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Separerende preek
ijbelse prediking separeert, zo laat Jo-
hannes ons lezen. Ook profeten en 

apostelen maakten steeds onderscheid tussen 
‘zijn’ en ‘schijn’, tussen waarheid en leugen. 
Zo ook de Heere Jezus. Separatie draait om 
Christus. Hij is het ijkpunt. Je geeft je aan 
Hem over, of je wijst Hem af. Soms met 
vrome woorden. Het laatste leidt tot de dood 
(2 Kor. 2:16).
Aan de hand van vijf criteria verheldert 
Johannes het bovenstaande. Hoor je bij 
Christus, dan: 1. ben je Hem gehoorzaam, 
van harte en uit liefde (vs. 3-6). 2. Je hebt de 
broeders en zusters lief  (9-11), ook de onge-
makkelijken. 3. Wie ‘ja’ zegt tegen de Heere, 
zegt resoluut ‘nee’ tegen het kwaad. (vs. 12-
14). 4. Je leeft niet langer volgens het schema 
van de wereld die Christus buitenwierp en 
met Hem heeft afgerekend (vs. 15-17). Wie 
in God blijft, doet zo niet. 5. Wie loochent 
dat Jezus de Zoon van God is (belangrijk in 
de strijd met de dwaalleraars), zet zichzelf 
buiten de zaligheid (vs. 18ev).

Separatie gaat niet op in het beschrijven 
van ‘standen in de genade’. Kinderkens/
lieve kinderen (vs. 12) is niets meer dan 
aanspreektitel voor heel de gemeente. Die 
wordt als steeds in de brieven, aangesproken 
op wat zij behoort te zijn. Anders lopen we 
het gevaar de verbondsgemeente te reduce-
ren tot een bonte verzameling van kerkelijk 
betrokkenen. Ook de verzen 13 en 14 laten 
geen ruimte voor onderscheid in ‘standen in 

de genade’. Johannes zal gedacht hebben aan 
verschillende leeftijdscategorieën (zie ook 1 
Tim. 5:1v; Titus 2:1-8).
Hebben van de ouderen sommigen mis-
schien de Heere ontmoet toen Hij nog op 
aarde was? Waar het op aan komt, is dat we 
Hem kennen. En ‘kennen’ is meer dan een 
zaak van het intellect. Het vloeit voort uit 
‘omgaan met’. Uit een relatie. Het heeft te 
maken met een nieuwe geboorte. Vervolgens 
worden jongeren gecomplimenteerd. In de 
dagelijkse strijd met de driekoppige doods-
vijand (duivel, wereld, eigen vlees) hebben zij 
steeds overwonnen. Vermoedelijk moeten we 
denken aan een specifieke verzoeking. Door 
het geloof boden zij weerstand (zie ook Efeze 
6: 10-18). 
De wereld die volgens haar eigen schema’s 
leeft, vormt een constante bedreiging voor 
de gelovigen (vs. 15-17). Wie haar liefheeft 
zoekt daar zijn geluk. ‘Waar uw schat is, zal 
ook uw hart zijn’ (Luc. 12:34). Calvijn he-
kelde de beestachtige liefde die wij van na-
ture hebben voor deze wereld (Inst. III, 10, 
1). Niemand kan twee heren dienen. Je leeft 
naar het schema van de wereld of naar de wil 
van God. We moeten ook deze verzen lezen 
met het oog op de dwaalleraren, die leer en 
leven uit elkaar trokken (zie ook 3:8 en 5:4). 
Ze lijken in geen enkel opzicht op de Vader 
in de hemel.

Vijf voor twaalf
We leven sinds Jezus’ troonsbestijging in de 
eindtijd. Op Pasen hebben de klokken de 
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begrafenis van de oude aarde ingeluid (dr. 
Okke Jager). Met Christus’ overwinning en 
hemelvaart, eindigt feitelijk de wereldge-
schiedenis (Dr. Bavinck). Alles wat daarna 
nog komt is ‘naspel’. Een uitspraak om over 
na te denken. ‘Waar het om ging’ is inder-
daad ‘volbracht.’ (Golgotha). Ondertussen 
werpt de demonenmacht zich wel met zijn 
laatste krachten op de aarde. Behalve veel 
fysiek geweld is ook groot de macht van de 
verleiding. Johannes laat niet na daarvoor te 
waarschuwen.
Nu satan geen grip meer heeft op Christus 
werpt hij zich in ‘het laatste uur’ met des te 
meer venijn op Zijn volgelingen. Zijn dagen 
zijn geteld! De strijd tussen licht en duister, 
leugen en waarheid, dood en leven bereikt 
zijn climax. Johannes slaat alarm. Pas op 
voor de antichristen, meervoud. Vier maal 
valt dit woord in zijn brieven (2:18, 22; 4:3; 
2 Joh.:7). Daarbuiten nergens. Wie of wat 
hij daarmee concreet voor ogen heeft, is niet 
gemakkelijk te zeggen. Heel wat speculaties 
zijn ten beste gegeven. Gaat het om een 
persoon, of om personen? Over bepaalde 
ideologieën, die zich tot dwingende machten 
ontwikkelen? De Heere Jezus waarschuwt 
(Matth. 24) voor verleiders die indruk ma-
ken en afval bewerkstelligen. Dit is duide-
lijk: de antichrist is de grote tegenstander 
van God en Zijn Christus.
Aangrijpend te lezen: ‘zij zijn uit ons uitge-
gaan’. Ze komen dus uit de gemeente. Een 
bekend verschijnsel. De Kerk brengt niet al-
leen kinderen van God voort, maar ook ket-
ters, antichristen! Zij hebben de gemeente 
verlaten. Er was geen gemeenschap tussen 
hen en de anderen die Jezus liefhebben om 
Wie Hij is en om wat Hij deed. Innerlijk 
waren zij altijd al vreemd aan de waarheid, 
zoals God die heeft geopenbaard in Zijn 

Zoon Jezus, die de Waarheid en het Leven 
is (Joh. 14:6). Schokkend te lezen dat velen 
aan de verkeerde kant van de scheidslijn 
staan. Het zijn wolven, ook als ze schaaps-
klederen dragen. 

Gezalfden
De ontvangers van deze brief hebben ‘de 
zalving van de Heilige’. Maakt Johannes 
bewust een toespeling op de naam ‘chris-
tenen’ als hij het woord ‘chrisma’ (zalving) 
gebruikt? Christus is dé Gezalfde, die met de 
door Hem verworven Geest Zijn gelovigen 
zalft. Daardoor rust Hij toe en maakt be-
kwaam voor de taak die hen wacht. Zij zijn 
geen ‘allesweters’, maar weten wel waarheid 
van leugen te onderscheiden Hoe inniger het 
geloof, te beter zij dat kunnen. De gelovigen 
bezitten kennis van Christus, die alle andere 
kennis overstijgt. Een wetenschap waarbij 
alle andere wetenschap verbleekt. In dat 
opzicht weten zij, die weten in zichzelf niets 
te weten, ‘alle dingen’. Scherp is het contrast 
met de dwaalgeesten: ‘doch’, of ‘maar gij 
…’, of ‘jullie echter …’ Jezus, dé Waarheid 
stempelt het leven van de gelovigen. Let er 
ook op hoe nauw Geest en Woord op elkaar 
betrokken zijn, zo anders dan de dwaalgees-
ten dat doen. De zalving van de gelovigen 
is niet voorbehouden aan een kleine selecte 
groep (weer tegen de dwaalleraars), maar 
geldt allen.
Als leer en leven niet harmoniëren ben je 
een leugenaar, schreef Johannes eerder al 
(2:4), nu stelt hij het nog nadrukkelijker (vs. 
22). Alles cirkelt om plaats en persoon van 
Jezus Christus, de Zoon van God. Ontken 
je dat luidruchtig, dan ben je ‘de’ leugenaar. 
Je ondermijnt de heerlijkste en rijkste werke-
lijkheid van God. De gebruikte werkwoords-
vorm doet uitkomen dat het niet om iets 
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incidenteels gaat, een opwelling of ernstige 
uitglijder, maar om een hardnekkige overtui-
ging. Het loochenen van Jezus’ offer, dood en 
opstanding heeft catastrofale gevolgen, denk 
aan Paulus’ betoog in 1 Korinthe 15. Dwaal-
geesten verwerpen de leer van verzoening 
door voldoening en de rechtvaardiging van 
de goddeloze. Een aantal handschriften voegt 
toe: ‘wie de Zoon belijdt heeft ook de Vader’ 
(NBG 1951). Dus: wie Hem loochent, loo-
chent ook de Vader. Scherp, maar waar!

Vast houden
Houd vast aan de bevrijdende boodschap, 
zoals je die vanaf het begin gehoord én ge-
loofd hebt, vervolgt Johannes (vs. 24 en vol-
gende). Het geloof stelde hen in een bijzon-
dere verhouding tot de Vader en de Zoon. 
Zij ontvingen er het eeuwige leven door (cf. 
3:14; 5:11-13). 
Wat na vers 26 komt, is weinig meer dan de 
samenvatting van het voorgaande vanaf vers 
18. Het is geen ‘in herhaling vallen’, maar 
extra aansporing om te blijven in de leer van 
Jezus Christus zoals zij die gehoord hebben. 
Volhard daarin. Laat je niet op sleeptouw 
nemen door de ‘misleiders’ (vs. 26), wellicht 
een synoniem voor de antichristen. In ‘het 
laatste uur’ zullen zij zich voortdurend laten 
horen en proberen om afvallig te maken. 
Hoe belangrijk is het dan om én de tijdgeest 
te kennen én vast te staan in het Woord van 
God (zie Hnd. 17:11). 
Wij – de huidige lezers - bezitten een com-
plete Bijbel. Heel betrouwbaar omdat de Af-
zender betrouwbaar is. Hij is niet afgeschaft 
zoals de Islam beweert, om zijn plaats af te 
staan aan de koran, die pretendeert de laatste 
en definitieve openbaring van God te zijn 
en die daarmee al het voorgaande terzijde 
schuift. Maar ook tegenover het drijven op 

gevoel en bijzondere ervaringen benadrukt 
Johannes het belang van kennis, zoals de 
kerk belijdt in zondag 7 van de Catechismus. 
‘Onkunde is de baarmoeder van alle dwaling’ 
(Comrie).

Samenvattend: Laat je leiden en leren door 
de Heilige Geest Die ons de meest bijzon-
dere openbaring (!) schonk: Gods Woord. 
Het belangrijkste lesboek op Zijn leerschool. 
De Geest is tevens de sleutel op dat Woord 
én op ons hart. Een sleutel die draait op het 
gebed (Spurgeon).

Vragen en opdrachten
1. Wat is separerende prediking? Is die bijbels 

en noodzakelijk? Zo ja, is niet-separerende 
prediking dan onbijbels en onverant-
woord? 

2. Waarom ontneem je jezelf de zaligheid als 
je loochent dat Jezus Gods Zoon is?

3. Lang noemden orthodoxe protestanten de 
paus de antichrist. Terecht?

4. Lees nogmaals de verzen 15-17. Waardoor 
wordt de zonde geprikkeld, ook in uw 
eigen leven? Zoekt u die prikkels op, of 
vermijdt u die? Hoe? 

5. Is er een verband tussen ‘zien’ en heb-
zucht?

6. Wat moeten we onder ‘de wereld verstaan? 
En waarom is ‘ja’ zeggen tegen God, ‘nee’ 
zeggen tegen de wereld?

7. Lees voor het verband tussen Christus en 
christen, Zondag 12 van de Catechismus 
en denk daar met elkaar en voor uzelf over 
na.


