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●  Bijbelstudie n.t.Ds. J. Belder

De strijdbare Johannes
1 Johannes 1:1-4

Liefdesgeweld
uteur van de drie korte briefjes bijna 
aan het eind van onze Bijbel, is Johan-

nes, apostel der liefde. Hij heeft God lief, de 
Vader, de Zoon en de Heilige Geest en gunt 
ook anderen dezelfde liefde van en voor deze 
drie-enige God. Liefde is een kernwoord in 
zijn brieven, hoofdeigenschap van het geloof 
en levensstijl van gelovigen. 

Liefde kan ook toornen. Dat doet Johannes 
zodra iemand ook maar iets af doet van het 
unieke van Christus. Fel ageert hij tegen de 
ketterij die Hem degradeert tot slechts voor-
beeld en ideaal. Gaf Hij Zichzelf dan niet 

over in de kruisdood om vijanden met God 
te verzoenen?
Toen Luther na een ziekte- en herstelperiode 
zijn colleges weer hervatte, begon hij met een 
reeks over de eerste brief van Johannes. Het 
resulteerde in een commentaar waarin hij 
vertelt over de troost die zijn onrustig hart er 
vond. 

Alarm geslagen
Hoe lezen wij het evangelie? Vanuit Jezus 
Christus, zoals Hij van God gegeven is (o.a.
1 Kor. 1:30)? Zonder en buiten Hem hebben 
wij geen been om voor God op te staan. 
De eerste vier verzen lezen als een samenvat-
ting van de rest van de brief. Vindt iemand 
die ingewikkeld, knip hem dan in stukjes. 
Daardoor komt er meer overzicht. Probeer 

de hoofdlijn te ontdekken en vast te houden. 
Om u te helpen: vers 2 is een tussenzin. In 
vers 3 gaat het betoog verder. 
Wat is Johannes’ boodschap? Dit: Jezus 
Christus is in óns vlees gekomen en heeft 
daarin ook geleden. Niet voor Zichzelf, 
maar ter wille van ons, opdat wij door Hem 
gerechtvaardigd worden bij de Vader. Geen 
andere weg tot ons behoud stond open dan 
die van de volkomen plaatsvervanging. Maar 
juist dat wordt bestreden. 
Vermoedelijk schrijft Johannes vanuit Efeze. 
Na de verwoesting van Jeruzalem in het jaar 
67, zal hij daar zijn terechtgekomen. Ook 
Paulus woonde en werkte er. Bij zijn ver-
trek waarschuwde hij voor ‘wrede wolven’, 
mannen uit uw midden die een verkeerde 
leer brengen en afval veroorzaken’. (Hand. 
20:29,30).

Ze zijn gekomen, mannen die niet willen 
weten van een gekruisigde Jezus. Van ver-
zoening door voldoening. Van onbetaalbare 
schuld en weergaloze genade, overgevoelig 
als ze zijn voor Grieks-filosofisch denken. 
Ze hielden Jezus voor een wijsheidsleraar en 
zo sneden ze het hart uit het evangelie. Ook 
al hadden ze hun mond vol van Jezus. Van 
welke Jezus eigenlijk? Johannes noemt hen 
verderop anti-christenen! 

Brief, preek of …?
De gebruikelijke briefaanhef ontbreekt. Wie 
zijn de geadresseerden? Wie is de afzender? 

A
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Ook het slot wijkt af van andere brieven in 
het Nieuwe Testament. Is het een brief, of 
een korte verhandeling of preek?
Johannes heeft haast. Hij steekt onmiddel-
lijk van wal. Maar hoe weten we dan dat 
hij de afzender is? Door evangelie en brie-
ven naast elkaar te leggen en te letten op 
stijl en woordkeus, op thema’s en accenten. 
Voor de oude kerkvaders (Polycarpus, Pa-
pias) was de auteur geen vraag. Zij zullen 
geïnformeerd hebben bij hen die Johannes 
nog hebben gekend. 
Twee woordjes vallen op: ‘getuigen’ en ‘ver-
kondigen’ (vers 2 en 3).
Wat in het verleden is ‘geschied’ moet in 
het heden verkondigd, getuigd worden. 
Het gaat om feiten, heilsfeiten. Niet alleen 
onze zaligheid, maar ook bestaan en voort-
bestaan van de kerk hangen daar van af.

Uit de eerste hand
‘Wat wij gehoord (...) gezien (...) en onze 
handen getast hebben van het Woord 
des Levens …’ Let op de climax, op het 
crescendo. Het heil is nota bene zelfs met 
handen te tasten. Johannes weet er alles 
van. Drie jaar trok hij intensief met Jezus 
op. Hij was getuige van veel wonderen. Hij 
rustte in het Avondmaal aan Jezus’ borst. 
Hij was er bij toen de Heere aan het kruis 
stierf. Hij daalde af in het lege graf en ont-
moette de Opgestane als het levende bewijs 
dat de schuld betaald is. Dat de rekening 
vereffend is. Hij was erbij toen Jezus op de 
Hemelvaartsdag opgenomen werd in de 
heerlijkheid van de Vader. Heb ik reden 
zijn getuigenis in twijfel te trekken …? Hij 
spreekt in meervoudstermen. Johannes is 
immers niet de enige getuige. 

Feiten die niet liegen
Johannes bestrijdt een leer die Jezus Chris-
tus laat vervluchtigen tot een idee. De 
dwalenden geven meer voor hun eigen 
ideeën dan voor de historische feiten. Ze 
beschouwen die als fabels en mythen. 
Daarmee leggen zij springstof onder het 
fundament van de gemeente en onder het 
persoonlijk geloof. 
Wie ook nu meent het evangelie te moe-
ten ‘onttoveren’, te moeten ‘ontmytho-
logiseren’ treedt in hetzelfde dwaalspoor. 
Johannes’ tegenstanders beriepen zich 
op alternatieve evangeliën, zoals dat van 
Thomas en van Judas. Geschriften waarin 
Jezus optreedt als ‘geestelijk leraar’, die 
verborgen kennis openbaart. Hij zou niet 
werkelijk gekruisigd zijn (het evangelie van 
Basilides). Dat laatste werd een belangrijk 
thema in de islam!
In een lange tussenzin (vs. 2) zegt Johan-
nes het nog maar eens: ‘… het Leven is 
geopenbaard’, onthult, verschenen. Zicht- 
en tastbaar lag Het in de kribbe van Beth-
lehem, hing Het aan het kruis, om op de 
derde dag op te staan uit het graf. 
Wie dat gelooft, heeft gemeenschap met 
ons, én met de Vader en de Zoon. 

Alleen het geloof
Het geloof is de hand van het hart die aan-
neemt wat aangeboden wordt. Het enige 
dat God van ons vraagt! Geen werken, 
geen inspanningen, maar geloof. Tevreden 
zijn met het Lam. ‘Amen zeggen’ op het 
evangelie, op Gods voorwaarde tot zalig-
heid. Erkennen dood en oordeel verdiend 
te hebben en te willen leven van die won-
derlijke vrijspraak, die genade heet.

In en door Christus krijgt de Vader Zijn 
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mens weer terug en de mens heeft weer een 
Vader. Het leven begint bij … Christus. Hij 
brengt terug in de gemeenschap (koinonia) 
met de Vader en plaatst in het huisgezin van 
God. Het Griekse woord duidt op een huwe-
lijksverhouding.
Wij hoeven niet op te stijgen, God daalt 
neer. Nog steeds. Het Leven is naar de dood 
gekomen; de zaligheid naar de rampzali-
gen. Het lijkt een loflied. En dat is het ook. 
Klinkt het ook als muziek in onze oren? 
Houd vast aan het apostolisch Woord, en 
laat je door niets en niemand van de wijs 
brengen, dat is de spits in dit eerste gedeelte. 
Dan kan het niet anders of blijdschap is daar 
de vrucht van (vs. 4). Onvergankelijke blijd-
schap.

‘Opdat úw blijdschap vervuld wordt’, of, 
zoals in andere betrouwbare handschriften: 
‘Opdat ónze blijdschap volkomen wordt.’ In 
het Grieks is het verschil slechts één letter.
Over ’blijdschap’ zal Johannes nog vaak 
schrijven. Ook een kernwoord. Geen wonder 
als je gelooft dat Christus met zonde, dood 
en hel heeft afgerekend en mij door het ge-
loof doet delen in Zijn overwinning. Als dat 
niet blij maakt …? Maar dan moeten we wel 

vasthouden aan Hem en de Heilige Geest in 
ons laten werken.

Vragen en opdrachten
1.  Wat is de kernbelijdenis die Johannes 

veilig wil stellen? Wat betekent dat voor 
ons vandaag?

2.  Als Christus vooral een voorbeeld wordt 
ter navolging, zullen we ook anders over 
zonden denken en spreken. Geef uw me-
ning 

3.  Wie Jezus wel als Voorbeeld, maar niet 
als Verlosser wil, kent Hem niet. Kan het 
omgekeerde dan wel …?

4.  Blijdschap is een kernwoord in de brieven 
van Johannes. Het is vrucht van het ge-
loof (Gal. 5:22). Hoe kunnen wij dan bij 
herhaling worden opgeroepen opgewekt 
blij te zijn (Rom. 12:12a; 2 Kor. 13:11a; 
1 Thess. 5:16)?

5.  Wij hebben de neiging van Gods Woord 
telkens verleden tijd te maken, maar we 
moeten het lezen in de tegenwoordige 
tijd, als een boodschap; die gesproken 
wordt tot ons nu. Leg dit eens uit.

6.  Geloofszekerheid die op iets anders rust 
dan op Gods betrouwbaar Woord is 
schijnzekerheid. Licht dat eens toe.


