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Alarmbel
waalgeesten leggen een bom onder het 
fundament van de gemeente. Het ge-

vaar komt van binnenuit. De menswording 
van Christus wordt geloochend. Een hard-
nekkige ketterij, evenals de ontkenning dat 
Hij God is en bleef. 
God is licht, er is in Hem geen stipje duister-
nis. De HSV laat terecht het lidwoord ‘een’ 
weg. God is niet ‘een’, maar ‘hét’ licht. Beter 
nog: licht. Zonder lidwoord.

De dwaalgeesten beweren dat ‘de god’ van 
het Oude een andere was dan die van het 
Nieuwe Testament. Vol duistere kanten. Jo-
hannes weerlegt dat. 
Licht is Gods wezenskenmerk. Altijd ge-
weest. Het doortrekt Zijn eigenschappen en 
daden. 

Handel en wandel
Het woordje ‘licht’ schrijft Johannes 23 maal 
in zijn oeuvre. Gaat het over Jezus, dan 19 
keer. In deze brief verwijst het naar God. 
Maar Jezus is Zijn licht in deze wereld! In 
Hem zien wij de Vader (Joh. 12:45; 14:7-
13). Hij is Gods spiegelbeeld, afstraling van 
’s Vaders heerlijkheid (Hebr. 1:3). Johannes 
speelt – anders dan de dwaalgeesten – Oude 
en Nieuwe Testament niet tegen elkaar uit, 
evenmin de Vader tegen de Zoon.
‘God is licht.’ Dat Licht zoekt ons op. Maar 
het brengt ook heel wat aan het licht: onze 
eigen duisternis. Het onthult wat wij verbor-
gen willen houden. 

God zoekt gemeenschap. Hij neemt het ini-
tiatief. Er zou anders niets gebeuren.
De Bijbel is praktisch. Daarom ook die 
aandacht voor onze levenspraktijk, waar de 
Heere meer belangstelling voor lijkt te heb-
ben dan voor bekeringsverhalen … 

Evangeliehart
‘Als wij …’ (1:6, 8, 10). Drie dwalingen wor-
den weerlegd. Beweringen die niet kloppen.
Het woordje ‘maar’ in vers 7 contrasteert 
met het voorgaande. Wandelen met God 
is wandelen in het licht (Henoch, Noach). 
Niet incidenteel, maar onafgebroken. Een 
kwestie van vertrouwelijke omgang met 
Hem hebben. Dat wordt merkbaar op ieder 
levensterrein. Ook hoe ik omga met voor- en 
tegenspoed, met gezondheid en ziekte. Het 
zet alles in ander licht. 
Gemeenschap met God en gemeenschap met 
elkaar, horen bijeen (1:7; 3:11,23; 4:7,11). 
Er is een gezamenlijke band. Het laatste als 
uitvloeisel van de gemeenschap met de Vader 
en de Zoon.
De dwaallichten onttrokken zich aan de ge-
meente. Ze kozen voor kringen van gelijkge-
zinden en keken neer op anderen. 
Wandelen in het licht betekent niet dat een 
gelovige nooit meer in de duisternis terecht 
kan komen. De Bijbelheiligen waren gered, 
maar konden nog wel struikelen. Wanhoop 
echter nooit aan Gods genade (1:7b). 
‘Kinderkens / lieve kinderen’ (2:1) – meer-
voud! – ‘als / indien iemand …’ – enkel-
voud! – ‘gezondigd heeft … Wat moet ik? 
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Toevlucht nemen tot het verzoenend bloed. 
Tot Jezus Christus, onze Voorspraak (2:1), 
letterlijk ‘de erbij geroepene’. In het Grieks 
‘Parakleet’. Advocaat is te mager, want Hij 
doet meer dan verdedigen. Hij identificeert 
Zich met wie Hem te hulp roept.
Maar zonden moeten wel beleden (1:9) en 
niet verzwegen worden. Wij blijven zonda-
ren. Maar omdat de Heere rechtvaardig is en 
trouw aan Zijn Woord en beloften, vergeeft 
Hij graag. Hier raken we het hart van het 
Evangelie, Gods hart.
Vers 10 is conclusie, samenvatting en toespit-
sing van het voorgaande.
Christus is een verzoening, niet alleen voor 
ónze zonden, maar voor die van de hele we-
reld (Titus 2:14; Hebr. 9:14). Daar aan twij-
felen is God tot leugenaar verklaren.

Herkenbaar
Voor Johannes is onze levenswandel een 
onbedrieglijk geloofskenmerk, zonder dat 
het christenleven opgaat in regeltjes. Gods 
geboden zijn niet afgeschaft, maar vinden 
hun eenheid in het liefdegebod. Wie kan ons 
beter de wet lezen en leren dan Christus? Hij 
heeft er slechts enkele woorden voor nodig 
(Matth. 22:37-39). Denk aan een eclips met 
twee brandpunten: God liefhebben en de 
naaste. 
‘Het in acht nemen / bewaren van Zijn gebo-
den’ houdt ten nauwste verband met het ‘in 
Hem zijn’ of ‘blijven’ (41 X in het evangelie, 
25 X in de brieven; cf. Joh. 15). Aanduiding 
van een innige relatie. Hem kennen bewaart  
voor veel kwaad, twijfel en onzekerheid, 
maar een slordige levenswandel breekt je 
geloofszekerheid af.
Wie van vergeving leeft, kan niet meer in de 
zonde leven. Als we dicht bij Christus leven, 
stuwt de Wijnstok Zijn sappen in ons om-

hoog. Zo wordt de liefde van God volmaakt 
in ons, aldus Johannes (vs. 5). Wellicht 
bedoelt hij: die bereikt haar doel (‘telos’) 
doordat we daders van het Woord werden. 
Daarbij is Christus het absolute voorbeeld. 
‘Zoals Hij gewandeld heeft …’ Vol van ge-
hoorzaamheid, zelfverloochening en nede-
righeid. Hij had geen lange tenen, wel een 
ruim hart. Hij was niet snel aangebrand, wel 
vergevingsgezind.
Dat is waar de wereld ons aan moet herken-
nen. 

Reflectors
‘Broeders’, schrijft Johannes (1:7). In de 
oudste handschriften: ‘geliefden’. De NBV 
koos voor ‘geliefde broeders en zusters’, een 
compromis. 
Johannes werkt graag met contrasten: licht 
- duister, liefde - haat, oud - nieuw. Maar 
komt hij in het vervolg (vs. 7 en 8) niet met 
zichzelf in tegenspraak? Geeft hij nu wel of 
niet een nieuw gebod? ‘wederom’ (SV) in 
vers 8 kan ook betekenen: ‘toch’, ‘alhoewel’, 
of: ‘anderzijds’. Johannes houdt het  - anders 
dan de dwaalgeesten – bij de ‘oude, beproef-
de waarheid’, die zijn lezers kennen vanaf het 
moment dat ze christen werden. 
Het nieuwe is dat Christus dit gebod voor 
100 procent voorleefde en vervulde. 
Let op Hem en je weet: zo ziet liefde eruit 
(Joh. 13:34).
‘ … een nieuw gebod dat waar is in Hem en 
in u …’ (1:8).’ Letterlijk: ‘het is werkelijk-
heid in Hem en in u.’ Johannes ziet wat het 
evangelie in mensenlevens doet. De gelovi-
gen die hij schrijft reflecteren de liefde van 
God en Jezus Christus. Hét onderscheid met 
alle valse belijders. 
Is de liefde in hen dan volmaakt …? ‘De 
duisternis gaat voorbij (tegenw. tijd) – is be-
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zig voorbij te gaan - en het ware licht schijnt 
reeds’ (2:8). Er is een beslissende wending 
gekomen. 
Vers 8 wordt hierna nader uitgewerkt.
Wie zijn naaste haat (1:9) - hem minacht, 
aan hem voorbijleeft, geen acht op hem slaat 
-  verkeert in het duister. Haten en duisternis 
zijn tweelingen, evenals licht en liefhebben.
Vers 10 is lastig. De woordjes ‘ergernis’ (SV) 
of ‘struikelen’ (HSV) vertolken het Griekse 
‘skandalon’, het beeld van een val. Van iets 
waar je in trapt, over struikelt, of in verward 
raakt (zie Matth. 16:23!). In het duister kan 
dat zomaar gebeuren, met alle gevolgen van 
dien. Je wordt ook gemakkelijk een struikel-
blok voor anderen. Je trekt wie niet vaststaat 
door het geloof zonder veel moeite mee in je 
val. Wie wil voor een ander een obstakel 
zijn …?
Blijven in het licht, is blijven in het Woord 
van God. Is blijven in het evangelie en in de 
liefde van Christus.
Dat werkt wat uit! Ook naar mensen die ons 
niet liggen. 

Vragen en opdrachten
1. Een christen is herkenbaar aan zijn praat, 

daad en gewaad? Reageer daar op.
2. Lees Zondag 32 en hoofdstuk 5, artikel 

10 van de Dordtse Leerregels. Lastig: Hoe 
word ik van mijn geloof verzekerd?

3. Gebrek aan liefde onder christenen breekt 
de werfkracht van de kerk. Is dat waar? 

4. Er moeten ketterijen onder u zijn, schrijft 
Paulus (1 Kor. 11:19). Hoezo?

5. Wat betekent ‘onze wandel’ in bijbels licht 
(2 Kor. 5:7, Ef. 5:2 en Kol. 2:6)?

6. Wat moet je doen als je door zwakheid in 
zonden valt? Wat is zwakheid?

Voor de volgende afleveringen:
1, 2:12-27
1, 2:28-3:13
1, 3:14-24
1, 4:1-21
1, 5:1-13
1, 5:14-21
2 Johannes
3 Johannes

Literatuur
Belder, J. De brieven van Johannes, 12 
bijbelstudies. Heerenveen, 2017 (met uitge-
breide literatuurlijst). 
Bette, J.C., G. van den Brink, H. Courtz en 
G.A. van Veelen. Studiebijbel.. Veenendaal, 
2000.
Estrik, .W. van. Brieven van Johannes. Gou-
da, 2012.


