigen voor Hem, onlosmakelijk verbonden zijn 
met de liefde voor de broeder, waarbij het woord 
broeder mogelijk ook naaste in het algemeen kan 
betekenen. Onze liefde voor God en die voor de 
broeder moeten wel onderscheiden, maar niet 
gescheiden worden. Zoals vaker in deze brief maakt 
Johannes geen scherp onderscheid tussen het 
liefhebben van God en van Christus.  
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 (www.studiebijbel.nl). 
Zie voor andere studies: http://www.regenboogveenendaal.nl 

 


