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●  Bijbelstudie n.t.Ds. J. Belder

Blijven in de liefde en in de waarheid
2 Johannes

E
Adres en afzender

en snippertje papyrus (chartos, vs. 11), 
goedkoper dan perkament (membrama). 

Eén kantje slechts. Dat is de tweede brief  
van Johannes.
Hij verzwijgt zijn naam. Bescheidenheid? 
Gaat het niet om die andere Naam? Vanouds 
houdt men Johannes voor de afzender. Al-
leen al die sterke overeenkomsten in stijl, 
woordgebruik en thematiek tussen de drie 
brieven en het vierde evangelie. Echt nieuwe 
feiten voegen de tweede en derde brief niet 
toe. Daarom zullen ze wel in de schaduw van 
de eerste zijn gebleven. 
Johannes noemt zichzelf ‘de oudste’, ‘de 
ouderling’. Niet ‘een’, maar ‘de’ presbuteros. 
Het gaat niet om leeftijd, maar om een ambt. 
De oudsten weiden, hoeden en  behoeden 
Gods kudde. Herders zijn zij, die het beeld 
van de Goede Herder vertonen. 
Het lidwoordje ‘de’ veronderstelt dat de 
briefontvangers begrepen dat Johannes hen 
schrijft. Wellicht genoot hij in de kring van 
de ambtsdragers bijzonder aanzien. 
Het adres is lastiger. Wie zijn ‘de uitverko-
ren vrouw en haar kinderen’ (vs. 1)? Een 
persoon? Een hoogstaande christin? Vermoe-
delijk een plaatselijke gemeente. Dat past 
prima bij inhoud en bedoeling van de brief. 
Het beeld van de kerk als moeder, is bekend. 
Zij is als een vrouw die kinderen voort-
brengt, bruid van de hemelse Bruidegom. 
‘De uitverkoren vrouw’.Christus kocht Zijn 
‘uitverkoren vrouw’ voor de bloedprijs 
(1 Petr. 1:19). Straks stelt Hij haar - met haar 

kinderen - de Vader voor als bruid zonder 
vlek en rimpel (Ef. 5:27).

Inhoud
Kernwoorden zijn: waarheid en liefde. Het 
gaat vooral om de praktijk. Liefde moet blij-
ken. Het Griekse woord ‘agapao’, is gevende 
liefde. Samen met de waarheid een twee-een-
heid. Liefde en waarheid gaan hand in hand. 
Zonder liefde slaan we elkaar met de waar-
heid om de oren. Wordt liefde een los thema, 
dan doen we concessies aan de waarheid. Vijf 
keer klinkt ‘waarheid’ (vs. 1-4); in alle drie 
brieven twintig keer.
Wat is waarheid? De vraag van Pilatus tijdens 
de rechtsgang van de Heere Jezus, Die geko-
men was ‘om van de waarheid te getuigen’ 
(Joh. 18:38). Vandaag bestaat er een veelheid 
aan meningen en opvattingen op alle levens-
terreinen. ‘Ieder zijn waarheid’. Ook waar-
heid is betrekkelijk geworden. ‘Denk niet de 
waarheid in pacht te hebben’! Het siert ons 
als wij openstaan voor andere meningen en 
bereid zijn ons te laten overtuigen van eigen 
ongelijk, maar dan wel op goede gronden. 
Aan het Schriftgezag kan en mag niet ge-
tornd worden. Het gaat immers om de 
ankerplaats van ons geloof. Uiteindelijk om 
Jezus Christus, Die de Waarheid is (Joh. 
14:6). 
We moeten ‘de waarheid hebben leren ken-
nen’, ofwel ‘erkennen’, benadrukt Johannes. 
Het is van levensbelang om in de waarheid 
te blijven (vs. 2), dat is een aansporing tot 
heilig leven.  
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Groet
Na het briefhoofd volgt de gebruikelijke 
groet, niet zozeer in wensende zin (Statenver-
taling), maar als verzekering (NBG ’51, NBV, 
HSV).
De trits ‘genade, barmhartigheid en vrede’ 
kennen we ook uit andere brieven.
Genade (charis) is gratie. En gratie is gratis. 
Ze wordt niet verdiend, maar gegeven, op 
grond van Jezus’ verdiensten.  Genade bepaalt 
ons bij ons totale bankroet. 
Barmhartigheid (eleos), heeft te maken met 
Gods bewogenheid en ontferming om men-
sen te behouden. Wie van Gods erbarmen 
leeft, deelt zelf ook barmhartigheid uit.
Vrede (sjaloom) duidt op de goede relatie met 
God, door Jezus Christus.
Latere vertalingen lezen voor ‘u’ het woordje 
‘ons’. De toevoeging ‘de Zoon van de Vader’ 
(vs. 3) maakt duidelijk dat we niet kunnen 
spreken over de Vader buiten de Zoon om en 
niet over de Zoon buiten de Vader om. Ook 
de titels Jezus en Christus houdt Johannes 
dicht bij elkaar. Scheiden mag niet, onder-
scheiden wel. 
 
Blijdschap
In vers 4 steekt Johannes echt van wal. De 
gemeente wordt gecomplimenteerd omdat ‘ik 
er onder uw kinderen gevonden heb die in de 
Waarheid wandelen’. 
De wereld let op ons. Zij is vandaag niet 
meer geïnteresseerd in Luthers vraag: ‘Hoe 
krijg ik een genadig God’? Ze wil wel weten 
hoe een mens eruit ziet die zegt bij Jezus 
Christus te horen. Je wordt vandaag vooral 
beoordeeld op je daden. 
Gelukkig heeft Johannes er ‘gevonden die in 
de waarheid wandelen’. Hebben dan niet al-
len hun leven op Jezus Christus afgestemd? 
Wellicht heeft hij individuele gemeenteleden 

ontmoet van wie een goed getuigenis uitging. 
Het verblijdde hem te merken hoe Jezus 
Christus het eerste, laatste en hoogste woord 
bij hun heeft (vs 4b).
Waarom die nadruk steeds op de liefde? 
Omdat het een wezenskenmerk van het 
christelijk geloof is! ‘Wees een voorbeeld (..) 
in woord, in wandel, in liefde, in geest, in 
geloof en in reinheid’ (1 Tim. 4:12). Wie ‘uit 
God geboren’ is en ‘in Hem is’, heeft ook lief. 
Huwelijken, gezinnen, hele samenlevingen 
verschrompelen bij gebrek aan liefde. Levend 
uit Christus zijn Zijn geboden zelfs een vro-
lijk lied. Let op het meervoud in vers 6. Het 
dubbelgebod van de liefde omvat alle tien 
geboden. 

Alarm geslagen
Gods liefde ondervindt tegenspraak! Wij 
kunnen de Heilige Geest tegenstaan. De 
Waarheid verwerpen, Hém verwerpen, Die 
de Weg, de Waarheid en het Leven is (Joh. 
14:6). Dan doen we de waarheid geweld. 
De lezers worden krachtig gewaarschuwd 
voor verleiders die misleiders zijn. In 1 Johan-
nes 2:18 heten zij ‘antichristen’, in 
1 Johannes 4:1 valse profeten. Christus 
sprak nadrukkelijk van verleiders, bedriegers, 
‘valse christussen’ en ‘valse profeten’ (Mark. 
13:5,22), die in de eindtijd onder Zijn Naam 
zullen opereren. Zij laten niets heel van Zijn 
heilswerk. 
Er is weliswaar geen afval van heiligen, maar 
het gemeenteleven kan wel verwoest worden. 
Wie niet blijft in de leer van Christus zet veel 
op het spel (vs. 8). In ieder geval zijn vrede. 
Wat Johannes bij volhardend geloof in het 
vooruitzicht stelt, ‘een vol loon’, lijkt sterk op 
wat we lezen in het slot van de brieven aan de 
zeven gemeenten in Azië (Openb. 2,3). Een 
‘vol loon’ is wat we op goede gronden ver-
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wachten mogen: het eeuwige leven, het altijd 
bij en met de Heere zijn (1 Joh. 2:25; 
1 Joh. 3:2; 1 Joh. 5:11).
De valse profeten zijn met velen (vs.7a). Een 
kwaadaardige, strijdlustige groep?
Begrijpelijk dat Johannes geschokt is. Het 
gaat immers over de meest fundamentele 
zaken: kruis en opstanding. Over Jezus 
Christus, Het Lam van God dat de zonde 
der wereld wegneemt.
Zijn de heilsfeiten niet waar, dan is het Evan-
gelie een lege huls.
Er gaan bedriegers van het ergste soort rond, 
waarschuwt Johannes. 
Ook vandaag gaan vele verleiders rond. 
Steeds is het de ergernis tegen het kruis. 
Vervloekt de preken waar geen bloed uit 
vloeit, zodat ook geen bloed kan druppen op 
zondaarsharten. Oplettendheid is geboden, 
niet incidenteel, maar permanent, aldus de 
gebruikte werkwoordsvorm (vs. 8). Goede 
theologie cirkelt steeds om kruis en open 
graf.

Weigeren
Heet zulke mensen niet welkom in je huis 
(vs. 9, 10)! En dat in een cultuur waar gast-
vrijheid zeer hoog in het vaandel staat, zelfs 
een pijler in de Thora is. Toch kunnen zulke 
maatregelen nodig zijn. Niet omdat de leer 
boven de liefde gaat, het is juist andersom. 
De liefde gaat boven de leer. De liefde tot 
God en Zijn Woord. Geef je misleiders on-
derdak dan schep je de mogelijkheid dat zij 
hun werk kunnen voortzetten. Door hen 
buiten te houden word je ook niet beïnvloed. 
Mogelijk heeft Johannes bij ‘huis’ gedacht 
aan de plaats van samenkomst. Daarvoor 
pleit het meervoud van ‘u’, of ‘jullie’ in vers 
10, terwijl ‘huis’ enkelvoud is.
Lastiger is het vervolg. ‘Begroet hem niet’ 

(vs. 10b). ‘Groeten’ was in de Joodse wereld 
niet kleurloos, maar een religieus getinte 
handeling. Zie Mattheüs 10:12 en 13. Ie-
mand groeten betekent hem vrede toewen-
sen. Kortom: weer de dwaalleraar en dus ‘zijn 
slechte werken’. Hetzelfde woord gebruikt 
Johannes als het om de duivel gaat (1 Joh. 
2:13). Conclusie: stel de kansel niet open 
voor wat strijdt met de leer zoals samengevat 
in de apostolische geloofsbelijdenis.

Johannes heeft nog veel meer te zeggen, maar 
dat kan wachten. Wat hij hier aan de orde 
stelt, heeft haast. 
Blijf in de waarheid, in geloof, hoop en lief-
de. Blijf bij onze Heere Jezus Christus. Leef 
uit het hart van het Evangelie.
Wie zijn de ‘kinderen van uw zuster, de uit-
verkorene’ (vs. 13)? Dat moet de gemeente 
zijn waar Johannes deel van uitmaakt, ver-
moedelijk Efeze. De een groet de ander.
De apostel begon zijn brief (vs. 4) met de 
gelovigen te verzekeren van zijn ‘blijdschap’ 
en daarmee eindigt hij ook (vs. 12). Vreugde 
die haar climax bereikt in de gemeenschap 
met de Vader en de Zoon en met elkaar. Een 
zaak van de innigste liefde. 

Vragen en opdrachten
1. Lees 1 Korinthe 10:12. Wat is het ver-

band met de inhoud van deze brief?
2. Hebben wij de waarheid niet in pacht …? 

(1 Tim. 6: 20). Wat houdt dat in?
3. De reformatoren gingen enorm tekeer 

tegen ieder die ‘goedgelovigen’ op een 
dwaalspoor brengt. Zijn wij vandaag te 
lief voor zulke verleiders?

4. Hoe ontmaskeren we bedriegers …?
5. Bijbelse prediking is ‘openen en sluiten 

van het hemelrijk’ (Zondag 31). Leg uit 
wat dat inhoudt.
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6. Hebben de haast dwingende woorden 
van Johannes in vers 10 en 11 ook nog 
betekenis voor ons vandaag? Licht uw 
antwoord toe.


