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Dwaalgeesten
en tijde van Johannes is de Grieks-
Romeinse wereld een broedplaats van 

allerlei religieuze ideeën. Ze doet niet onder 
voor de wereld van nu, die een hoog religieus 
zweefgehalte heeft en waarin absolute waar-
heden verdacht zijn. Is Jezus echt de enige 
weg tot redding? Lopen er niet vele wegen 
naar het nieuwe Jeruzalem …? 
‘Geloof niet iedere geest, maar beproef de 
geesten of ze uit God zijn’, schrijft Johan-
nes. Hij richt zijn pijlen op zogenaamde 
‘bijbelleraren’, door wie een bepaalde geest 
invloed probeert te krijgen in de gemeente. 
Die geest staat haaks op de Geest die uitgaat 
van de Vader en Zijn Zoon, Jezus Christus. 
Ook Jezus waarschuwde daar al voor (Matth. 
7:15; 24:11, 24; Mark. 13:22). En Paulus 
en Petrus hadden eveneens hun handen vol 
aan geesten die niet uit God waren (1 Kor. 
12:10; Hand. 20:29v; 2 Petr. 2:1v). Dwaal-
geesten pogen de gemeente van het funda-
ment af te trekken.
Wat is het onderscheid? Let op de drijfveren, 
de  bedoeling, de inhoud.
Die valse profeten ‘zijn uitgegaan’ van ons. 
Kennelijk betreft het vroegere gemeenteleden 
(zie ook 2:19). De geesten moeten steeds 
getoetst worden, aldus de gebruikte werk-
woordsvorm.  De toetssteen is Gods Woord. 

Toetssteen
Zij met wie Johannes botst, ontkennen dat 
er ooit een Jezus van (ons) vlees en bloed in 

deze wereld geleefd, geleerd en geleden heeft. 
Zij achten dat beneden Gods waardigheid 
en ook van die van henzelf. Zij hebben geen 
Verlosser nodig. Hier openbaart zich de anti-
christ (vs.3), de leugengeest, de grote negati-
vist. Gods tegenspeler. 

De dwaling die Johannes ontmaskert en be-
strijdt, lijkt verdacht veel op het ‘New Age-
denken’. Uit de grote vergaarbak van allerlei 
religies en ideologieën construeer je een bij 
jouw passende levensvisie. Tegelijkertijd is 
er een diepe afkeer van het exclusieve van de 
Bijbel en het christelijk geloof. Oude dwalin-
gen keren terug in een nieuw jasje.
Christus waarschuwt dat valse profetie 
de eindtijd zal stempelen (Matth. 7:15v; 
24:11v). Werd het evangelie nog nooit wer-
kelijk tot ons geestelijk eigendom, dan staan 
wij open voor iedere ‘theologische’ modegrill. 
Voor machten en krachten die het evangelie 
uithollen en tot een lege dop maken. Waren 
die eigengereide bijbelleraren wel ooit in hart 
en geweten geraakt door het Woord dat vlees 
geworden is? En wij …?

Overwinnen
De laatste twee hoofdstukken van dit briefje 
bevatten geen nieuwe thema’s. Geloof en 
liefde zijn de hoofdonderwerpen. Onlosma-
kelijk met elkaar en met de Heilige Geest 
verbonden. 

In vers 4 belicht Johannes kracht en werk-
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zaamheid van het geloof. 
Door de geestelijke wapenrusting te han-
teren, staan zijn kindertjes in een overwin-
ningspositie. Wie uit het geloof leeft, is 
onoverwinnelijk! Het geloof rekent niet met 
de helft plus één, maar alleen met de Ene. 
Dat zal Johannes bedoelen in vers 4 als hij 
schrijft dat ‘Hij meer is’, machtiger dan alle 
antimachten samen. Met Hem zijn wij altijd 
in de meerderheid. 
Waar de Geest van God heerst is vrede, blijd-
schap, zekerheid, zuiverheid, liefde, geloof, 
en worden overwinningen behaald op we-
reld, duivel en eigen hart.
Onze ‘spraak’ verraadt bij wie wij horen. 
De dwaalgeesten (vs. 5) kunnen proberen 
een schone schijn op te houden, maar vallen 
door de mand. Scherp contrasteren zij met 
de gelovigen uit vers 4 en 6. Johannes ge-
bruikt in vers 5 niet het gebruikelijk woord 
voor verkondigen, de dwaalgeesten babbelen 
maar wat aan. Maar ‘de wereld hoort hen’ 
graag. ‘Wereld’ (kosmos) is hier in negatieve 
zin bedoeld. Het is de wereld die Christus 
afwijst. 
Er zijn, betoogt Johannes, uiteindelijk maar 
twee mogelijkheden: je bent óf uit God, óf 
uit de wereld. Er bestaat geen grijs midden-
veld. 
Wie uit God is, ‘kent’ Hem (vs. 6) en trekt 
telkens weer op Hem aan. 
Let op de scherpe contrasten die Johannes 
aanbrengt. Het is óf, óf. Licht óf duister. Le-
ven óf dood. Gerechtigheid óf zonde. Liefde 
óf haat. Christus óf antichrist. God óf afgod.

Kenmerken
Johannes’ ‘lieve kinderen’ kunnen de leugen 
aan. Dat bleek eerder al (1, 2:13; 1, 4:4), 
mits ze maar blijven in de liefde. Liefde moet 
blijken doordat je: Gods geboden bewaart 

(2:2-6, 29; 3:10, 22; 5:3), niet in de zonden 
leeft (3:6,9; 5:18), je medegelovigen liefhebt 
(2:9-11; 3:10, 14, 18, 24; 4:7, 11, 20-5:2) en 
Jezus als de Christus, als Gods Zoon, belijdt 
(2:23; 5:1). Hieruit blijkt dat je de Heilige 
Geest hebt ontvangen (3:24; 4:13).
Zo brengt Johannes zijn lezers tot de zeker-
heid van het geloof. 
Liefde bewijzen aan de naaste is een duidelijk 
bijbels kenmerk, een bewijs van ‘uit God 
geboren’ zijn. 
Telkens duikt het woordje ‘weten’ op (2:3; 
3:2; 3: 14.; 5:2; 5:18; 5:20).
God is liefde (vs. 8, 16).Hij hééft niet alleen 
lief (10, 11, 19), maar is liefde! Eén en al 
liefde.
Bron en bakermat ervan. Hij bewijst liefde 
omdat Hij liefde is (vs. 8b).
De vraag is nu niet hoe wij tegenover God 
staan, de apostel keert het om. Wij horen 
hoe God tegenover deze wereld staat (cf. Joh. 
3:16). God heeft Zijn liefde in deze wereld 
geopenbaard (vs. 9). Wat verborgen was 
wordt tevoorschijn gebracht. Zó, dat ieder 
het zien kan. 
‘Niet dat wij God liefhebben gehad …’ (vs. 
10). Integendeel! We hebben ons uit Zijn 
handen losgewrikt. Maar God liet het daar 
niet bij zitten. Hij ‘heeft Zijn Kind gegéven 
…’ als een ‘verzoening voor onze zonden’ 
(cf 1, 2:2). Zonder dat daar iets van ons 
tegenover staat. ‘Hierin is de liefde …’ Drie-
maal achtereen wijst Johannes daar op (vs. 
9,10,17). 

Liefde moeten blijken
Wie leeft uit de liefde van God, zoals een 
rank uit de Wijnstok (Joh. 15), kijkt door de 
ogen van Jezus naar deze wereld. Hij verlangt 
dat ook de wereld Gods liefde leert kennen!
‘Kennen’ is blijkbaar niet hetzelfde als Hem 
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‘aanschouwd hebben’ (vs. 12). Doelt Johan-
nes op de dwaalgeesten? Wellicht beriepen zij 
zich op bijzondere ervaringen. In Johannes 
1:18 lezen we dat niemand ooit God gezien 
heeft, maar ‘de eniggeboren Zoon van de 
Vader heeft Hem ons verklaard’. Wij kennen 
de Vader door de Zoon, summum van Zijn 
liefde (vs. 14). 

Alleen door de nauwe verbinding met de 
bron stroomt Gods liefde door ons de wereld 
in. Het Griekse woord wijst op een doel dat 
bereikt wordt. Gods liefde komt tot Zíjn be-
doel-ing in het onvoorwaardelijk liefhebben 
van elkaar. Dat ziet de wereld.

Het gaat erom dat ‘wij in Hem blijven en 
Hij in ons’ (vs. 12, 13,15, 16). Dit weder-
zijds ‘blijven’ staat garant voor rust en vrede. 
Weer wijst Johannes op de Geest Die ge-
geven is (cf. 1, 3:24). God heeft ons ‘van 
Zijn Geest gegeven.’ Wij krijgen nooit de 
beschikking óver Hem, wel deel áán Hem. 
Hij leidt in alle waarheid (cf. Joh.. 16:5-15), 
met betrekking tot God en mens, zonde en 
genade. Hij stelt niet Zichzelf, maar Chris-
tus centraal. Hij wijst ons de weg vanuit het 
Woord. Blijf in ‘de leer van Christus’ (2 Joh. 
9) en ‘in de liefde’. Anders val je, vroeg of 
laat.
Blijven in Hem en Hij in ons is het geheim 
van het christenleven. 

Volmaakte liefde
De liefde van God voor doodschuldigen kan 
alleen maar beantwoord worden met ‘we-
derliefde’. Die liefde beweegt zich naar God 
én de naaste. Is de liefde bij ons volmaakt 
(vs. 12), dan hebben wij vrijmoedigheid met 
het oog op de dag van het oordeel (vs. 17). 
Ze drijft bovendien de vrees (phobos) uit 

(vs. 18). Zo niet, dan is de liefde in ons nog 
niet tot haar uiteindelijke ‘doel’, tot Gods 
be-doel-ing, gekomen. Of de liefde drijft de 
vrees buiten of de vrees de liefde. Vrees is 
angst voor afwijzing. Ze ontneemt vrijmoe-
digheid. Als de liefde ondermaats is, pakt 
vrees zijn kansen.
‘Hierin is de liefde bij ons volmaakt (..), na-
melijk dat zoals Hij is, wij ook zijn in deze 
wereld’. Bedoeld zal zijn: zoals Hij de liefde 
uitleefde, zo ‘behoren’ ook wij de liefde in 
praktijk te brengen. Christus is Middelaar en 
Voorbeeld. ‘Zoals Hij is …’ 
Johannes eindigt met een praktisch voor-
beeld (vs. 20). 

Tot slot: liefhebben van God én de naaste 
gaat terug op Gods gebod, door Jezus na-
drukkelijk herhaald (Matth. 22:37v; Marc. 
12:30v). Dat Johannes hier ‘de naaste’ heeft 
ingeruild voor ‘de broeder’ doet daar niets 
van af. Hij snijdt het liefdegebod toe naar 
een concrete situatie, binnenkerkelijk, zo 
men wil. In de praktijk van het alledaagse 
leven zal blijken wat ons liefhebben waard is. 

Vragen en opdrachten

1. Waarom lopen we warm voor ‘het nieu-
we’, of verdedigen we door dik en dun 
‘het oude’ in de kerk? Welke geest drijft 
ons?

2. Hebben wij de waarheid in pacht? Klinkt 
dat niet hoogmoedig en betweterig? Zie 
ook 1 Timotheüs 6: 20

3. Valse profetie (verkondiging) onder-
scheidt zich van bijbelgetrouwe verkon-
diging door afwijkende dogmatische (de 
leer) en ethische standpunten. Licht dit 
toe.



   de hervormde vaan · 80e jaargang  ·  nr 9 · november 20204

4. Hoe veel kerkstrijd en kerkscheuringen 
zijn niet het gevolg van een tekort aan 
liefde? Uw mening.

5. Vergelijk 1 Johannes 2: 13 met 4: 4. 
Tweemaal is sprake van ‘overwonnen 
hebben’. Over wie gaat het? Zijn er ver-
schillen tussen deze verzen? 

6. Wanneer zijn wij onoverwinnelijk? 
7. Lopen we door veel nadruk te leggen op 

de liefde geen gevaar dat het ‘geloof ’ een 
softe aangelegenheid wordt?


