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TER INLEIDING.
Merkwaardig valt deze brief „als met de deur in huffs".
Hier niet, zooals in de brieven van Paulus en Petrus, een behoorlijk
opschrijt, waarin de schrijver zich bekend maakt; geen adres, zooals men
toch in brieven pleegt te vermelden; hier ook geen „slot", waarin men
van de lezers afscheid neemt en hen groet of zegent — bier als het
ware een in grooten haast geschreven woord, dat neergepend lijkt terwij1
iemand er buiten op wachtte, en dat hem zoo maar in de hand gedrukt
en meegegeven is.
Vanwaar deze zonderlinge briefvorm? En van wien? En aan wie?
Ziedaar vragen, die alle slechts uit het schrijven zelf hun antwoord
moeten vinden.
Toch wil dit niet zeggen, dat we hier zoo goed als in het onzekere
tasten. Van haar vroegste bestaan of heeft de Christelijke Kerk nimmer
getwijfeld, van wien dit schrijven afkomstig was, maar er onmiskenbaar
de hand in gezien van den zeer hoogbejaarden apostel Johannes. Oude
christelijke schrijvers geven unaniem blijk hem als den auteur te kennel',
en het heeft dan ook niet de minste waarde dat latere critici zijn gaan
betwijfelen en ontkennen, dat Johannes dezen brief geschreven zou hebben.
Al te duidelijk komt zijn gestalte in dit geheele schrijven naar voren.

Misschien nog het meest opmerkelijk dafirin, dat hij zichzelf zooveel
mogelijk op den achtergrond houdt; ge kent dezen schroom van Johannes
om op zichzelf de aandacht te vestigen vooral uit zijn evangelie! Maar
andererzijds verraadt zich zijn apostolische figuur op bladzij na bladzij.
In den nadruk, waarmee hij zich met andere oor- en ooggetuigen van
Jezus' verschijning op aarde noemt; in de pretentie, dat men alleen in
samenhang met hen, de apostelen, ware gemeenschap met God en met
Christus kan hebben; in het gezag, waarmee hij spreekt; en niet het
minst in den typeerenden naam „kinderkens", waarmee hij, de stok-oude
(zegt de overlevering niet, dat hij 120 jaar oud geworden is?) niet alleen
de „jongelingen", maar ook de „waders" onder zijn lezers aanspreekt.
Al deze dingen maken ons ook begrijpelijk, waarom hij zich niet met
zooveel woorden voorstelt. Er komt iemand met een brief, dien Johannes
geschreven heeft. Hij geeft hem over aan de leiders der gemeente, voor
welke hij bestemd is. Ieder weet: er is een brief van den apostel
Johannes binnengekomen!
Ge bemerkt: we veronderstellen dus, dat deze brief aan een bepaalde

gemeente, of hoogstens aan een kleine groep van nauw met elkaar in
gemeenschap staande gemeenten geschreven is. En we zullen ons wel
niet zeer vergissen, wanneer we deze gemeente of gemeenten in Klein-Azie
zoeken. Daar beyond zich immers de invloedssfeer van den apostel
Johannes, en daar maakte ook de ketter Cerinthus opgang, over wien
aanstonds meer. Aileen — bij deze vage aanduiding moeten we het laten.

Wat dringt Johannes tot dezen brief? Hoort hij van levensgevaar voor
deze gemeente, en werpt hij haar nu Wings het reddingskoord toe?
0 neen!
Wel heeft hij vernomen, in hoe groot gevaar deze gemeente verkeerd
heeft, en een diepe ontroering is door hem heengegaan, maar het gevaar
is voor heden geweken! Uit eigen kring is de vervalsching van het aanvankelijk aangenomen evangelie opgekomen, maar als een gezond lichaam
heeft de gemeente op deze doodelijke ziektekiemen gereageerd. Tot op
koortshitte toe is er een strijd ontbrand. Maar het kerklichaam heeft de
crisis overwonnen. Van oud tot jong heeft men het ontstellende van de
steelsgewijs gepropageerde denkbeelden herkend, en er is een principieele
worsteling ontstaan zoo hevig, dat de „dwaalleeraars" tenslotte het veld
hebben moeten ruimen en met verbitterd gemoed „de gemenschap met
de kerk verbroken hebben". En het zijn niet het minst de jongeren in
de gemeente geweest, die zich daarbij in heilig vuur hebben geweerd.
Dit alles is den ouden Johannes aangezegd en het heeft hem doen
beven van vreugde. Hij grijpt naar de pen en moet zijn gemoed luchten
ten roem van Gods genade in lof en dank.
En toch is dit, zoodra hij zich tot schrijven zet, al niet meer de overheerschende toon in zijn gemoed. Veeleer trekken nieuwe zorgenrimpels
over zijn gelaat en gevoelt hij plotseling heel sterk, dat dit niet de laatste
aanslag van Satan op de gemeente wezen zal. Hij heeft behoefte om zijn
apostolisch zegel-van-goedkeuring te hechten aan de houding der gemeente
tot nu toe, maar tevens om haar op nog meer strijd voor te bereiden
en tot onverminderde waakzaamheid aan te sporen.
Want wat zij nu heeft doorgemaakt is niet een voorbijgaande crisis
geweest. Het is eer symptoom van een strijdtactiek, waarmee Satan haar
rusteloos belagen zal.
En omdat dit geen op zichzelf staand feit, maar veeleer symptoom is
geweest, gevoelt hij zich gedrongen ook voor de toekomst de gemeenten

door haar scherp te laten zien, waar het in laatster instantie
om gaat. „Aanvaarding of verwerping van Jezus als den Christus", ziedaar
het dilemma, waarom het altijd weer gaan zal. En in deze worsteling kan
te wapenen
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de gemeente alleen maar overwinnen, als zij ook voor de toekomst vastgezet wordt in het geloof, en met nieuwen nadruk verzekerd wordt van
het heil, dat zij in Jezus Christus bezit.
Ziedaar wat den ouden Johannes drijft tot dit bewogen schrijven.
Wat hebben deze eigenwijze gemeenteleden, deze „dwaalleeraars", dan
toch wel in stilte gepropageerd?
Dat moeten we in de eerste plaats afleiden uit wat Johannes in verband
hiermee schrijft.
En dan is zooveel wel duidelijk, dat hun voornaamste evangelievervalsching geweest is, dat zij scheiding gemaakt hebben tusschen „Jezus"
en „Christus", den „Zoon van God".
Hoe zij die scheiding hebben gedacht en geleerd, is niet met volstrekte
zekerheid uit dezen brief of te leiden. Ze kiinnen beweerd hebben, dat
Jezus niet een echt mensch was geweest, doch slechts een schijngestalte
waarin de Christus op aarde „verschenen" was, en op deze wijze dus
geloochend hebben „dat Jezus Christus in het vleesch gekomen was"
(4 : 2). Maar waarschijnlijker is, ook op uitlegkundige gronden, dat de
mededeeling van Irenaeus, een der oudste christelijke schrijvers, juist is,
dat deze dwaalgeesten gepakt waren door de leer van een zekeren
Cerinthus, een bekenden ketter nog uit de dagen van den apostel Johannes,
in Klein-Azie.
Deze man had, om welke redenen laten we daar, volgens Irenaeus
geleerd, dat de mensch Jezus de zoon was van Jozef en Maria. Op dezen
mensch was, toen hij zich door Johannes liet doopen, in de gedaante van
een duff de Christus neergedaald, een „aeoon", een „uitvloeisel" van de
hoogste Macht over het gansche heelal; een tweede-rangs godheid dus.
Door de inwoning van dien „Christus" heeft toen de mensch Jezus de
wereld den „onbekenden Vader" gepredikt en groote krachten gedaan.
Geleden heeft echter deze Christus, deze „Zoon Gods" niet, want toen
Jezus Gethsemane binnenging en zijn laatste groote lijden tegemoet ging,
is „Christus" weer van hem „weggevlogen". Zoo zou het niet meer dan de
mensch Jezus geweest zijn, die geleden heeft, gestorven is, en ten derden
dage is opgestaan van de dooden.
Om dezen rechtstreekschen aanval van Satan op Jezus als den Christus
noemt Johannes deze leugenprofeten „antichristen", rechtstreeksche tegenstanders van Jezus Christus zelf en zijn blijde boodschap.
Met deze schrikkelijke vervalsching van het evangelie in zijn kern
schijnt echter, gelijk doorgaans, ook hier ernstige afwijking in de levenspractijk gepaard te zijn gegaan. Deze menschen mOesten welhaast, waar zij
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de groote liefde Gods in de overgave van Zijn Zoon tot in den dood
loochenden, komen tot een ontkenning van de noodzakelijkheid der
broederlijke liefde. Ze mOesten welhaast, waar zij pretendeerden „dieper"
kennis van God te bezitten, een kennis echter die neerkwam op een
scheiden van het „geestelijke" en het „stoffelijke", komen tot de dwaze
inbeelding, dat zij „geestelijk" gemeenschap met God konden hebben,
terwijl ze „stoffelijk" van een zondig leven niet bang waren. En het
spreekt heelemaal vanzelf, dat zij, de „dieper ingeleiden", de autoriteit
van een apostel als Johannes verwierpen, die immers nog slechts op het
„lagere" standpunt der christelijke religie stond!
Zoo werden deze menschen in den volsten zin verleiders, leugenprofeten
in de gemeente!
Het vormt nog altijd een punt van geschil tusschen de geleerden, of
we in deze dwaalleeraars al te maken hebben met een verschijningsvorm
van de later zoo berucht geworden Gnostiek, de groote, veelvormige
dwaling, die het leven der kerk tot in den hartader heeft zoeken te
treffen. Hoewel er inderdaad argumenten zijn aan te voeren om deze
vraag ontkennend te beantwoorden, meenen we toch, dat een voortdurend in het oog houden van die gnostiek verhelderend kan werden voor
het verstaan van dezen brief. We wijzen daartoe vooral op twee dingen.
In de eerste plaats op de manier, waarop de gnostiek placht op te
treden in de kerk. Zij zocht niet als een buitenkerkelijke strooming de
leden der kerk weg te zuigen uit de kerk, maar zij vertoonde zich steeds
binnen de kerk als „den hoogsten trap" van christendom. Zij liet de
gewone christenen in hun waarde, maar wilde iets bieden voor hen,
die „dieper" ingeleid wenschten te worden. Zij was voor de „fijnere"
geesten, die dieper tot „het wezen der verlossing" wenschten door te
dringen en tot „hooger" geestelijk leven begeerden gevoerd te worden.
Daarom vormde zij „kringen" in de gemeente, een kerkje van hoogen
keur in de kerk, en wijdde zij haar discipelen in in allerlei symbolische
handelingen, waardoor de „geese des te gereeder bevrijd werd nit de
„stor.
De gnostiek leefde dus uit de door en door heidensche, dualistische
voorstelling van de volstrekte tegenstelling tusschen geest en stof. Te
onzaliger ure was de geest, die reine, subtiele, onstoffelijke substantie,
verbonden geraakt aan de stof, en de ziel zat nu in het lichaam gekluisterd als in een gevangenis. En nu kwam de leer der „gnosis", der
hoogere kennis, den geest de wegen verkondigen, waarlangs hij zich
allengs uit de macht van die stof bevrijden kon.
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Het spreekt vanzelf, dat zulk een „prediking", die in wezen niets
anders dan heidensche bespiegeling en een ijdele poging tot zelfverlossing was, zoowel leiden kon tot een streng ascetische levenshouding,
als tot een minachtend zich verheven achten boven wat dat lichaam,
die stoffelijke zijde van het bestaan, uitkuurde; tot het grofste libertinisme
dus.
En misschien merkt iemand in deze globale teekening van de gnostiek
opmerkelijke trekken van overeenkomst met verschijnselen, die zich in
den loop der eeuwen ook binnen den gereformeerden levenskring hebben
voorgedaan en nog wel voordoen.
Dan krijgt deze brief van Johannes des te grooter actualiteit en des te
indrukwekkender gezag ook voor onzen tijd!
Nu nog een, enkel woord over den gedachtengang van dezen brief.
Kunnen we wel van een gedachten-„gang" spreken? Natuurlijk, Johannes'
gedachten gain, maar zoo heel anders dan wij dat gewend zijn. Niet in
streng logische ontwikkeling, in leerstellige belijning, maar eer mediteerend, schouwend, intuitief contact zoekend met de voile practijk van
het geestelijk leven.
De stij1 van dezen brief wijst dat reeds uit. Merk maar eens op, hoe
hijna alle gedachten met het eenvoudige voegwoord „en" aan elkander
geschakeld worden, en ge ziet al wel, dat hier een geheel andere denkwijze aan het woord komt dan wij gewoon zijn. Maar nog duidelijker
spreekt dit tot ons, wanneer we zien, hoe Johannes herhaaldelijk uit een
pas neergeschreven zin een woord Licht, om dat in een volgenden zin wat
breeder toe te lichten. Of hoe hij een zelfde gedachte eerst positief uitspreekt, om haar daarna in ontkennenden vorm te herhalen en daardoor
in te voller Licht te plaatsen. Ook bepaalde zegswijzen als b.v. „geopenbaard worden" zijn typisch Johanneisch.
Men heeft daarom Johannes' schrijftrant vergeleken met het golvenspel
van de zee. Telkens weer duiken uit het woelige vlak de zwellende ruggen
op, om schuimend zich uit te storten en weer te vervloeien, totdat ze
even verder weer omhoog rijzen en hun vermoeiend spel herhalen.
Misschien is het juister dezen brief te vergelijken met een orkestwerk,
waarvan de twee hoofdmotieven zich al aanstonds aankondigen, en die
dan verder in allerlei vervlechting en variatie telkens weer opduiken, om
in een harmonische finale hun rustpunt te vinden.
Deze eigen-aard van Johannes' schrijftrant maakt het moeilijk van
dezen brief een scherpe indeeling te geven. De twee hoofdthema's zijn
duidelijk: 'ems is de Christus, de in het vleesch gekomen Zoon van
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God; en: een iegelijk, die in Hem God waarlijk ke pt, die wandelt naar
het groote gebod der liefde. Maar overigens is elke indeeling vatbaar
voor critiek en vervangbaar door een andere. De hier gebodene poogt
althans eenigermate de hoofdlijn van Johannes' gedachtengang naar voren
te brengen, al blijken de geplaatste opschriften allerminst thema's te zijn,
die logisch worden uitgewerkt.

Deze inleiding zou niet volledig zijn, indien we er niet bij wijze van
aanhangsel iets aan toevoegden over het zoogenaamde „Comma Johanneum", d.w.z. het bekende en veelbesproken „zinsdeel van Johannes" uit
het vijfde hoofdstuk.
We willen voor de duidelijkheid vers 6-8 even in hun geheel overnemen,
en dan de aangevochten woorden tusschen haakjes plaatsen en cursief
laten drukken.
6. Deze is het, die gekomen is door water en bloed, (namelijk) Jezus,
de Christus; niet door het water alleen, maar door het water en het
bloed. En de Geest is het die getuigt, (om-)dat de Geest de waarheid is.
7. Want drie zijn er, die getuigen (in den hemel: de Vader, het W'oord
en de Heilige Geest; en deze drie zijn gen.
8. En drie zijn er, die getuigen) op de aarde: de Geest, en het water,
en het bloed; en die drie zijn tot een.
Ge ziet dus: het gaat over de grootste helft van vers 7, en de beginwoorden van vers 8. Wat is daarmee dan aan de hand?
Het merkwaardige van deze woorden is, dat ze in verreweg de meeste
en vooral ook in de oudste handschriften niet voorkomen. NOch de oude
Grieksche manuscripten nOch de Grieksche kerkvaders leveren ze ons
over; ja zelfs de oudste handschriften van de Latijnsche vertaling (de
Vulgata) hebben ze nog niet. Eerst in codices, die uit het eind van de
vierde eeuw dateeren, komen ze voor.
Het ligt voor de hand, dat men daar zijn „conclusie" uit trekt: deze
woorden zijn „dus" blijkbaar later pas ingelascht. En er is niet zoo heel
veel fantasie voor noodig om te gissen, hoe dat is gebeurd. „Natuurlijk"
zal iemand, die inmiddels met het „dogma van de Heilige Drieeenheid"
goed vertrouwd was geworden, en dezen brief van Johannes zat te lezen,
op den rand van zijn handschrift bij wijze van aanvulling en verduidelijking de aanteekening hebben gezet: „Want drie zijn er, die getuigen ...
in den hemel enz enz." Een ander, die dit handschrift overschreef, nam
deze aanteekening in den tekst op, niet beter wetende, of ze behoorde er
in. Weer een ander schreef dit handschrift over, en zoo ontstond er op
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den duur een geheele „familie" van handschriften, die de gewraakte
woorden er in had.
Uit tekst-critisch oogpunt is tegen dit betoog weinig in to brengen;
het heeft de waarschijnlijkheid geheel en al voor zich!
Maar uit uitlegkundig oogpunt staat de zaak toch anders. Uitlegkundig
beschouwd (en ik volg hier nu Prof. Greijdanus in zijn glasheldere uiteenzetting omtrent dit vraagstuk in zijn grooten commentaar, verschenen bij
van Bottenburg, en in de „Korte Verklaring", uitgekomen bij Kok) —
uitlegkundig beschouwd moeten we uitgaan van het woordje „want", waar
vers 7 mee begint. Dat zevende vers wil dus verklaren, waarom „de Geest
de waarheid is".
Komt daar nu inderdaad een antwoord op, wanneer de aangegeven
woorden niet in den tekst behooren? Immers neen. Dan zou er niets
anders volgen dan: „Want drie zijn er die getuigen op de aarde, de
Geest en het water en het bloed, en deze drie zijn tot een". En deze
opmerking verklaart toch niet waarom de Geest de waarheid is. Nemen
we echter de bestreden woorden als echt aan, dan is de gedachtengang
opeens volkomen helder. Dan wordt ook in vers 7 metterdaad uitgelegd,
waarom de Geest de waarheid is, nl. omdat Hij een der drie Goddelijke
Personen is, de Derde Persoon uit de Heilige Drieeenheid; en dan verstaan we in vers 8, dat door het getuigenis van dien Heiligen Geest
ook het water en het bloed kracht krijgen (zie hiervoor nader de
paraphrase op de betreffende verzen). Uit uitlegkundig oogpunt zijn dus
de aangevochten woorden metterdaad onmisbaar!
Ondanks de tekst-critische bezwaren houden dan ook tal van geleerden
van naam deze woorden voor oorspronkelijk. Ik noem Calvijn, die bier
het liefst toe neigt; Dr A. Kuyper Sr en in den jongsten tijd Prof.
Dr S. Greijdanus.
Vraagt men zich of hoe het dan mogelijk is, dat zoo belangrijke en
onmisbare woorden al vroeg uit den tekst geraakt kunnen zijn in vele
handschriften, dan moet daarop geantwoord worden, dat wij dit geheim
wel nooit geheel zullen kunnen oplossen. Dr Kuyper dacht aan de
mogelijkheid, dat tijdens de groote vervolging onder den Keizer Decius,
die gepaard ging met een ware verdelging van de toenmaals bereikhare handschriften, de handschriften met den volledigen tekst verloren
zijn gegaan; maar vermoedebbk zal dit wel een onopgehelderd vraagstuk
blijven.
Hoe dit ook zij, de megelijkheid, dat Johannes reeds duidelijk de
Drieeenheid genoemd heeft in zijn schrijven, is, gezien de wijze waarop
hij over de verhouding van Vader en Zoon schrijft, zeker niet uitgesloten.
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En waar deze woorden om uitlegkundige redenen niet kunnen gemist
worden, kan het getuigenis der overgebleven handschriften niet afdoende
worden geacht.
Wig aanvaarden ook deze woorden als het oorspronkelijke en betrouwbare Woord van God!

.........!.........11*
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1 Johannes 1 : 1

L WIJ PREDIKEN GODS GEMEENSCHAP IN JEZUS.
1 : 1 Wat is nu toch onafgebroken het een en het al van
onze prediking omtrent Jezus Christus? Wairop leggen wij
steeds weer den v011en nadruk?
Is het niet dat al-het-geschapene-te-boven-gaande, het
goddelijk-verhevene, het eeuwige in Hem; dit, dat Hij, die
daar in vleesch en bloed vOOr ons stood, nochtans was
Degene, die niet geworden is, maar vOlir alle begin er altijd
geweest is?
Ja, dat boven alles hebben wij u altijd weer voorgehouden, dat in Jezus GOD _IS GEOPENBAARD IN HET
VLEESCH! Dat, wat velen helaas in Hem voorbijgezien
hebben, maar wat wij op onvergetelijke wijze gehOOrd
hebben uit Zijn woorden. Dat, wat wij klaar en scherp gezien hebben met onze eigen. oogen. Dat, wat wij met klimmende verbazing en huiverenden eerbied aanschouwd
hebben met het oog van ons geloof, en wat onze 'linden
zelf gevoeld hebben, als ze het wonderlijk vermenigvuldigde brood braken, of zijn nit den dood herrezen lichaam
betastten — dat hebben wij u rusteloos verkondigd omtrent Hem, dien ik niet beter aanduiden kan dan als „HET
WOORD DES LEVENS"; die zelfopenbaring Gods, die het
leven in zich droeg en tot ons droeg; de eigen Zone Gods!
2 Want ja waarlijk, Het Leven in eigen Persoon is zich in
deze wereld komen openbaren, en wij zijn de bevoorrechten, die het hebben mogen zien. En nu dOen we niet
anders meer dan diarvan getuigen, en u, die niet het voorrecht gehad hebt daar zelf aanschouwers van te zijn, dat
Leven te verkondigen, dat eeuwig is! Ja, wat zeg ik, dat
leven, dat, in lief de naar Hem toegekeerd, persoonlijk bij
den Vader was; waarvan de Vader juist „Vader" is, en dat
zelf des Vaders „Zoon" is! Van dat leven, dat aan ons
verschenen is in Jezus, dairvan spreken wij u!
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1 Johannes 1 : 3—

3 Welnu dan, wat wij dus zelf gezien en zelf gehoord
hebben, dat deelen wij op onze beurt weer mee aan u, opdat
ook gij op deze wijze daarin zoudt deelen, daaraan gemeenschap hebben zoudt met (ins. Want wat Jezus van den
Vader gehoord en ons verkondigd heeft, dat hebben wij van
Hem gehoord en verkondigen het weer aan u, opdat de
gemeenschap, die Jezus ons met den Vader gegeven heeft,
ook weer uw deel zou zijn, doordat gij onze prediking
aann.eemt en vasthoudt zoo, als wij ze u gebracht hebben!
Dan kunt ge er verzekerd van zijn, dat deze onderlinge
gemeenschap van ons, voor u tevens beteekent gemeenschap
met den Vader zelf, en met Zijn Zoon, dien Hij ons zond:
Jezus, den Christus!
4 En deze dingen zetten wij, apostelen, dan ook gaarne
zwart op wit, opdat onze 1 ) vreugde volmaakt moge zijn.
Want niet alleen geeft het ons voldoening to weten, dat
ons getuigenis duurzaam door u kan warden geraadpleegd,
maar onze hoogste vreugde is hierin gelegen, dat wij niet
alleen persoonlijk deel kregen aan het Leven zelf, maar dat
door onzen dienst ook velen met ons dat Leven vinden en
met ons door Jezus den Vader verheerlijken zullen!
1) Zeer waarschijnlijk moet boven de lezing van de Statenvertalers „opdat uw
blijdschap vervuld zij" de voorkeur gegeven worden aan die uit vele andere
handschriften: „opdat onze blijdschap vervuld zij".
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II. WIE GOD „KENT", WANDELT IN HET LICHT!
5 En wat is nu, in een woord gezegd, de boodschap, die
wij van Gods eigen Zoon, Jezus Christus, omtrent God
hebben vernomen, en waarvan wij krachtens Zijn bevel u
weer aanzegging doen?
Deze, dat God Licht is, en duisternis in Hem niet aanwezig is, ja zelfs niet het geringste spoor er van. Gods
heilig wezen wordt door de zonde niet verdonkerd, maar
straalt in louter reinheid. In Zijn nabijheid is het alles
licht, en wie tot Hem wil naderen, moet weten, dat de
diepste schuilhoeken van zijn zondaarsbestaan met Zijn
glans worden doorlicht, en geen ongerechtigheid voor Gods
oog verborgen blijft.
God is ook geen „donkere diepte", gelijk de dwaalleer
zegt, maar heeft zich in Zijn Zoon volkOmen geopenbaard,
en omstraalt ons in Jezus Christus met Zijn voile licht, zoodat we weten, wie Hij is!
6 Indien wij nu echter in het evangelie roemen en voor
het oor der menschen van God als onzen Vader spreken,
kortom, als wij zeggen dat wij gemeenschap met Hem hebben 1 ), maar onze gedragingen kunnen het licht niet verdragen en we wroeten heimelijk in het donke y — wel, dan
liegen we! Want dan doen we de waarheid met. Dan is onze
vroomheid mondvroomheid, verstandsgodsdienst, een denkbeeld, dus: een leugen! Want Godskennis, die de levenspractijk niet vernieuwt, is inbeelding, waan!
7 Bewegen we ons daarentegen met onze dagelijksche
levenspractijk in het licht, dat God door het evangelie van
Christus naar ons uitstraalt, en laten we ons door Zijn
Woord en Geest leiden op de paden, die Hij ons als de
rechte wijst; ontvluchten we dus den glans der heiligheid
1) Zie very 3.
Johannes 2
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1 Johannes 1 : 8—

niet, waarin Hijzelf woont, dan vinden wij ook elkander!
Want gelijk de zonde isoleert en scheidt, zoo verbindt en.
vereenigt Gods genade. Het licht der waarheid sticht gemeenschap.
En wel brengt dat licht ook eerst recht ons verderf aan
den dag, en doet het ons bijna vergaan van schaamte en
smart vanwege onze zondigheid. Maar toch kunnen we er
niet meer om terugvluchten den donker in. Op de paden
der duisternis worden we van onze boosheid niet verlost,
maar het licht van Gods genade-openbaring in Christus verlost er ons van. Het bloed van Jezus — die niet maar een
gewoon menschenkind was, gelijk de dwaalleer verkondigt,
doch de eigen Zone Gods — dat bloed van Jezus reinigt ons
van alle zonde. Wanneer we ons wagen in Gods ontdekkend
licht en onze zonden niet verbergen, dan spreekt dat bloed
ons van verzoening en predikt het ons Gods vergevende
lief de. En Ole schuld en iedere zonde wordt dan voor goed
van ons weggedaan!
8 Wanneer we echter beweren, dat we geen zonde hebben,
dat we er boven verheven zijn, dat we naar ons „eigenlijke"
bestaan er nets meer mee te maken hebben, omdat we
„geestelijk" in gemeenschap met God verkeeren door onze
„hoogere kennis"; wanneer we met andere woorden moeite
doen ons schuldbewustzijn terug te dringen, en onze verdorvenheid niet willen zien — dan misleiden wij onszelf.
Dan sluiten we moedwillig de oogen voor onze zondigheid.
En dan heeft de waarheid, die immers steeds begint ons
voor God in de schuld te brengen, in ons geen toegang
verkregen.
9 Wanneer we onze zonden zonder uitzondering steeds
maar weer belijden, en ze voor God niet verbergen of vergoelijken, maar met hartelijk leedwezen onszelf als de
schuldigen aanwijzen, die Gods toorn en straf ten voile waardig zijn — dan is Hij getrouw en rechtvaardig in dezen
zin, dat Hij ons de zonden vergeeft en ons reinigt van alle
ongerechtigheid. Tegenover onze ontrouw, die ons juist in
Zijn gemeenschap telkens weer schuldig stelt en bedroeft,
stelt Hij de onbezwijkbare trouw van Zijn verbond met ons
in Christus. En onze ongerechtigheid verslindt Hij dan
steeds weer in deze wonderlijke rechtspraak, dat Hij om
18
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Christus' borgtochts wil 1 ) op ons ootmoedig smeekgebed
ons vrijspreekt van de schuld en straf en recht geeft op het
eeuwig leven. Zoo reinigt Hij ons geweten van alles, waarmee
wij ons bezoedeld hadden.
10 Als we daarentegen zoo weinig van schulderkentenis
willen weten, dat we onze zondige daden zelfs gaan goedpraten, en die dingen, die God toch duidelijk in Zijn Woord
veroordeelt, in het minst niet zondig, maar juist rechtvaardig en prijzenswaardig gaan noemen — dan vervallen we
wel in het alleruiterste van boosheid. Dan maken wij God
voor leugenaar uit! Dan krijgt niet Hij gelijk, als Hij de
zonde veroordeelt, maar wij, als wij Naar goedpraten. Dan
vormen we ons dus niet eens meer slechts een leugenachtig
denkbeeld van God 2 ), maar dan verklaren wij hardop, dat
Hij in Zijn Woord liegt. En al zouden we dan ook hethonderd-uit beweren, dat wij pas rechte, „hoogere" kennis
van God bezitten — Zijn Woord heeft dan in ons geen
plaats; aan Zijn eenige waarachtige openbaring zijn we dan
ten eenenmale vreemd gebleven!
1) Zie vers 7.
2) Zie vers 8.
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III. SLECHTS WIE GODS WIL BETRACHT, „KENT" GOD!
2 : 1 Maar begrijpt nu goed, waarom ik u dit schrijf, mijn
kinderkens. Ik wees u op God als een Licht dat den berouwvollen zondaar niet verteert maar redt, niet om u te
stijven in een „gemakkelijk" geestelijk leven, waarin ge wel
„berouw gevoelt" over bedreven zonden, maar er niet mee
breekt, en wel graag „gelooft" in de vergevende liefde Gods,
maar niet, om hierdoor van de zonde waarachtig verlost te
worden!
Dit evangelie is een zaak van doodelijken ernst! Het
stelt met Gods genade tegelijk den ontzaglijken eisch, in
beginsel van ganscher harte met de zonde of te rekenen.
Want de zonde werkt altijd weer storend in op uw gemeenschap met God.
Toch moet ge dit anderzijds ook weer niet z4545 opnemen, dat u het leven met God een onmogelijkheid gaat
schijnen en ge den moed om in het licht te wandelen, laat
zinken. Want dat ge ondanks uw hartelijk breken met de
zonde niet zondeloos leven kunt, staat vast. Maar hierin
heeft God heerlijk voorzien! Wanneer iemand in de zonde
niet slechts struikelt, dock zelfs nog weer valt, ook din
hebben we nog een Pleitbezorger bij den Vader: Jezus
Christus, den Rechtvaardige! Hem dus, diem God gegeven
en aangesteld heeft om den band met ons, en namens ons
met den Vader te bewaren, en Die niet slechts eens Zijn
bloed voor ons stortte, maar nu voor des Vaders aangezicht
leeft, om op grond van Zijn Borggerechtigheid op genade
te pleiten.
2 En Hij is in eigen Persoon verzoening voor onze zonden.
Daarvoor gaf God Hem en Hij bracht ze tot stand, en nu
is Hij, zooals Hij thans leeft bij den Vader, de levende
Bedekking van al onze zonde, zoodat de Vader ons in Hem
weer kan liefhebben.
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Ja, in zoo volstrekten zin is Hij een verzoening, dat
daardoor het gansche wereldgeheel behouden is! Zoover als
de zonde in haar gevOlgen reikt, zoover als de dood ontbinding gebracht en het scheppingswerk uiteengeslagen
heeft, zoover breidt zich Jezus' verzoening uit, zoodat in
Hem de schepping-zelf weer bestaan kan voor Gods oogen,
ja, Hem weer aangenaam is en verheerlijken kan.
3 Maar ondertusschen zult ge toch al wel gevoeld hebben,
dat we maar niet al te lichtvaardig moeten verklaren, dat
we Hem „kennen", zooals de dwaalleeraars dat doers. Dat
zal vooral in de practijk van ons leven moeten uitkomen.
Hieruit worden we ons steeds weer bewust dat we Hem
werkelijk kennen, wanneer we Zijn geboden bewaren. Wanneer Jezus onze Heer en Koning is geworden, Wiens woord
nu onze wet is en Wiens bevelen te volbrengen de lust werd
van ons leven.
4 Wie echter beweert: „ik ken Hem", maar intusschen
zich om Zijn geboden niet bekommert, is een volleerde
leugenaar, die het laatste greintje waarachtigheid in zich
vermoord heeft en met een stalen gezicht veinst een christen
te wezen. En er is Been sprake van, dat in zoo iemand de
waarheid, die God in Christus laat prediken, ingang gevonden heeft.
5 Hoe heel anders echter staat het met een ieder, die
Zijn woord in v011en omvang vasthoudt en betracht; die
dus niet alleen teert op de belOfte, maar ook vaardig is
tot 's Heeren dienst. Waarlijk, in z4545 iemand heeft Gods
zoekende en uit-de-zonde-reddende lief de haar doel bereikt.
ZOO iemand is metterdaad z$545 verlost, als God ons verlossen wil: tot een nieuw leven in gehoorzaamheid!
Het waarachtig christenleven is dus wat anders dan de
gevoelsdweperij en de hoogmoedige woordenpraal der
dwaalgeesten! Hieruit, dat Zijn woord heerschappij in ons
voert, zijn we zeker, niet slechts dat we Hem waarachtig
kennen, maar meer: dat Zijn lief de ons koestert en wij in
Zijn licht ons Baden; dat Hij met ons is en wij in Hem.
6 Wie daarom zegt, dat hij Hem kent, ja liefheeft, ja
zelfs „in Hem" is; wig sterker, wie belijdt Hem ingelijfd
te zijn voor eeuwig — die moet zich dan een rank van dezen
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Wijnstok toonen! Diens levensopenbaring moet dan overeenkomen met die van Christus. Die moet zijn kracht niet als
de dwaalgeesten zoeken in oogenblikken van hooge extase,
in een verborgen „opgaan in God". Maar diens leven moet
een gehoorzaam „wandelen" zijn met God, een wandelen
zooals Jezus deed, Wiens spijs het was den wil van God
to doen!
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IV. WIE GOD „KENT", HEEFT DEN BROEDER LIEF!
7 En neen, geliefden, door u dit te schrijven kom ik niet
met een nieuwigheid bij u aandragen. Nieuwigheden verkondigen juist de dwaalleeraars met hun verachten van het
groote gebod der liefde en met hun snoeven over „hoogere
kennis". Maar wat ik u voorhoud, is het aloude gebod, dat
gij van het begin of gehad hebt. Het is het principieele
gebod, waarmee het Christendom zelf staat of valt, dat uw
Gods-kennis Gods-vriicht zal werken. Het oude gebod is het
Woord, het evangelic, dat gij hebt gehoord! De aankondiging van den Koning, die uw boeien verbreekt en u de
vrijheid hergeeft ... maar om dan ook weer in den band
der liefde te levee. Het is het bevel der nieuwe gehoorzaamheid met en in Christus!
8 Maar nu nog eens weer! Goed, ik wil het tOch in zekeren zin een nieuw gebod noemen, dat ik u schrijf. Een nieuw
gebod, inzooverre het oude gebod der liefde tot God en
den naaste nieuwe, zalige werkelijkheid is geworden in Hem,
die zich voor ons in den dOOd heeft gegeven: Jezus, de
Christus! En nieuw wil ik het ook noemen, inzooverre het
nieuwe werkelijkheid weirdt in u 1 ), die in Hem gelooft en
u door Zijn bevel verlOssen laat tot nieuwe gehoorzaamheid
en een nieuw liefdeleven. Want Gode zij dank, in Christus'
kerk breekt reeds een nieuwe levenswerkelijkheid door;
een nieuwe wereld rijst op in Zijn gemeente. De duisternis
van het van God vervreemde, in zelfzucht verkilde, liefdelooze menschenleven is al aan het wijken, en het licht, het
waarachtige licht des nieuwen levens schijnt reeds in deze
wereld. Welnu, als ge het oude gebod, dat ik u voorhield,
1 ) In afwijking van de Statenvertalers geven wij de voorkeur aan de vertaling: „Wederom: een nieuw gebod sehrijf ik u, dat waarachtig is (niet: zij)
in Hem en in u".
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als de levenswet van dat nieuwe leven zien wilt, zegt dan
maar dat het het nieuwe, het eeuwig nieuwe gebod is!
9 Maar maakt dan ook zelf de gevolgtrekking uit dit
gebod. Wie nu beweert in het licht te staan van Gods genadeopenbaring in Christus, maar intusschen zijn medegeloovige in dien Christus, zijn broeder in den Heere, haat
toedraagt, niet kan ilitstaan, niet zien kan en niet groeten
wil, die make zich niet wijs dat hij „God kent"! Geen
sprake van! Laat zulk een weten, dat hij God, den levenden God, en Jezus Christus, nog niet heeft gezien! Hij leeft
nog in het duister tot op dit moment. Hij is nog steeds
niet tot bekeering gekomen!
10 Wie zijn broeder liefde schenkt en voor zijn broeder
leeft, die leeft in het licht van Gods gemeenschap, want
God is liefde 1 ). Die staat reeds in het licht van den
nieuwen, eeuwigen dageraad, die in Christus aangelicht is.
En een struikelblok is in hem niet! Hij staat zichzelf niet
in den weg op het pad des eeuwigen levens, en is ook zijn
broeder geen „ergemis", waardoor deze van Christus wordt
afgestooten. Wie in de liefde leeft, komt niet ten val.
11 Maar wie zijn broeder haat, en met hem niet verkeeren
wil, die leeft nog in de duisternis en holt maar in den
donker voort. En hij weet niet waar hij terecht komt, en
vraagt er ook niet naar: het kan hem niet schelen. Hij
laat zich drijven door blinders haat, want — de duisternis
heeft zijn oogen „verblind!" God ziet hij niet meer en voor
Christus' voorbeeld heeft hij geen oog meer. Als een dwaas,
die niet meer te remmen is, loopt hij zijn eeuwig verderf
tegemoet.
1)
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V. IK SCHRIJF AAN U ALS CHRISTENEN; HEBT DAN DE
WERELD TOCH NIET LIEF!
Waarom ik u deze Bingen schrijf?
Ik schrijf u, kinderkens, omdat u de zonden zijn vergeven om Zijns Naams wil. Omdat gij waarlijk kinderen
Gods zijt geworden door het geloovig aanvaarden van Jezus
als den Christus. Omdat gij, Gode zij dank, u niet hebt laten
verleiden tot dat „hooge" standpunt, dat gij geen vergiffenis
noodig hebt, gelijk de dwaalgeesten zich inbeelden 1 ), maar
omdat gij, als acme zondaren in uzelf, uw eenig rustpunt
hebt in Christus, die het al voor u volbracht!
13 Hierom richt ik mij tot u met een schrijven, vaders in
de gemeente, oudere broeders en zusters, omdat wij Gode
zij dank nog niet van elkander gescheiden zijn door de
dwaalleer. Gij kent Hem, die van den beginne was: Jezus
Christus, Gods eigen Zoon, gekomen in ons eigen vleesch;
de nieuwe Wortel van ons geslacht, de Oorsprong, het
Begin van Zijn kerk.
Maar ook aan jongelingen, schrijf ik, gij jonge garde
in de kerk, want gij hebt den Booze overwonnen! Gij hebt,
zoo jong als ge waart, het gevaarlijke kwaad van de dwaalleer herkend, en met uw jeugdig vuur u geworpen in den
strijd. En ge hebt u geen rust gegund, voor de dwaalleeraars
het veld hadden geruimd en afgedropen waren. Ik prijs u
hierom en dank er mijn God voor, want hierin hebt ge den
Booze zelf wederstaan!
14 Maar hiermee heb ik mij nu tevens van uw bloed ook
vrijgemaakt, gemeente! Bewaar dit schrijven en herlees het,
ook in de toekomst, keer op keer weer, want deze aanval
des Satans is waarlijk de laatste niet geweest! Ik heb u
dezen brief, dien gij hierbij ontvangt en leest, geschreven,
kinderen, omdat gij den Vader kent, en dit u de ontzaglijke
verantwoordelijkheid oplegt het pand to bewaren, dat u

12

1)

Vergelijk Hoofdstuk 1 : 8, 10.
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werd toevertrouwd! Wee, wie God Vader heeft leeren
noemen, en straks dit licht nog weer uitruilen zou voor de
duisternis van de dwaalleer!
Ilk heb u dit schrijven doers toekomen, vaders in de gemeente, omdat gij Hem kennen moogt, die van den beginne
was. Bewaart dit vermaan, en laat u tot geen prijs scheiden
van Hem, die alleen maar „HET LEVEN" voor u is!
En ook gij, jongelingen, hebt hier nu zwart op wit mijn
vermaan, juist omdat gij sterk zijt, en in de kracht des geloofs u te weer hebt gesteld tegen de doodelijke verleiding.
Vergeet nooit, dat het alleen het Woord van God is (dat
macht over u verkreeg!), waaraan gij de kracht hebt ontleend om weerstand te bieden, en dat ge alleen door dit
„zwaard des Geestes" den Booze hebt overwonnen!
U dus, die stadt in het geloof, ouden en jongen tezamen,
roep ik toe met alien ernst: „Houdt wat ge hebt, opdat
niemand uw kroon neme!"
15 Waakt er daarom voor, dat ge uw liefde niet geeft aan
de wereld, die in het booze ligt, en aan wat zij u biedt! De
dwaalleeraars mogen wanen hun hooge „geestelijkheid" op
geraffineerde wijze te kunnen paren. aan „verzadiging des
vleesches", gij weet, dat Christus en Belial zich niet laten
vereenigen! Die twee kunnen niet samengaan: hangen met
ons hart aan de wereld zooals de zonde haar heeft gestempeld, en leven voor God door het geloof in Christus.
Als iemand de wereld liefheeft — Inlet, om haar de verlossing te prediken, maar om zijn zondig begeeren aan haar te
verzadigen. — dan is er geen sprake van, dat hij al spreken
kan van ondervonden liefde Gods, laat staan van liefde tot
den Vader!
16 En dat wel hierom, omdat al wat in de wereld is, de
begeerlijkheid des vleesches, de begeerlijkheid der oogen
en de grootschheid des levens, niet is uit den Vader, maar
uit de wereld. De Vader gaf ons het lichaam, gaf ons het
oog, ja plantte de begeerte naar eere en heerlijkheid ons in
de ziel. Maar dat miteloos branden van ons zinnelijk begeeren, dat gretig „gieren" 1 ) onzer ziel door de oogen, dat
1)
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jagen naar eer door te pronken en te pralen — dat is uit
den Vader niet! Dat is uit die „wereld", die zich los maakte
van God, en Gods scheppingswerk ten diepste verdierf. Dat
komt op uit het hart van den zondigen mensch, die zicn
„andere goden" heeft verkoren!
17 Maar de wereld gaat voorbij, en haar begeerlijkheid!
Dat lichaam is straks een uitgebrande vulkaan; dat oog moet
straks breken, en alles waarmee we zoo hebben gepraald,
ontvalt ons in 't end. En wie naar de „wet" van die wereld
geleefd heeft, komt om!
Hoe anders Gods kind! Want wie hier den wil van God
doet, blijft tot in eeuwigheid! Zijn naam zal niet met hem
vergaan door 't hoogste strafgericht. Hij is overgezet in het
eeuwig, onbeweeglijk Koninkrijk van onzen Heere Jezus
Christus en heeft levensgemeenschap verkregen met dien
Zaligmaker, die „eeuwig leeft"!
Bewaart dan uw hart boven al wat te bewaren is!
Leeft naar de „wet des koninkrijks"!
Hebt God lief boven alles, en uw naasten als uzelve!
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VI. IK SCHRIJF AAN U ALS CHRISTENEN; DOORZIET DE
ANTICHRISTEN TOCH!
18 Voortdurend reeds heb ik, zooals ge al wel begrepen
zult hebben, gezinspeeld op de gebeurtenis, die zich onder
u heeft voorgedaan: het optreden der dwaalleeraars. Welnu,
kinderen, laat mij daar thane wat meer van mogen zeggen.
Ge moet u daar niet al to zeer over verbazen, want dit
is een „teeken des tijds". Het is een bewijs hoe snel alles
naar het einde jaagt, en hoe waar het is, dat met Christus'
komst in het vleesch de laatste wereld-phase is ingeluid. De
wereld rijpt nu anel voor het oordeel. Het is de „laatste
ure".
En nu hebt ge gehoord, dat de antichrist komt. Van
meet of is u in de prediking aangezegd, dat het voleinde
Koninkrijk der hernelen niet komt door geleidelijke bekeering der wereld en een langzaam-aan wassenden triumf
van het evangelie, maar dat het integendeel den antichrist
oproepen zal, den „mensch der zonde", den „tegenchristus", die tegenover het evangelie uit den hemel stellen
zal het evangelie uit de aarde, en die niet in den weg van
zelfvernedering en zelfofferande, maar van zelfverhooging
en zelfvergoddelijking de wereld het paradijs voorspiegelen
zal.
Welnu, met deze voorzegging stemt overeen, wat gij nu
in eigen kring hebt ervaren. Het is immers maar niet zoo,
dat er eerst aan het eind der wereldgeschiedenis een figuur
zal opstaan, die de geheele wereld verleiden zal om hem
als den Christus to volgen, maar voorafbeeldingen en voorverschijningen van den uiteindelijken antichrist, antichristen
in het klein, zijn er ook nu reeds in grooten getale opgestaan; een duidelijk bewijs, dat reeds nu die „laatste ure",
de eind-phase der wereldgeschiedenis is aangebroken!
19
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lijke, dat zij uit onzen eigen kring zijn, voortgekomen. Ge
hadt misschien de opkomst van dit antichristendom veeleer
buiten de kerk, in „de wereld" verwacht. Maar ge hebt
toch in ieder geval 66k gezien, dat ze uit ons midden zijn
uitgegaan. Zij hielden het bij ons niet uit, want ze waren
uit ons niet; ze waren van een anderen geest dan wij. Als
ze immers Bens geestes met ons geweest waren, zouden ze
ons nooit hebben kunnen vaarwel zeggen, maar tot elken
prijs bij ons gebleven zijn. Maar nu ziet ge, waartoe de
strijd om de belijdenis in de kerk dienen moet: om aan het
licht to brengen, dat niet alien, die „leden der kerk" zijn,
ook metterdaad „levende leden van het lichaam van
Christus" zijn! Ze zijn niet allemaal waarlijk „van de
onzen"!
20 En ook jets anders komt nu aan den dag: gij hebt de
zalving van den Heilige, en kunt allen 1) zeggen, dat gij
„weet". De dwaalleeraars mogen zich voor de ware „gezalfden" uitgeven, die boven het gelooven uitgestegen zijn
tot het hoogere „weten", in feite zijt gij het alleen, die „den
Geest van Christus" hebt, en „Zijner zalving deelachtig"
zijt. Niet zij zijn. de „christenen" („gezalfden"), maar gill
En hun „weten" is dwaling, maar gij alien, die door

Christus gemeenschap met den heiligen God hebt gevonden,
of ge nu hoog begaafd zijt of maar eenvoudig, gij „weet,
in Wien ge geloofd hebt"!
21 Ge moet dan ook niet denken, dat ik u dezen brief
schrijf, omdat gij de waarheid niet weet, en ik dus bang zou
zijn, dat ge misschien nog door de verleiders op sleeptouw
zoudt worden genomen. Juist omgekeerd: ik schrijf u, omdat
ik weet, dat gij de waarheid verstaat, en dus voor mijn vermaningen een open oar en hart hebt. En met name schrijf
ik u hierom, omdat gij zeif wel zult begrijpen, dat al wat
leugen heeten moet, uit de waarheid natuurlijk niet afkomstig is. En dat dus die menschen, die op den duur zich
als leugenprofeten in uw midden ontpopt hebben, natuurlijk nimmer gestoeld hebben op den wortel van het
evangelie.
1 ) De beste en meeste handschriften maken het waarschijnlijk, dat bier niet
gelezen moet worden: „en gij weet alle dingen", maar: „en gij alien weet".
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22 Want zegt zelf: wie is „de" leugenaar, dan die ontkent,
dat Jezus de Christus is. Grooter leugen bestaat er in de
wereld niet dan deze, dat de mensch Jezus niet Zelf is geweest de Gezalfde Gods, doch hoogstens door den „aeoon
Christus" is „bezeten" geweest, door hem als spreekbuis en
werktuig is gebruikt en tenslotte door dien aeoon weer is
weggesmeten en in den steek gelaten 1 ). Wie zulke leugenfantasieen opdischt, die is al in dezen tijd de antichrist, een
gruwelijke openbaring van „den mensch der zonde", die
Christus wil verdringen, en zichzelf als leidsman ten leven
opwerpt. Ja, „anti-christ"! — dat is hij, die den Vader en
den Zoon loochent.
23 Want elk, die den Zoon loochent, heeft ook den Vader
niet. Wie niet belijdt, dat God in Jezus Zijn eigen Zoon
deed komen in het vleesch, is daarmee tevens God als
„Vader" kwijt. Want alleen in dien Zoon, die met den
Vader onafscheidelijk verbonden is, en die voor ons eerst
Zijn leven gaf, neemt God ons tot zijn kinderen aan! Aileen
wie in Jezus den Zoon erkent, bezit in Hem ook den Vader
als „Vader".
24 Wat u dus betreft, laat, wat ge van het begin af gehoord
hebt, toch in u blijven! Leent niet het oor aan „nieuwigheden", maar laat het Woord des evangelies in al zijn eenvoud en wondere kracht u ware gemeenschap met God
blijven schenken. Wanneer in u blijft, wat ge van meet
af gehoord hebt, zult gij zoowel met den Zoon als met den
Vader blijvend gemeenschap genieten!
25 En dan hebt ge de dwaalleeraars met hun schijnschoone
beloften niet noodig. Dit is de belofte, die Hij ons gedaan
heeft, en waar geen andere ooit bij halen kan: het eeuwige
leven! „Wie in Mij gelooft", zoo heeft Hij gezegd, „die
heeft het eeuwige leven"!
26 Ge hebt mij wel begrepen, niet waar: dit alles heb ik
u geschreven met het oog op hen, die u op een dwaalweg
zoeken to brengen.
Maar wat nu verder uzelf betreft, gij zult, ook in de
27
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toekomst, in zulke geestelijke verzoekingen op eigen beenen
moeten staan!
Trouwens, dat kin ook! Want de zalving, die gij van
Hem ontvangen hebt 1 ), is u niet maar voor een korten tijd
geschonken, nOch als een verliesbaar goed, maar zij is
blijvend uw deel! Daarom hebt ge ook geen „leermeesters"
noodig, die u tot nog „hooger" trap van christendom moeten
voeren en in wig „dieper" geheimen moeten inwijden dan
u in het evangelie ontsloten zijn. Gij hebt genoeg aan Zijn
zalving, Zijn Geest! Die „leidt u in alle waarheid" in, en
onderwijst u omtrent alles wat den weg der zaligheid betreft,
door het Woord, dat gij van den beginne gehoord hebt,
en dat onveranderlijk is en geen aanvulling duldt. Die zalving is waarachtig! Die verlichting van den Heiligen Geest
door middel van het Woord is geen leugen, en zooals die
u onderricht — houdt u diar maar aan vast! Die leer moet
onwrikbaar in u blijven. En daardoor gij in Hem, die u gepredikt is!
1)

Zie op vers 20.
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VII. BLIJFT IN HEM, MET HET 00G OP „HET EINDE"!
28 Ik heb u dus met klem van redenen vermaand te blijven
in Hem, met Wien gij door het evangelie in gemeenschap
gekomen zijt: Jezus, den eigen. Zone Gods, geopenbaard in
het vieesch! Ik wil daar nog een argument aan. toevoegen.
Ik wees er u immers op, dat we reeds in de laatste
wereld-phase leven. Het is nu al „de laatste ure" 1 ) ! Dat wil
zeggen: Christus is voor de tweede maal in aantocht. Nog
een weinig tijds, en Hij zal opnieuw verschijnen!
En denk u in dat wij Hem dan niet onder de oogen
zouden durven komen, omdat wij Hem zouden losgelaten
hebben en ons een „anderen weg ter zaligheid" zouden

hebben verkozen! Denk u in, dat we ale aanhangers der
dwaalleer voor Zijn rechterstoel zouden moet verschijnen!
En dat Hij one heen zou zenden.: „Gaat weg van Mij, gij,
die Mij hebt verloochend; 1k heb u nooit gekend!"
Daarom, bedenkt nu ook dit, kinderkens: blijft in Hem,
opdat wij, als Hij verschijnt, vrijmoedig treden kunnen voor
Zijn troop, en niet met schaamte van Hem heengezonden
warden bij die groote ontmoeting met Hem!
29 Want als wij in Hem blijven, behoeven we ons niet ongerust te maken. Immers, Hij is rechtvaardig! Hij, die met
den Vader hier op aarde ongebroken gemeenschap heeft
gehad, heeft die eenheid met den Vader dairin geopenbaard, dat Hij een afschuw van de zonde had en door niet
eene zonde Zijn leven heeft bevlekt. Zoo geheel anders dan
de dwaalleeraars, die ook beweren met God gemeenschap te
hebben, maar deze pretentie schaamteloos combineeren met
een uitleven van hun vleesch!
Welnu, als ge dat dan weet, dat Hij rechtvaardig is, dan
kunt ge daar de slotsom uit trekken, dat ook ieder, die de
gerechtigheid doet, uit Hem geboren is. Die blijkt juist
in dat anders-zijn en anders leven dan de dwaalgeesten, met
1) Zie dit Hoofdstuk vers 18.
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hun „verheven" opvattingen, een rank aan dezen Wijnstok,
een ingelijfde in dezen Christus, een met Hem uit de dooden
opgewekte te zijn. En die behoeft straks voor Zijn rechterstoel niet te vreezen.
3 : 1 Want heeft die niet reeds in dit leven de matelooze
liefde Gods ervaren? Ziet, hoe groote liefde ons de Vader
gegeven heeft, dat wij kinderen Gods genaamd zouden worden! Dat is bet groote geschenk, dat Hij ons in Jezus gegeven heeft: dien naam van „kinderen Gods"! Daarin toont
Hij ons, wat Hij voor ons wil zijn, en wat wij zijn voor
Hem. 0, onpeilbare, onuitsprekelijke liefde! Hij onze
„Vader"! En wij Zijn „kinderen"! Hij heeft het Zelf gezegd!
En wij zijn het! 1)
Alleen — deswege „kept" ons de wereld niet, want zij
heeft Hem niet leeren kennen. Als de kloof tusschen God
en ons als zondaren gedempt is, ontstaat er een kloof
tusschen ons als kinderen Gods en „de wereld". Net zoomin
als zij in God „gelooven kan", „gelooft" zij in de kinderen
Gods. En zooals zij God haat, zoo haat zij ook Zijn yolk.
„Kind Gods" te zijn — het is het hoogste voorrecht dat
zich denken laat, maar het sluit in de aanvaarding van de
„antithese".
2 Zouden we hierom echter het kindschap Gods prijsgeven? Denk dart eens even aan „het einde"! Want, geliefden, nu reeds zijn wij wel kinderen Gods, maar hier komt
de grootheid en heerlijkheid van dat kindschap Gods betrekkelijk nog maar weinig -nit. Hier veel strijd met eigen
zonden, en miskenning in de wereld; een moeilijk leven!
Maar denk dan eens aan het einde! Het is nil nog niet onthuld, nog niet zichtbaar geworden voor ons oog, wat wij
zijn zullen.
Maar een ding weten we toch, dat wanner Hij zal
verschenen zijn, Dien wij op de wolken verwachten met
groote kracht en heerlijkheid, wij Hem gelijk zullen zijn,
want we zullen Hem zien gelijk Hij is. Al, wat nu nog weer
telkens scheiding maakt tusschen God en ons, zal van ons
1 ) Deze woorden, die in de Statenvertaling weggelaten zijn, komen in vele
handschriften voor, en zijn als het ware het antwoord des geloofs op dat zeggen
van God: als Hij ons zoo noemt, dan zijn wij ook Zijn kinderen!
johannes 3
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afvallen, en wij zullen in dermate Hem gelijkvormige heerlijkheid opgewekt en voor Zijn troop gevoerd worden, dat
alle angst voor Zijn blinkende majesteit en smettelooze
heiligheid uit ons verdwenen zal zijn. Wij zullen Zijn aanblik kunnen verdragen, want daar zal geen tegenstelling
meer zijn tusschen Hem en ons; Zijn hemelglans zal ons
niet meer verschrikken, want als hemellingen heeft Hij ons
uit het graf weer opgewekt.
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VIII. BLIJFT IN HEM, OPDAT GIJ NIET ZONDIGT!
3 Wat een reden te over dus om de gemeenschap met
Christus teer te bewaren door vast te houden aan Zijn
evangelie, dat zulk een schoon gezicht ons opent op den
laatsten dag!
Maar — al wie deze hoop op Hem heeft, moet daarvan
in dit leven de terugwerkende kracht ervaren. Hoe zalig die
toekomst wezen zal — we kunnen er hier ons geen denkbeeld van vormen. Hoe groot Jezus' heerlijkheid is bij den
Vader — het is ons nog niet geopenbaard. Maar een ding
staat vast: Hij is rein! Hij is van iedere zonde vrij. Hoe kan
dan, wie zoo schoone hoop op Hem mag voeden, zich in
de zonde nog verontreinigen? Een van tweeen; we worstelen niet om heiligmaking, maar dan hebben we ook geen
hoop op Hem; of wel: wij leven uit deze schoone hoop,
maar begeeren dan ook reeds nu rein te zijn, gelijk Hij
rein is!
4 En daarbij moeten we ons niet gemakkelijk van de zaak
afmaken. leder, die de zonde doet, maakt zich tegelijk
schuldig aan daadwerkelijke overtreding van de wet; en
dit is juist het wezen van de zonde: onwettig handelen,
tegen-wettelijk u gedragen. Ge kunt er u maar niet achter
verschuilen, dat de zonde niet altijd zoo iets ergs behoeft
te zijn. Ge kunt u maar niet bij vele zondetjes neerleggen
met de spijtige opmerking: „Helaas, langs het doel weer
heengeschoten!", of: „Jammer, weer ongelukkig geweest"!
Want zonde is altijd weer meer dan „falen". Het is „de
wet overtreden". En dus: den Wetgever wederstreven. Het
is: Wets-verzaking!
5 En gij weet, dat Hij verschenen is, opdat Hij de zonden
wegneme uit ons leven. Difirtoe gaf Hij Zijn bloed, en daartoe vergeeft Hij ons nil, opdat het met dat zondigen uit
zal zijn! Hij bewijst ons deze onnoemelijke goedgunstigheid,
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dat Hij op grond van Zijn offer ons al onze schulden kwijt
Scheldt — opdat wij niet klakkeloos weer nieuwe schuld
zullen maken. Hij wil ons van het zonde-bedrijven genezen; een Bind maken aan ons Wet-verzaken.
En zonde is in Hem niet! Wie dus met Hem in gemeenschap wil blijven, die zal het zondigen moeten laten.
Hij, en voortleven in de zonde — die twee laten zich niet
samenvoegen.
6 leder, die in Hem blijft, koestert de zonde niet. Hij
struikelt er wel in, valt er tegen wil en dank soma zelfs
wel in, maar — hij zciekt haar niet, bemint haar niet, maar
hiat haar en vecht er tegen; hij wil er niet mee to maken
hebben!
leder, die dat wel wil, die naar de zonde nog telkens
„omziet", omdat hij van haar nog niet scheiden kan, heeft
Hem niet gezien, noch Hem ook maar eenigszins werkelijk
leeren kennen! Die heeft aan den Zalig-maker geen deel,
en heeft van Zijn heil nog geen greintje gezien!
7 Waarom ik hierop zoo grooten nadruk leg, kinderkens?
Omdat niemand, hoe diepen indruk hij ook op u maken zou,
u op een dwaalweg mag leiden. Gij moet u door geen schijnschoone vertoogen laten begoochelen; ge moet nuchter
blijven.
Wie alleen een rechtvaardige is? Die de gerechtigheid
doet! Op dezelfde wijze dus, als Hij, onze Zaligmaker,
rechtvaardig is. Want Jezus was niet maar rechtvaardig in
Zijn „themieen", in Zijn leeringen, in het ideaal dat Hij
voorhield en in de prediking, die Hij bracht; peen, Jezus
was rechtvaardig, omdat Hij den wil van God deed tot in
den acid! Gelooven alleen is niet voldoende; maar slechts
milk gelooven, dat in practijk wordt gebracht!
8 Tenslotte is het onze levensopenbaring, die uitwijst, uit
wien wij geestelijk „leven": uit Christus, of uit den duivel.
Wie de zonde doet, is uit den duivel, want van oorsprong
zondigt de duivel. Hij is „de" zonde-bedrijver bij uitstek,
de „uitvinder" van de zonde, die „origineele" zondaar, die
het zondigen den menschen heeft geleerd.
En wij menschen zijn nu eenmaal, of we het weten wil-

len of niet, altijd van hooger macht afhankelijk. Wij zijn
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aangelegd, dat onze wil, die zoo „vrij" schijnt te zijn,
toch steeds wordt bewogen vanuit de onzienlijke wereld,
en de practijk van ons leven wijst uit, onder wiens invloed
wij feitelijk staan. ZOndigen wij — met onverstoorbare
schaamteloosheid, of ook zelfs onder de voortdurende betuiging dat we er tranen om schreien en diep berouw van
hebben, maar zoo, dat we het toch maar altijd weer &Sin —
dan zijn we nog echte duivelskinderen.
Want als we waarlijk uit Christus leef den, dan zouden
we met de zonde breken. Hiertoe verscheen de Zoon van
God, dat Hij de werken des duivels verbreken zou. Wie naar
hartelust zondigt, doet Satanswerk; zit in Satans klauw.
Jezus geneest onze zondigheid, en verijdelt Satans successes; Hij stelt den duivel aan wie gelOOft in zijn onmacht ten
toon! Wie dan weet, dat zondigen Satanswerk is, en het
nochtans doet, heeft aan Christus geen kennis.
9 Al wie uit God geboren is, „bedrijft" de zonde niet.
Want zijn zaad blijft in Hem! God heeft hem uit den dood
herschapen tot nieuw leven, en dat nieuwe leven der wedergeboorte, dat „zaad" van ons eeuwig nieuw bestaan, is leven
met God, is leven flit God. Het is nieuwe gemeenschap met
God door Jezus Christus, en in die gemeenschap is zonde
bedrijven een onmogelijkheid. Gods kind kin geen duivelsch
spel met de zonde meer spelen, want hij is uit God geboren! Hij heeft wel zijn strijd met zijn „ouden mensch",
die hem steeds weer doet zuchten: „Ik ellendig mensch, wie
zal mij verlossen van het lichaam dezes doods?" Maar als
oude zouden zich weer komen melden en om hernieuwde
vriendschap vragen, dan zegt hij niet slechts: „ik mag
niet", of zelfs maar: „ik wil niet"; maar hij zegt: „Gaat weg!
ik kin niet meer! Het zou me onmOgelijk zijn met u nog
een stap te gaan! Gaat weg! Gaat weg!"
10 En hieraan zijn te herkennen de kinderen van God en
de kinderen des duivels. Al wie geen gerechtigheid in practijk brengt, is niet uit God. Hij mag dan nog zoo hoog opgeven van zijn „gemeenschap met God" door „hoogere
kennis" — het baat hem niet. Hij mist „het" kenmerk!
Hieraan herkent ge een kind van God, dat dat geen „verstand" meer heeft van zondigen. Het heeft er de geschiktheld voor verloren. Het kin niet meer, wat het van nature
er op
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toch zoo goed kon, en wat de kinderen des duivels nog
altijd zoo goed verstaan: hindig zondigen, blip zondigen!
Het kan maar een ding meer: jfigen naar de practijk der
godzaligheid; dOen, wat recht is in Gods oogen!
En dat is: leven in de liefde! Want ook dit is een
„kenmerk" van hen, die niet uit God zijn, dat ze den broeder
niet liefhebben!
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IX. BLIJFT IN HEM OM DE BROEDERLIEFDE!
11 „Leven naar het groote gebod der liefde", ziedaar de
gerechtigheid, die God van ons in practijk wil zien gebracht.
Want dit is de boodschap, die gij van den beginne gehoord
hebt, dat wij elkander zullen liefhebben! In deze prediking
zijn wij, apostelen, eenstemmig, en met dit gebod begint de
Heilige Schrift reeds op haar eerste bladzijden, door ons
Kakis misdaad aan Abel te teekenen. Broeder-liefde — dat
is in de kerk van Christus het „oer-gebod"!
12 Het zal daar dus anders moeten toegaan dan bij Kan,
die ons een klassiek voorbeeld is van wat het zeggen wil:
„uit den Booze" te zijn. Want wiârthe kwam Kan? Hij
slachtte zijn eigen broeder af!
En ter wille waarvan slachtte hij hem af? Won hij daar
soms iets mee? Welneen, maar hij deed het alleen, omdat
zijn eigen werken niet deugden; omdat zijn eigen 'evenspractijk beheerscht en bezield werd door den Satan, en
daardoor als „boos" afstak tegen die van zijn broeder, welke
rechtvaardig was. Satan adviseerde hem toen, die „gerechtigheid" naast zich te vernietigen, dat „licht" uit te blusschen; dan zou de zwartheid van zijn eigen daden hem niet
meer hinderen.
Wanneer het dus onder „broeders" tot haat en scheiding
komt, gelijk nu pas weer tusschen de gemeenteleden en de
dwaalleeraars, dan kan men nu weten, waaruit die tweespalt
voortkomt: de duisternis kan het licht niet verdragen!
13 En als dat nu reeds binnen de kerk zoo is, hoeveel te
meer valt dan deze „antithese" te verwachten tusschen de
kerk en de wereld! Laat het u daarom geen oogenblik langer
verwondering baren, broeders, als u de wereld innerlijk
haat. Het zit hem niet daarin, dat gij haar iets in den weg
legt. Maar uw bestaan zelf is haar hinderlijk. Gij zijt te
„vroom", te „braar, te „heilig" in haar oogen. Zij moet
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niet te nauw met u in aanraking komen! Op een of stand
alstublieft! Zij voelt zich innerlijk vreemd aan u. Gij zijt
niet „van haar"!
14 Wij weten dat ook uit de broederliefde! Wij voelen
ons juist wonderlijk tot die menschen, die de wereld liefst
mijdt, aangetrokken! En daaraan kunnen we bemerken, dat
er met ons iets is gebeurd. Wij zijn innerlijk veranderd. Wij
weten, dat wij overgegaan zijn uit de wereld des doods in
„het land der levenden", dadruit, dat wij de broeders liefhebben; ons samenverbonden weten met de kinderen Gods!
Wie daarom, gelijk de dwaalleeraars, Gods yolk niet
liefheeft, en liever er mee breekt, dan zich aan zijn zonde
te laten ontdekken, die moge zich wig zooveel inbeelden
omtrent zijn „gemeenschap met God" — hij blijft onherroepelijk in den dood.
15 Want bij „niet-lief hebben" blijft het niet. „Niet-liefhebben" is in den grond reeds: haten! En haten is op zijn
beurt al weer: „doodslaan". Al wie zijn broeder haat toedraagt, is in beginsel een moordenaar! Hij wenscht immers
zijn broeder weg, hij wenscht hem — dood! Hij heeft in zijn
hart den moord al begaan.
En dit weet gij toch, dat geen moordenaar eeuwig leven
in zich heeft. Zou hij, die een ander het leven beneemt,
het zelf behouden? Wat zegt Gods Woord? „Wie des menschen bloed vergiet, zijn bloed zal door den mensch vergoten worden; want God heeft den mensch naar Zijn beeld
gemaakt" 1 ). Zou God dan den moordenaar laten leven?
Wie zijn, naaste doodt, al is het slechts door hem te haten,
die doodt zichzelf!
16 De liefde doet dan ook juist andersom. Hieruit hebben
wij leeren verstaan wat liefde is, dat Hij, die het Leven
van ons leven is, voor (ins Zijn leven heeft gesteld! Hij was
niet als Kan, die zijn, broeder van het leven beradde; hij
was diens volstrekte tegenbeeld. Hij had ales voor ons
over, zijn „ziel", met alle y waaraan zij zich hechtte voor tijd
en eeuwigheid. Hij gaf Zijn leven voor ons in den dood!
,Ook wij zijn verplicht voor de broeders ons leven te
stellen! Wat Christus deed, was niet in dezen zin iets
1) Gen. 9: 6.
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„gansch aparts", dat wij onder deze „wet der liefde"
niet zouden staan. Integendeel, wij moeten van Christus
juist leeren, wat „liefde" is! Wij moeten voor elkander zoo
noodig alles over hebben, tot het leven toe!
17 Wat weinig vraigt God doorgaans echter slechts van
ons. Gewoonlijk hOOgstens, dat wij elkaar niet zullen laten
verhongeren, en elkander zullen bijspringen als de nood
aan den man komt.
Maar wat er dan van te zeggen, als zelfs deze betooning
van broederliefde ons te veel is?
Als het ons aan nets ontbreekt en we in deze wereld
alles hebben, wat we voor het leven maar behoeven, eten
en drinkers en kleeding en geld; en iemand ziet dan voor
zijn oogen, dat zijn broeder, ik zeg niet: het arm beef t,
maar: gebrek lijdt, zoo, dat het hem aangrijpt en hij er
maar niet te lang over denken moet om er niet flaar van te
worden; en hij zou zich er maar van afwenden en trachten
het niet te zien en het maar spoedig weer te vergeten, en
alzoo een grendel schuiven op de deur van zijn hart en
zijn innerlijke ontroering geen uitweg naar dien broeder
geven om hem te hulp te komen — hoe zou de liefde Gods
zich tot viii iemand kunnen blijven nederbuigen? Acht ge
dat mogelijk? Moet God zich van zulk een onmeedoogenden
„broeder" niet afwenden en hem „uit Zijn mond spuwen"?
18 Welaan dan, kinderkens, laat onze liefde dan niet bestaan in sympathieke woorden en fraaie betuigingen, maar
in daden en waarheid!
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X. BLIJFT IN HEM MET EEN GOED GEWETEN!
19 Daaraan immers, dat we niet slechts vriendelijke
woorden spreken, maar de hinden nit de mouwen steken
om den broeder te helpen in zijn hood, diaraan zullen we
bemerken, dat wij, gelijk Jezus Zelf het reeds uitdrukte,
„uit de waarheid zijn" 1 ) ! Mondvroomheid leeft, of ze het
weten wil of niet, uit de leugen, maar wie de stem van
Jezus hoort, en Zijn woorden &et, bewijst, dat hij in waarheid gekomen is onder de macht van dat Woord, dat heel
ons hart wil beheerschen en al ons denken en handelen
bepaalt.
En als we dan zoo, als christenen, die door Zijn lief de
zich gedrongen voelen ook de broeders lief te hebben, verschijnen voor Gods aangezicht, o, welk een kalmte kan er
dan dalen in ons hart!
Want och p een, in eigen naam kunnen we ook DSO voor
God niet naderen! „Zoo Gij in 't recht wilt treden, o Heer,
en gadeslaan onz' ongerechtigheden — och, wie kan dan bestaan"? zoo fluistert ons hart onophoudelijk weer. En al
is het volkomen waar, wat ik u schreef: „Wie uit God geboren is, kin niet zondigen, want zijn zaad blijft in hem" 2),
desondanks kan ik nooit in Gods heilige tegenwoordigheid
naderen, of mijn geweten klaagt mij aan, dat ik tegen al de
geboden Gods zwaarlijk gezondigd en geen daarvan gehouden heb! 3).
En toch — toch geeft dan het besef, dat wij Ondanks
dat alles oprecht zijn voor God, ons een wondere kalmte
van binnen. Wij hebben God niet slechts met woorden
lief, maar met de daad en waarheid, want die lief de uit
1) Joh. 18 : 37.
2) Zie boven, vers 9.
3) Vergelijk Hoofdstuk 1 :8--10.
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zich in broederliefde. Zij meoet zich daarin uiten. Dit hesef
brengt ons hart voor Zijn aangezicht tot rust!
20 Omdat, wanneer ons hart ons veroordeelt — ik zeg:
omdat God dan toch meerder is dan ons hart, en Mies weet!
Laat dan mijn geweten mij terecht van vele dingen beschuldigen, en laat ik dat alles met bittere smart moeten
beamen, onder dat alles blijft mijn hart met Petrus een
ding toch volhouden: „Heere, maar Gij weet alle dingen,
Gij weet toch ook dit, dat ik U liefheb! En dat is niet
mijn eigen werk, maar dat is Uw genadewerk in mij! En
daarom, ondanks alles, o Heere — Uw werk, behoud dat
in het leven in het midden der jaren!"
21 Wat geeft dat een rust, geliefden, wanneer ons hart
ons niet veroordeelt. Wanneer niet een stem van binnen
ons toeroept: ge zijt een huichelaar! Maar wanneer we uit
den ernst, waarmee we de broeders zoeken en voor hen
leven om 's Heeren wil, weten dat we den Heere Jezus
waarlijk hebben gevonden en door Zijn levendmakende genade zijn aangeraakt. Wat geeft dat een vrijmoedigheid in
het naderen tot God!
22 J a, dan zijn we er zeker van: wat we ook maar vurig
van Hem bidden, dat verkrijgen we van Hem, omdat we
ondanks veel gebrek en onder vele struikelingen toch Zijn
geboden teer bewaren, en ons beijveren om voor Zijn alziend
oog te doen, wat Hij gaarne van ons ziet. Hij luistert dan
toch naar ons als Zijn lieve kinderen, en Hij weet, dat al
wat we van Hem vragen, uit die lief de opkomt, die Hij in
ons heeft aangestoken, en dan kunnen we Hem nooit te
veel vragen! Dan is het Zijn lust onze smeekingen in te
willigen en op ons gebed te werken!
23 Of mag ik dat niet zeggen: dat wij „toch Zijn geboden
teer bewaren"? Wat is tenslotte Zijn gebod anders dan
dit gene, dat wij slechts al meer zullen gaan vertrouwen op
den naam van Zijn. Zoon Jezus Christus, en dan uit kracht
van die geloofsgehoorzaamheid elkander als broeders hartelijk lief hebben, volgens de opdracht, die Hij ons duidelijk
heeft gegeven? 1 ) Al Zijn geboden zijn tenslotte maar een
1)

Vergelijk Joh. 13 : 34 en 15 : 12.

43

1 Johannes 3 : 24—

gebod: gelOOven in het evangelie, en uit dat geloof gaan
leven! Ons laten inlijven in „het lichaam van Christus" en
in die nieuwe levensgemeenschap naar de nieuwe wet der
liefde gaan levee. In dat „koninkrijk Zijner genade" hoort
God naar Zijn bidders, en krijgt men veel vrijmoedigheid
in het bidden!
24 Want dan is er die onverbrekelijke, eeuwige gemeenschap, waarvan Cons gebedsleven en Gods gebedsverhOOring
de openbaring reeds zijn in dezen tijd. Wie Zijn geboden
teer bewaart, dat is: wie leeft uit het evangelie van Jezus
Christus, heeft blijvende gemeenschap met God ontvangen,
en God heeft blijvenden intrek genomen in zijn hart. Dan is
de verbondsgemeenschap voor eeuwig hersteld.
En hieraan bemerken we dat, dat Hij wooing in ons
heeft gemaakt: aan den Geest, dien Hij ons gegeven heeft.
We hebben immers deel gekregen aan de zalving van
Christus 1 ), en zijn door Zijn Geest met Hem mede opgewekt uit de dooden in onze wedergeboorte. En aan dien
Geest darken we het immers alleen, dat wij in Christus gelooven en in ons gebed tot den Vader uitgedreven worden.
Die Geest is het immers, die Jezus' geboden schrijft op de
tafelen van ons hart!
Welnu, daaraan weten we het, dat we blijvende gemeenschap met God en met Christus hebben ontvangen: dat
we met een goed geweten God dienen door Zijn Geest!
1)
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XI. TOETST DE GEESTEN AAN HUN BELIJDEN.
4 : 1 Maar ja, ik weet het, geliefden, het woord „geest" is
ook een schibboleth geworden voor allerlei dwaalgeesterij!
En daarom wil ik er haastig de waarschuwing bijvoegen:
gelooft niet elken geest, maar beprOeft de geesten, of ze
uit God zijn! Niet ieder, in wien „geest zit", die vurig en
met overtuiging spreekt, en blijk geeft van een meer dan
gewoon inzicht in de dingen en van een sterken wil, is
daarom een Godsgezant.
Want vele leugenprofeten zijn uitgegaan in de wereld!
Zij spreken wel „in Gods naam", en dienen zich wel aan
als uitvoerders van „Gods wil", en ze warden ook metterdaar door een „hoogeren" geest gedreven, maar geeft u er
daarom maar niet zonder meer aan over!
Vraagt voor alle dingen, welke geest het is, die hen
bezielt; of ze waarlijk met Gods Geest gezalfd zijn, dan wel
gedreven worden door den grooten anti-goddelijken geest
des Satans. TOetst eerst hun uitingen!
2 En ge weet wel, niet waar, waaraan! Hieraan herkent
ge den Geest van God: iedere „geest", die belijdt dat Jezus
de Christus is, die in het vleesch gekomen is, die is uit
God! Die spreekt de taal van „den Geest van God". Want
zoo als Jezus gekomen is om ons den Vader te verklaren,
zoo is de Geest van God gekomen om ons den Zoon van God
te leeren herkennen in Jezus. Niet dit is het „werk des
Geestes", dat Hij ons in rechtstreeksche gemeenschap met
God „verheft", zoodat we Jezus' borgtocht en vergeving en
genade kunnen missen. Maar evenzeer als Jezus door Zijn
dood en leven de baan voor den Geest naar ons heeft vrijgemaakt, evenzeer baant ons de Geest weer den weg naar
Jezus en Zijn heil!
Dit is den dwaalgeesten veel te „laag-bij-den-grond"!
3
Zij wanen u een veel „geestelijker" evangelie te kunnen
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brengen. Zij stellen u Jezus voor, als ware Hij een engel
geweest, die slechts in schijngestalte onder ons heeft verkeerd en met ons zondige „stof" geen wezenlijke aanraking
heeft gehad; of in ieder geval als een, wiens „vleesch" ons
van geen nut kan zijn, maar aan wiens „geest" wij ons
slechts hebben te orienteeren. Zij stellen u Gods werk door
Hem voor als louter geest, louter kracht, louter hemel,
louter eeuwigheid! 1)
Maar laat u niet misleiden: alle geest, die Jezus niet
belijdt, dien mensch, die in menschelijk vleesch en in
menschelijke zwakheid, uitgenomen de zonde, onder ons
heeft verkeerd, en Hem niet eeren wil als den eigen Zoon
van God, is uit God niet! Integendeel, dat is de geest van
den anti-christ, omtrent wien ge in onze prediking gehoord
hebt, dat hij komende is, en die nu reeds in de wereld is!
Weest daarom op uw hoede tegen elken vorm van „vergeestelijking" van het evangelie. Luistert scherp toe, of er
iets van den nuchteren eenvoud van de boodschap van Jezus
Christus wordt afgedaan. En zoodra ge dat merkt, weet
dan: hier spreekt niet meer de Geest van God; maar hier
hoor ik de taal van den antichrist!
4 Gij echter zijt uit God, kinderkens, en leeft uit Zijn
Geest! Daarom is ook uw strijd met het antichristendom
ten uwen gunste beslecht: gij hebt hen overwonnen! Zij
hebben hun propaganda maar gestaakt en u geergerd den
rug toegekeerd: zij gevoelden, dat zij alle vat op u ten
eenenmale misten. Ze stonden machteloos tegenover u2).
Maar waaraan is dit resultaat nu te danken? Soms aan
uzelf? Aan uw scherp inzicht in bun vervalsching van het
evangelie, en aan uw trouw aan de belijdenis? Middellijk —
ja! En toch, neen, het is voor niet een procent aan uzelf
te danken, maar uitsluitend aan den Geest die in u woont,
en die meerder, sterker, machtiger is dan de geest, die
in hen werkt en drijft. Achter de zienlijke fronten meten
twee hoogere geesten hun krachten: de Geest van Christus
en de Satan! En in uw overwinning op de dwaalleeraars
1) Zie inleiding.
2) Vergelijk Hoofdstuk 2 : 13, 14, 19.
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komt de onoverwinnelijkheid uit van den Geest van
Christus, die in u woont!
5 Ge zult u misschien afvragen, hoe het dan komt dat gij,
in wie die „onoverwinnelijke Geest van Christus" werkt,
maar zoo'n klein, onbeteekenend groepje in de wereld blijft,
terwijl die dwaalgeesten veel bijval en grooten aanhang
vinden.
Dat komt zOO: Zij zijn „uit de wereld"; daarom spreken
zij „uit de wereld", en „de wereld" luistert naar hen! Zij
prediken een soort „geestelijkheid", die zich wonderwel
laat harmonieeren met een onbekeerlijke, vleeschelijke
levenshouding, en milk een prediking valt bij de kinderen
dezer wereld ten zeerste in den smaak. ZUlke „vroomheid"
gaat er in en is geschikt om populair to worden. Z7tIlke
„geestelijkheid" geeft cachet aan het leven en stempelt een
mensch tot een „fijnen geest".
Hun succes is dus allerminst verwonderlijk. Het gelijke
verstaat het gelijke. De wereld voelt zich verwant aan Naar
eigen profeten. Zij feteert hen en „dweept" met hen!
6 Wij echter zijn uit God. En nu begrijpt ge aanstonds
wel, bij wie alleen wij met onze prediking ingang verwachten kunnen. Wie God kent, luistert naar ons. Maar wie
niet uit God is, luistert naar ons natinirlijk niet! Wij kunnen
en mogen geen opzienbarend succes verwachten van onze
prediking om de eenvoudige reden, dat zij niet is naar het
hart van den natuurlijken mensch. Wien God door Zijn
Geest de oogen niet opent voor God en zijn eigen verlorenheid, die heeft aan ooze prediking niets; die stoot en
ergert er zich maar aan. Slechts zij, die door Gods Geest
zijn aangeraakt, en in wier hart die Geest een ontvankelijken
bodem voor het zaad des evangelies heeft bereid, slechts
zij nemen onze prediking gretig in zich op en vinden er
het leven in!
Maar daarmee hebt ge dan tegelijk ook den toetssteen
in handen, waaraan ge de geesten beproeven kunt. Diaraan
herkennen we den Geest der waarheid en den geest der
dwaling! Vraagt slechts: erkent men dat Jezus Christus in
het vleesch gekomen is, met alle consequenties die daaraan
verbonden zijn; anders gezegd: aanvaardt men onze
prediking? Ditaraan kunt ge herkennen, welke geest de
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menschen beheerscht. De geest der dwaling voert van Jezus
af, vervalscht zijn evangelie en haat de zuivere belijdenis.
Gods Geest daarentegen is „de Geest der waarheid". Hij
brengt ons tot kennis der waarheid, bindt ons met heel onze
ziel aan die waarheid, en leert ons wandelen in de waarheid! Hij geeft ons gemeenschap met allen, die mede „uit
de waarheid zijn"!
Daarom: toetst de geesten aan wat ze belijden!
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XII. TOETST DE GEESTEN AAN HUN LIEFDE!
A. Want liefde alleen doet ons God recht kennen.
7 Maar naast dit eene kenteeken kunt ge onmiddellijk
een tweede plaatsen: de liefde! Toetst de geesten eveneens
aan hun liefde!
Laten wij, geliefden, elkander liefhebben, want de
liefde is uit God, en elk die liefheeft, is uit God geboren
en kent God!
De dwaalleeraars verstaan hiervan niets. Zij gaan slechts
prat op hun „hoogere weten", en zetten een hooge borst,
omdat zij zoo „diep ingeleid" zijn in de „verborgen kennisse
Gods", maar met dat alles hebben zij aan den eenigen waarachtigen God niet de minste kennis, want van liefde weten
ze niet. Ze stappen rond in opgeblazen inbeelding.
Laat het bij ons zoo niet wezen! Laat ons onzen „roem"
slechts hebben in de liefde, want zij is een onbedrieglijk
Godsgeschenk. Als dat in ons heeft mogen komen, dat wij
niet draaien om ons eigen lieve „ik", en niet maar altijd
en alleen bezig zijn met ons eigen „geestelijk leven", maar
als wij in eenvoudig vertrouwen op Christus aan anderen
gaan denken, en ons om hun heil bekommeren; als wij in
een woord „levee" gaan voor onzen naaste — dat is een
blijk, dat God ons heeft vernieuwd! Want de liefde verandert ons radicaal. Zij maakt andere menschen van ons,
en stempelt ons tot kinderen van dien God, die ons niet
minder dan een wedergeboorte heeft doen ondergaan.
En het is eerst door die liefde, dat wij in staat zijn God
recht to leeren kennen! Wij kunnen ontzaglijk veel „wetenschap" omtrent God bezitten, en een hoofd vol „godgeleerdheid" hebben; of wel we kunnen ons in dweepzucht
opwinden tot mystieke extase; dit alles doet ons toch vreemd
blijven aan de levende kennis van den waarachtigen God,
zoolang wij Hem niet door de liefde kennen. Eerst wie
liefheeft, die gaat God „begrijpen". Die gaat God in heel
Johannes 4
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Zijn doen en in al het werk Zijner handen „verstaan".
8 Wie niet liefheeft, leerde God nog nimmer kennen.
Want God is liefde! Zeker, God is ook almacht, ook gerechtigheid, ook heiligheid en zooveel meer, want God heeft
geen eigenschapen, maar is Zelf elke deugd. Maar toch, wie
van God niet anders leerde belijden, dan dat Hij de verheven Schepper is, de volstrekte Souverein, de Aanbiddelijke
in Zijn wijsheid en de vreeselijke in Zijn toorn, die heeft
„van" God wel iets gezien, maar hij heeft toch „God" nog
niet leeren kennen. Want God is liefde. En nOch van Zijn
almacht, nOch van Zijn wijsheid, nOch van Zijn gerechtigheid, nOch van Zijn toorn „verstaat" men iets, zoolang men
in al deze dingen Zijn liefde niet herkent.
En die liefde herkent slechts, wie zelf leert leven door
de liefde. Geen scherpzinnigheid en geen „kennis", geen
gevoels-mystiek en geen extase, maar het hart, dat naar
Zijn beeld vernieuwd werd tot liefde, dat alleen „verstaat"
God. Dat ziet Hem zooals Hij is: als een God, die voor
zijn schepsel „leeft", die zijn maaksel draagt en schraagt,
die voor zijn menschenkinderen zorgt en hunner genadig is,
die hen gaarne vergeeft en een oneindig geduld met hen
heeft. De liefde is de sleutel tot het ware kennen van God!
9 Want waarin is Gods liefde jegens ons openbaar geworden? Daarin, dat Hij Zijn Zoon, Zijn Eengeborene, heeft
weggezonden de wereld in, opdat wij zouden leven door
Hem! Daar hebt ge Gods liefde ten voeten uit. Hij zond
maar niet alleen boden, gezanten, engelen, doch dien
Eenige, waarvan Hij er geen tweede had, Zijn eigen Zoon,
die met Hemzelf eenswezens is. Hij zond hem van zich weg
de wereld in, die vreeselijke wereld, waarin voor Hem geen
plaats was, omdat zij vol revolutie, vol opstand was tegen
God. Hij zond hem die wereld in, om te gaan naar Zijn
kruis, te zinken in den dood! En waartoe? Opdat wij opnieuw het leven zouden deelachtig worden, het leven, dat
wij vergooid en voor eeuwig verzondigd hadden! Dat was
Gods liefde! Dat is nu God! ZOO is God!
Waar blijven nu de dwaalprofeten met hun wijsgeerige
bespiegelingen over een hoogste „Licht-wezen", dat in
eeuwige onbewogenheid, strak en koel troont daar hoog
boven de wereld? Neen, zoo is God: Hij is liefde! Hij is
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geen abstract, ongenaakbaar Wezen, geen trotsche tyran,
geen God van wreede willekeur; Hij is liefde!
10 En in welken zin liefde! Want hebben wij Zijn liefde
uitgelokt en opgewekt? Wij, zOndaars? Hoe kunt ge het
denken? Neen, hierin is de liefde, niet dat wij God hebben
liefgehad, maar dat Hij uit eigen beweging Zijn liefde aan
Cons is gaan schenken, en Zijn Zoon heeft neergezonden als
een Verzoening voor onze zonden! Die liefde is rechtstreeks
uit Gods eigen hart gekomen! Hijzelf is liefde! Hij wilde
ons onze zonden vergeven! Dat is Zijn liefde. En onze
zonde was dit, dat wij God niet meer liefhadden! Dat wij
onszelf hadden liefgekregen, en zelf „als God" wilden zijn.
De liefde van Oils uitgegaan? ZOO weinig, dat we moeten
constateeren, dat er bij ons van liefde nooit meer sprake zou
kunnen zijn, als God niet eerst begonnen was geheel van
Zijn kant onze zonden te bedekken met het bloed van Zijn
lieven Zoon, en ons om de verzoening door dat bloed het
hart niet eerst kwam wederbaren! Dat is Gods liefde: dat zij
zichzelf een baan tot ons breekt door het bloed van Christus,
en ons van onder dat bloed herboren doet herrijzen als
„kinderen Gods"!
Aileen wie dat heeft gezien, wie die liefde kent, en aan
het beeld van deze liefde in beginsel gelijkvOrmig is gemaakt, slechts die „kent" God!
B. Die liefde moet dan echter concrete liefde zijn.
11 Maar geliefden, als God ons zoo heeft liefgehad, dat Hij
uit volstrekt eigen beweging ons gezocht en Zijn Zoon voor
ons in den dood gegeven heeft, hoe is het dan. niet onze
plicht elkander lief te hebben! Hoe moet dan ons erbarmen
niet uitgaan tot alien, die daar vlak in onze omgeving leven,
die God als het ware voor onze voeten legt, en die even
dringend als wij aan deze liefde behoefte hebben. Men
moet wel een hart van steen hebben, een hart, dat zelf niet
onder Gods liefde is weggesmolten, om zoo liefdeloos zijn
medemenschen in hun ellende te kunnen laten omkomen.
12 0, het is zoo gemakkelijk, te zeggen, dat wij God toch
zoo liefhebben. Men behoeft maar een eenigermate gevoelig temperament te hebben, om in wegsmeltende woor51
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den te spreken over die onpeilbare liefde Gods, dat Hij
Zijn Zoon in den dood gegeven heeft.
Maar weest daar voorzichtig mee! Lief de is iets anders
nog dan liefdes-gevOel! Het is heelemaal niet moeilijk om
in een sentimenteele stemming een vaag liefdes-gevoel op te
wekken en dweepend te spreken over de liefde Gods. Maar
— God heeft niemand gezien! De mogelijkheid bestaat dus,
dat dat liefdes-gevoel ook niet meer dan een „gevoel" is,
een stemming in ons, een stukje droomerij, een onwerkelijkheid.
Maar God wil uw liefde concreet hebben. En Hij geeft
u concrete voorwerpen, om er uw liefde tot Hem aan te verwerkelijken en aan te bewijzen. Als wij elkander liefhebben,
blijft God in ons, en heeft Zijn liefde in ons haar doel bereikt!
De dwaalleeraars bijvoorbeeld geven hoog op van hun
liefde tot God. Ge kunt ze soma in vervoering zien vanwege hun „zalige gemeenschap met dat hooge Wezen".
Maar van broederliefde — geen greintje. Minachting hebben
ze voor dat „gewone yolk", dat tot hun hoogte niet opklimmen kan. Wie hun geestelijke hoogheid niet eert en
bij hun leer en oordeel niet zweert, is bij hen in den ban
gedaan.
Maar God zegt: wilt ge zeker weten, o mensch, dat ge
Mij maar niet „in de ruimte" liefhebt, maar dat Ik wezenlijke en eeuwigdurende gemeenschap met u onderhoud?
Wilt ge weten, dat Mijn liefde u inderclaid gegrepen en
herschapen heeft naar Mijn. beeld? Hier: Ik geef u medemenschen, om in hen Mij lief te hebben. Ik geef u broeders,
om aan hen uw liefde te betoonen. Dan is Mijn liefde in
uw leven tot haar doel gekomen, wanner gij concreet uw
broeder liefhebt!
13 Wij moeten weten, dat we onbedrieglijke, wezenlijke,
concrete levens- en liefdesgemeenschap met God hebben.
Daaruit bemerken we, dat we in Hem „blijven" en Hij in
ons, dat Hij ons van Zijn Geest gegeven heeft. Van Zijn
Geest, die ons Gods liefde concreet en werkelijk maakt
in het evangelie, en die ons door dat evangelie wederbaart
naar het beeld van dien God der liefde! Als die Geest ons
tot liefde naar Gods voorbeeld vernieuwt, dan is het duide52
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lijk, dat we levensgemeenschap met God verkregen hebben!
14 En hoe concreet is die liefde Gods geweest! Wij, apostelen, hebben dat met heilige verbazing aangestaard, toen
we met klimmende verwondering gingen ontdekken, met
Wien we in Jezus te doen hadden. Dit is van dien tijd of
ons rusteloos getuigenis, dat de Vader den Zoon heeft neergezonden tot Redder van het wereldgeheel. Hoe concreet,
hoe concreet, is die liefde geweest!
15 En daarom, wie dit nu maar belijdt, dat Jezus is de
Zone Gods, in dien heeft God blijvend Zijn woning gemaakt,
en die heeft eeuwig-blijvende gemeenschap met God! Want
wie de liefde Gods z•545 concreet heeft leeren zien, z4545 werkelijk, dien is het niet meer mogelijk zijn leven te verdroomen in afgetrokken verbeelding of zwoele stemmingen.
Gods Zoon in vleesch en bloed, Gods Zoon aan het kruis,
Gods Zoon achter den steep in den hof —dat is liefde met
de dadd! Wie dat gelooft, en daarbij leeft, die verstaat
natuurlijk den eisch der wederliefde concreet. Ze moet
zijn: liefde tot God op deze garde, in deze wereld; ze moet
zijn: liefde met de daad, liefde tot de menschen van vleesch
en bloed, soortgelijke liefde als God ons in de zending van,
Zijn Zoon heeft betoond; liefde tot zondaren, tot de verlorenen en tot de broeders!
16 Welnu, trekt dan voor uzelf de conclusie, mijn lezers!
Wat mag God dan van ons verwachten? Is het niet z4545, dat
wij de liefde, die God door de gave van Zijn Zoon Jezus
Christus tot op den bodem van ons hart heeft laten indringen, hebben leeren zien? Sterker: hebben wij er niet
in leeren gelooven, er niet op leeren bouwen?
Wat is in en om Jezus Christus nu het groote, het eene
tenslotte, dat wij omtrent God moeten uitroepen? „God is
liefde!" Al wat we van Hem zeggen kunnen, mondt tenslotte
tOch weer uit in dit eene groote, in dit illerhoogste, dit
allerzaligste: „God is liefde!"
En dan weten we dus ook, dat wie in de liefde blijft,
wiens leven het stempel ontvangt niet van vage en dweeperig-abstracte, maar van concrete, werkelijke liefde tot zijn
medemenschen in vleesch en bloed, dat die ware en eeuwige
gemeenschap met God is deelachtig geworden, en dat God
in hem Zijn woning heeft!
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C. En deze liefde moet het merk der echtheid dragen.
17 Ik heb u dus zoo op enkele kenteekenen gewezen, waaruit ge al spoedig kunt opmaken, of ge in iemand met een
broeder te doers hebt of met een bedrieger. Toetst hem
voor alle dingen aan zijn belijdenis. Maar onderzoekt hem
daarna op het punt van de liefde. Gaat na of zijn „Godskennis" gewaarmerkt wordt door hartelijke broederliefde.
En let er vooral scherp op, of het geen „Platonische" 1),
maar werkelijke, concrete liefde is tot de „naasten" in den
meest letterlijken zin des woords. En als ge nog meer zekerheid hebben wilt, let dan nog op de volgende „kenmerken"
van de waarachtige, door God gewekte liefde.
In de eerste plaats, of in zoo iemand de angst voor het
komend gericht overwonnen is. Want Merin eerst heeft de
liefde, die God ons in Jezus bewezen heeft, haar doel bereikt, dat wij vrijmoedigheid hebben in den dag des oordeels, omdat, gelijk Hij is, ook wij zijn in deze wereld 2).
Wij dragen, o wonder van genade, in beginsel het beeld van
Christus. Wel gebrekkig, wel als een nog slechts aanvankelijk herstel te midden van de puinhoopen van ons oude
bestaan, maar toch onmiskenbaar, wezenlijk, als een wonder
van herscheppende genade! De Heilige Geest heeft de Wet
des HEEREN weer geschreven in de tafelen van ons hart:
liefde tot God boven alles en liefde tot den naaste als tot
onszelf! En wij tOOnen dat ook. 0 ja, wel gebrekkig, maar
toch ernstig, toch werkelijk, toch hartelijk! Wij hebben
God lief in de menschen. Wij dragen weer het beeld van
Christus: wij zijn „christenen" geworden!
Dat heeft Gods liefde gedaan!
En zie, tot welk resultaat die liefde Gods het in ons
brengt. Zie, hoe ze haar werk in ons doorvoert, uitbouwt,
afrondt: zij doet ons de vrees voor den oordeelsdag verliezen! Zij heeft ons immers „eeuwige" gemeenschap met
God geschonken, in Christus! Welnu, wat zal ons dan
1) „Platonisch" heet die „liefde", die zich op een „idee", op een denkbeeld
richt; onwezenlijke, onwerkelijke, niet-concrete liefde dus.
2) De grondtekst laat hier tweeerlei mogelijkheid van vertaling toe. In afwijking van de Statenvertalers meenen we, dat hier beter gelezen kan worden:
„Hierin is de liefde bij ons volmaakt, dat wij vrijmoedigheid hebben in den dag
des oordeels, omdat, gelijk Hij is, ook wij zijn in deze wereld".
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scheiden van de liefde Gods in Jezus Christus? De oordeelsdag soma? Is Hij, die daar op den rechterstoel zit, niet
Dezelfde, die eens om mijnentwil voor Gods gericht gesteld
en in mijn plaats gestraft is? Eeuwige gemeenschap met
God in Christus: de oordeelsdag verliest zijn verschrikking!
18 Ja, maar dan toch vooral ten gevolge van de kracht der
liefde in ons hart. Vrees kennen wij, en terecht, zoolang
wij ons als zondaren geplaatst weten tegenover een toornend
God. Maar als God Zijn liefde ons is gaan bewijzen in de
schenking van Zijn Zoon tot Borg voor onze zonden, en als
God ons in dien Zoon tot Zijn kinderen heeft aangenomen,
wat gebeurt er dan? Dan versmelt alle vrees als sneeuw
voor de zon van zoo groote liefde. Dan overstroomt Gods
liefde ons en wekt in ons wederliefde. Dan maakt de vrees
plaats voor sterke liefde, en waar een verhouding van
liefde gekomen is, daar is het met de vrees gedaan. Vrees
is er niet in de liefde, maar de volgroeide liefde dringt de
vrees naar buiten en werpt haar de deur uit.
Want de vrees draagt op zichzelf reeds de straf in
zich 1 ). Bang-zijn is op zichzelf al een straf voor onze
zonden. En daaruit is het duidelijk, dat, wanneer iemand
nog vreest voor Gods toorn, hij nog niet volgroeid is in
de liefde. En dat heeft op zijn beurt zijn oorzaak natuurlijk
weer in ongeloof, in een niet kinderlijk aanvaarden van de
machtige liefdetijding, dat God in Jezus een volkomen verzoening heeft aangebracht!
Let daar dus op, of iemand nog angstig is voor Gods
komend gericht. Want de liefde draagt daarin haar waarmerk, dat zij om Jezus' wil voor Gods aangezicht niet meer
vreest.
19 En daarin zit nu niets „van ons". Dat is niet een voortreffelijkheid van ons, dat wij God zoo lief hebben gekregen, dat wij alle vrees in ons overwonnen hebben. Want
wij hebben slechts lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft.
Onze liefde is geheel en al Zijn eigen werk, en als er in ons
hart geen vrees meer is, dan heeft dat alleen Zijn liefde
gedaan!
1) Alzoo de eigenlijke zin van wat de Statenvertalers weergeven met: „en
de vrees heeft pijn".
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20 Het tweede kenmerk, waaraan ge de echte, waarachtige
liefde herkennen kunt (ik wees er trouwens reeds in den
breede op), is dit, dat zij zich op God richt via den broeder.
Als dus iemand zegt: „ik heb God lief", maar hij haat zijn
broeder, dan is hij een leugenaar; want wie zijn broeder
niet wil liefhebben, dien hij gezien heeft, kin God, Dien
hij niet gezien heeft, niet liefhebben.
Want welk een voorstelling heeft men dan toch wel van
liefde? Is dit het kenmerk der liefde, dat zij zich het liefst
hecht aan iemand, die afwezig is, en voor wien zij niets
behoeft te doen? Neen, liefde wil haar voorwerp zien, en
wil clienen! Daarom beantwoordt het ook aan den aard der
liefde tot God, dat men Hem dient in den broeder, dien
Hij ons ter verzorging heeft toevertrouwd. Dien broeder
kunnen we zien, met dien broeder kunnen we „te doen
hebben", aan dien broeder kunnen wij ooze liefde in daden
kwijt! Om Gods wil!
Welnu, laat dan niemand zichzelf en een ander bedriegen met zich wijs te maken dat hij God toch zoo onuitsprekelijk liefheeft, terwijl hij voor zijn broeder niets over
heeft. Wanneer ons hart te koud is om den zienlijken nood
van onzen broeder te verlichten om 's Heeren wil, hoe zal
het dan in staat zijn dien onzienlijken God met waarachtige, reeele liefde te dienen? De dwaalleeraars mogen u
zulke „verheven leeringen" pogen wijs te maken, wij weten
beter!
21 Trouwens, wat alles afdoet: God heeft het ons uitdrukkelijk geboden! Jezus heeft het ons met zooveel woorden bevolen, opdat, wie God liefheeft, ook zijn broeder liefheeft! 1 ) En wie dus dit laatste niet doet, die is Gode ongehoorzaam. En hoe laat ongehoorzaamheid zich rijmen met
liefde? Ge ziet, het kin niet anders: echte liefde tot God
heeft haar waarmerk in de liefde tot den broeder!
Welaan dan: toetst de geesten niet het minst ook aan
hun liefde!
1) Matth. 22 : 36 en volg.; Joh. 13 : 34 en volg.
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XIII. LAAT UIT UW LIEFDEVOL GEHOORZAMEN BLIJKEN,
DAT GE IN JEZUS HET LEVEN BEZIT!
A. Het allerduidelijkste waarmerk der liefde is, dat ze uit

het geloof is voortgekomen.
5 : 1 En wat uzelf betreft, mijn lezers, gij weet nu wel, hoe
God wil dat ge u verder openbaren zult in uw leven. Ge
weet wel, waar het dus bovenal op aankomt: op geloof en
liefde!
leder, die gelooft, dat Jezus is de Christus, die is uit
God geboren. Vleesch en bloed heeft hem dat niet geopenbaard, maar de Vader, die in de hemelen is. Dit geloof zelf
is blijk van wedergeboorte, bewijs daarvan, dat God ons
tot Zijn kind heeft aangenomen en vernieuwd. Het is de
openbaringsvorm der wederliefde, die God door Zijn onsvOOrkomende-liefde in Christus in ons hart heeft gewekt.
Het is de spontane dankbaarheid, waarmee we zijn evangelie
omhelzen: Jezus is de Christus, de Gezalfde Gods, de van
Hem ons gezonden Zaligmaker! In dat geloof blijkt ons
kindschap Gods!
Maar, wie in dit geloof God liefheeft, zou die zijn
mede-geloovigen, Gods andere kinderen, niet liefhebben?
Zou hij, die liefheeft Dengene, die zondaren wederbaart en
ze opnieuw als Zijn kinderen „verwekt", niet liefhebben
wie uit Hem geboren is? Kan men God liefhebben, en de
broeders niet?
2 Dat is iets zoo onmogelijks, dat we daaruit zelfs met
volstrekte zekerheid kunnen opmaken, dat wij de kinderen Gods liefhebben, wanner we God waarachtig liefhebben, en Zijn geboden doen! En zoo kan ik dus de hiervOOr geponeerde stelling 1 ) met evenveel recht omkeeren.
Teen zei ik, dat wie zijn broeder niet liefheeft, dien hij
1)

Hoofdstuk 4 : 20.
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gezien heeft, onmogelijk God kan liefhebben, Dien hij niet
gezien heeft. Maar ik mag het ook omkeeren, en zeggen,
dat wie God liefheeft, Dien hij niet gezien heeft, natinirlijk
ook zijn broeders in den Heere liefheeft.
Want is er grooter wonder in de wereld, dan dat iemand
wedergeboren wordt tot de kennis van Gods genade in
Jezus Christus? Is er grooter wonder, dan dat een zondaar
den Vader-naam weer spreken leert? Maar ook: is er
grooter feest, dan dien Vadernaam te spreken met Ole anderen, die hem door het geloof ook weer hebben leeren
noemen? En is er sterker band onder de menschen denkbaar, dan deze nieuwe band?
Maar dien band zien we slechts, en beleven we alleen
door het gele•Of! Het is het geloof in Gods liefde, dat ons
beweegt, ook de andere kinderen Gods te zoeken. Het is
die drang om Gods wil te doen, om onze liefde tot Hem te
uiten aan Zijn kinderen, die er ons van overtuigt, dat onze
„broederliefde" maar geen aardsche „menschlievendheid"
is, doch oprechte activiteit des geloof s, de openbaring van
het nieuwe leven uit Christus! Hierin draagt onze liefde
haar waarmerk, dat ze uit het geloof is voortgekomen.!
B. Het geloof overwint immers in de gehoorzaamheid.
3 Want waarin uit zich de liefde? Hoe kunnen we het
toonen, dat we God hartelijk liefhebben? Hierin immers
bestaat de liefde tot God, dat we Zijn geboden bewaren!
Hierin, dat het ons een feest is te doen wat Hij van ons
verlangt; dat wij klaar staan voor Hem en op Zijn wenken
vliegen! Er is geen andere manier om onze liefde te toonen,
dan deze eene: om nu voor onzen God geheel te leven!
En of dat nu een moeilijk leven is? Of dat ons in een
keurslijf wringt, waarin we ons bijna niet bewegen kunnen?
Of dat niet beteekent of stand doen van al wat prettig is
en blij en vroolijk? Of dat ons leven niet hult in het sombere zwart van „de afgestorvenen aan deze wereld"; in de
triestige doodschheid van den asceet en kluizenaar?
Geen sprake van! Zijn geboden zijn niet zwaar! Zijn
juk is zacht, en Zijn last is licht. Zijn geboden knellen ons
leven niet, maar bevrijden het juist van de knellende banden
der zonde. Zijn wetten dooden het leven niet, maar blijken
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pas ware „levens"-wetten te zijn! Zijn diepst is geen druk,
maar een feest!
4 Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld!
Aan ooze lief de en gehoorzaamheid is eerst een wonder
Gods voorafgegaan: Hij heeft ons wedergeboren!
En ja, dat heeft in deze wereld, als men dat zoo noemen
wil, ook zijn schaduwkant: wij gevoelen ons bij die wereld
niet meer thuis. Evenzeer als zij het gevoelt, gevoelen
wij het: wij zijn niet meer „van haar"! Wij zijn in haar
midden spelbrekers. We zijn uitbijters geworden, en zij
kan ons niet goed meer zetten. Bovendien: we hebben deze
„wereld" tot in het diepst van ons eigen natuurlijk bestaan
toe; we hebben nog voortdurend te strijden met onzen eigen
ouden mensch. De oude, afvallige wereld wil zich handhaven, tegenOver ons en in ons.
Maar ziet, dan is dit het wonder van het wandelen naar
Gods geboden: daardoor overwinnen we de wereld. Daardoor zijn wij voor hair onoverwinnelijk; en daartegen kan
zij geen stand houden. Het licht overwint de duisternis. De
zonde bezwijkt voor de genade.
Zijn wij dan opeens zulke „helden" geworden, zulke
reuzen? Och peen. Maar dit is de overwinning, die de
wereld in beginsel reeds overwonnen heeft, namelijk ons
geloof! Door niets anders zijn we onoverwinnelijk, dan
door ons vertrouwend rusten in het volbrachte werk van.
Christus. Door niets anders dan door ons geloovig gehoorzamen aan Gods geboden. „Het mOet, om Gods wil", die
gedachte maakt ons onoverwinnelijk in de aanvechtingen.
„Uw inzettingen zijn mij gezangen geweest ter plaatse
mijner vreemdelingschappen" 1 ), deze vreugde in Gods geboden maakt ons onvatbaar voor de verzoekingen.
5 Kortom, het is het geloof in Jezus Christus, dat ons tot
overwinnaars maakt, en meer dan dat 2 ). Want wie is het,
die de wereld overwint, dan alleen, wie gelooft dat Jezus is
de Zoon van God?
De dwaalleeraars kimnen de wereld niet overwinnen,
want zij aanvaarden niet, dat in Jezus Gods eigen Zoon in
1) Psalm 119 : 54.
2) Romeinen 8 :37.
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het vleesch gekomen is. Zij weten niet van een overwinning
der zonde in het vleesch, Zij willen zelf haar overwinnen
door zich te verliezen in vergeestelijkte „droomerijen" en
hun vleesch te negeeren of te vergeten.
Maar Jezus geeft ons de overwinning, Hij, die Zelf niet
„uit de wereld" was, maar de eigen Zoon van God, en die
nochtans „in deze wereld", „in ons eigen vleesch" de zonde
is komen overwinnen door borgtochtelijke gehoorzaamheid
en door Zijn Zelfofferande in den dood. In Hem is de dood
verslonden tot overwinning. In Hem is de prikkel der zonde
gedood. Dit is de overwinning, waarmee wij de wereld overwinnen, dat we in Hem gelooven, die ons de overwinning
geeft, omdat Hij ze voor Cons bevochten heeft!
En gelooven is niet anders dan gehoorzaam zijn aan
het woord der genade; aanvaarden het evangelie der souvereine verlossing, en dan ons onderwerpen aan de wet van
Christus!
Ons geloof overwint in de gehoorzaamheid!
C. En deze gehoorzaamheid is allereerst gehoorzaamheid
aan Gods getuigenis.
6

Of er genoegzame reden is te gelooven, dat Jezus is de
Zoon van God? Inderdaad! Gods getuigenis daaromtrent
.
laat ons niet de minste onzekerheid.
Immers, deze is de gekomene door water en bloed,
namelijk Jezus Christus! En waarlijk niet in het water
alleen, maar in het water en in het bloed! Het evangelie
laat ons daaromtrent niet de minste onzekerheid. De feiten
spreken. De historie zelf staat daar als getuige!
Want wat is het evangelie van Jezus Christus? Dat, wat
de dwaalleeraars er van maken? Dit, dat daar was een
gewoon menschenkind: Jezus; en dat deze gewone zoon van
het Joodsche yolk met zooveel andere kinderen Israelis zich
heeft laten doopen door Johannes in den Jordaan — en
dat er toen iets heel bijzonders is gebeurd: dat toen op
Hem neergedaald is, in de gedaante van een duif, de
„aeoon Christus"? 1 ). Is Jezus Christus dus alleen gekomen
„door het water", tot ons gekomen via den doop van den

1) Zie Inleiding.
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mensch Jezus; is eerst in dien doop de combinatie J ezusChristus ontstian, en heeft die sinds Gethsemane of Golgotha
weer Opgehouden te bestaan? Is „Jezus Christus" niet tot
ons gekomen door het bloed Zijns kruises, maar is aan dat
kruis slechts gestorven de „mensch Jezus", jammerlijk verlaten van den „aeoon Christus", zoodat hij uitkermen moest:
„Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten"?
Neen, en voor de zooveelste maal: neen! Dat is de
grofste vervilsching van het evangelie van „Jezus Christus".
Deze namen zijn niet uiteen te scheuren; ze zijn onafscheidelijk een! Het is een Persoon, de heilige Tweede
Persoon uit het goddelijk Wezen, de eigen Zone Gods, die
„in het vleesch gekomen" is. En het is die eene en zelfde
Persoon, die eerst tot ons gekomen is, omringd van het
water van den Jordaan, toen Hij zich liet doopen om daarin
Zijn messiaansch ambt te aanvaarden en zich te laten wij den
tot Borg voor Zijn yolk; maar die daarna dien doop verwerkelijkt, bevestigd, waar gemaakt heeft in Zijn bloedigen
zoendood aan het kruis! Het is de eigen Zone Gods, tot
ons gekomen als „de mensch Jezus Christus", die door Zijn
verzoenend sterven een rustpunt is geworden voor ons hart!
En deze Jezus Christus is niet alleen door het water (in
Zijn doop in den Jordaan) tot ons gekomen, maar Hij is
„gekomen" tot ons evenzeer in het bloed, omringd, bevlekt,
besproeid door Zijn eigen bloed, dat Hij plengde tot verzoening der zonden. Dat is het evangelie. Dat is de historische werkelijkheid. ZOO liggen de feiten!
En de Geest is daarbij de Hoofdgetuige, omdat de Geest
de Waarheid is! Niet wij hebben dat ontdekt, maar de
Geest van Christus heeft ons dat geopenbaard. Niet wij
prediken dit als „ooze opvatting" over Jezus' verschijning
in deze wereld, maar de Geest van Christus heeft ons het
evangelie gegeven, dat wij als Jezus' apostelen hebben te
verkondigen alom in de wereld. Niet menschelijke zekerheid
is het, waarop dit evangelie steunt, maar giiddelijke!
7 Want Drie zijn het die getuigen in den hemel: de
Vader, het Woord, en de Heilige Geest, en deze Drie zijn
een! 1 ) De Heilige Geest is niet minder dan een der drie
1) Zie over dit vers (het „Comma Johanneum, d.w.z. het bekende en veel
omstreden „zinsdeel van Johannes") het laatste deel van de Inleiding.

61

1 Johannes 5 : 8—

Personen nit het drievuldig goddelijk Wezen, en Zijn getuigenis staat geheel op een lijn met dat van den Vader en
van den Zoon, die naar Jezus' eigen uitdrukkelijk getuigenis
immers ook „een" zijn 1 ). En dat de Vader getuigd heeft,
weten we uit het geheele Oude Testament, want de profeten
waren. Zijn getuigen op aarde! Maar bovendien weten we
het uit de onvergetelijke momenten in Jezus' leven, waarin
de Vader met hoorbare stem Zijn Zoon openbaarde voor
het oor der menschen: tijdens Zijn doop in den Jordan 2)
en tijdens Zijn verheerlijking op den berg 3 ). En het zelfgetuigenis van den Zoon is niet minder duidelijk en overvloedig 4 ). Welnu, op dezelfde wijze getuigt ook de Heilige
Geest. Niet slechts door Zijn eigen deelname aan het heilswerk der verlossing: door Zijn overschaduwing van Maria 5),
Zijn profetische inspiratie van Elisabeth') en anderen, Zijn
nederdaling op Jezus in zichtbare gedaante bij den doop 7)
en Zijn uitstorting op den Pinksterdag 8 ) ; maar met name
ook door Zijn woorden en teekenen daarna door den dienst
van ons, Christus' gezalfde apostelen!
Welnu, op dien Geest met name beroep ik mij, wanneer
ik u predik, dat Jezus Christus niet alleen „door het water"
tot ons gekomen is, gelijk de dwaalleeraars prediken, maar
„door het water en het bloed"!
8 1k kan het daarom ook aldus uitdrukken: er zijn er
ook op aarde drie, die getuigen: de Geest, en het water en
het bloed. En deze drie zijn tot een; zij wijzen op een en
hetzelfde.
Op zichzelf zou dat water van den Jordaan, waarin
Jezus is ondergedompeld, ons niets to zeggen hebben. En
op zichzelf zou dat bloed, dat perelde uit Jezus' vele
wonden, ons niet troosten. Maar nu de Geest komt getuigen
aangaande Jezus Christus, nu worden dat water en dat
1) Joh. 10 : 30.
2) Mathh. 3 : 17.
8) Matth. 17 :5.
4) Matth. 11 :27, Joh. 3 : 16; 5 : 17-23.
5) Luk. 1 : 35
6) Luk. 1 : 42.
7) Matth. 3 : 16.
8) Hand. 2 : 1 vlg.
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bloed van de hoogste waarde! Nu de Geest ons komt verkonden, door den dienst der profetie en van het apostolaat,
dat Jezus was de Christus, de eigen Zone Gods, gekomen
in ons vleesch om ons zalig te maken, nu gaan dat water
en dat bloed zelf meegetuigen met den Geest! Nu roept
dat water van den Jordaan ons toe, dat die eigen Zoon
van God in ons menschelijk bestaan zich als een onreine
heeft laten behandelen, omdat Hij de minden van Zijn yolk
op zich gekomen had. En nu spreekt het bloed van Golgotha
betere dingen dan dat van Abel 1 ) ! Het zegt, dat de eigen
Zoon van God zijn dierbaar bloed als zoenbloed heeft gesprengd op het ware verzoendeksel, namelijk zijn eigen
vleesch, en dat Hij in volle werkelijkheid vervuld heeft
de schaduwen van het Oude Testament! Als nu dat bloed
niet was geweest het echte bloed van den eigen Zoon van
God, dan zou ook het Jordaanwater niet zijn geworden tot
sacrament van Jezus' eigen zoendood, en dan zou de Geest
gezwegen hebben in de wereld. Maar nu: Jezus Christus is
in het vleesch gekomen! Zijn doop was de doop van den
eigen Zone Gods. Zijn dood was de zoendood van den
Christus Gods! En nu getuigt de Geest aangaande het water
en het bloed, en water en bloed getuigen met den Geest
eenzelfde groote evangelie-tijding: daar is verzoening, o
wereld, voor uw zonde in het zoenbloed van Jezus Christus,
den Zone Gods!
9 Welnu, moeten wij dit getuigenis dan niet gehoorzaam
aanvaarden? Zullen we dan den durf hebben het naast ons
neer te leggen, of er ons eigen „evangelie" tegenover te
plaatsen? Hoe staan we reeds tegenover het getuigenis der
menschen? Toch niet bij voorbaat sceptisch. Als we geen
bijzondere en gegronde reden hebben om het in twijfel te
trekken, dan nemen we het toch aan! Welnu, hoe zullen we
dan staan tegenover het getuigenis Gods? Is dat niet oneindig verhevener en oneindig veel meer waard dan men.schengetuigenis, omdat dit het getuigenis is van God-Zelf,
en dan nog al liefst omtrent Zijn eigen Zoon? Wie moet men
toch wel niet wezen, om dat getuigenis gering te schatten
en het lichtvaardig te vervalschen!
1) Hebr. 12 : 24, verge!. 1 Joh. 3 : 12.
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10 Neen, neemt dit getuigenis toch in den diepsten ootmoed aan, en ge zult ervaren, hoe waarachtig het het getuigenis van Gods eigen Geest is! Want wie vertrouwt op
den Zoon van God — die heeft het getuigenis in zich! Die
ervaart er de kracht en de zaligheid, van! Die vindt er het
leven door! Die wordt er volstrekt zeker van! Wie waarlijk
gelooft, krijgt de proef op de som: hij „weet" dan al ras,
met diepe, heilige zekerheid!
Wie daarentegen God niet gelooft, heeft Hem door dat
enkele feit tot een leugenaar gemaakt, omdat hij niet heeft
geloofd in het getuigenis, dat God omtrent Zijn eigen Zoon
getuigd heeft! Wat een zonde dus, zich niet te laten zinken
op dit onvergelijkelijk getuigenis des evangelies! Wat een
verschrikkelijk ding, om niet te bouwen op het eigen Woord
van God! Voor zulken is er geen zaligheid!
Welaan dan, leeft uit het geloof! En zijt er u diep van
bewust, dat gelooven is: gehoorzamen! Gehoorzamen aan
het getuigenis Gods!
D. En in deze geloofsgehoorzaamheid bezitten wij het
leven.
11 En wat zegt ons dit getuigenis? Zeker, dat Jezus is de
Zoon van God! Maar weet ge, wat dat eigenlijk inhoudt?
Dit is het getuigenis, dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft, en dat leven is in Zijn Zoon! Het is de boodschap omtrent „het leven", die in het evangelie klinkt, en
die boodschap zegt u, dat het leven nergens anders te vinden
is dan in den Zoon. Wie het gelooft, heeft daardoor het
leven, en wie naar het leven dorst, mOet naar den Zone
Gods! En zoo is het evangelie een zaak van doodelijken
ernst: dood en leven hangen er aan!
Wee daarom de dwaalleeraars, die u buiten Jezus om
„rechtstreeks" tot God willen voeren; die zeggen „een nitnemender weg" tot God gevonden te hebben, buiten Zijn
doop en buiten Zijn kruis om! Buiten Jezus is geen leven,
maar een eeuwig zielsverderf! Dat wil zeggen: buiten Jezus,
zooals het evangelie Hem u predikt; buiten Jezus, den
Borg, den Gekruisigde en Opgestane!
Die den Zoon heeft, heeft het leven; die den Zoon van
12
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God niet wenscht te bezitten, heeft het leven Diet! Het
leven hangs aan de levende kennis van Jezus Christus als
den in het vleesch gekomen Zone Gods! En wie weten wil,
dat hij dat leven bezit, die zal dat moeten toonen door met
geheel zijn ziel te aanvaarden het voile evangelie van Jezus
Christus, en door vol dankbare lief de zich gehoorzaam te
buigen voor het getuigenis, dat God getuigd heeft aangaande
Zijn Zoon! Hij zal moeten vertrouwen op Jezus als Borg!

Johannes 5
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XIV. LAAT UW „LEVEN" ZICH KENMERKEN DOOR
GELOOF, DAT DOOR DE LIEFDE WERKT!
A. Dat Leven „uit zich" in gebed.

13 Dit alles heb ik u geschreven, opdat gij er u in het
geloof klaar bewust van zoudt zijn, dat gij het eeuwige
leven hebt. Want dat moet ge weten, dair moet gij zeker
van zijn, dat ge in den naam, in de boodschap, in het
evangelie van Jezus Christus de bevrijding uit uw doodsstaat gevonden hebt, en niet minder dan het leven, het
waarachtige, eeuwige 'even ontvangen hebt. Ge moet weten,
wat Jezus Christus voor u beteekent: dat ge in Hem, in
Hem alleen, door het eenvoudig geloof, het eeuwige leven
deelachtig zijt! Dat zal u voor eeuwig aan Hem binden, en
u onvatbaar maken voor iedere vervalsching van het evangelie. Het diepe bewustzijn, dat ge in Jezus het leven hebt,
zal u pantseren tegen alle verleiding!
14 Maar het zal tegelijk nog een ander effect hebben: het
zal u vrijmoedig maken in uw gebedsleven! Want als ge
dat weet, dat Christus u uit den dood opgewekt heeft tot
nieuw leven, dan zult ge als een herboren kind Gods spreken
gaan tot uw Vader, die in de hemelen is. En dit is daarbij
dan de vrijmoedigheid, die wij tot Hem hebben, dat, wanneer we iets bidden naar Zijn wil, Hij ons hoort! Tegen
Zijn wil bidden — we zouden het niet durven; we zouden
het ook niet meer kunnen! Maar bidden, zoo als de Heere
Jezus op aarde gebeden heeft, bidden om de voortgaande
verheerlijking van onzen Vader, bidden om de voile vervulling van Gods beloften, bidden om de voltooiing onzer
verlossing uit de zonde — we kunnen het niet meer laten!
En hoe groote vrijmoedigheid ontwikkelt zich dan langzamerhand in dat gebedsleven! Want wij weten: God hOOrt
dat! Hij luistert daarnaar met welwillende belangstelling.
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Hij glimlacht dan tegen zijn eigen werk. Hij verheerlijkt
zich daarin. dat wij vrijmoedig worden in het geloof. En —
Hij dOet ons dan naar ons geloof. Hij kroont Zijn eigen
werk in ons met de verhooring onzer gebeden. Hij werkt
dan van nu voortaan in ons eigen leven en in de wereld op
ons gebed!
15 En wat geeft zulk gebedsleven dan een diepe rust ! Wij
leggen dan al onze zorgen maar eenvoudig in Zijn hand,
en weten: nu komt het terecht! Vader zorgt nu verder.
God neemt het nu voor Zijn rekening! Want wanneer we
maar weten, dat Hij naar ons luistert, wat we ook vragen,
dan weten we daarmee tevens, dat wij de beden hebben 1),
die wij van Hem gesmeekt hebben. Dan weten we, dat onze
gebeden reeds verhoord zijn, al toeft misschien de uitvoering van die verhooring nog een wijle. We kunnen dan zoo
gerust tot ons leven wederkeeren. „God heeft mij toch verhoord", zoo zeggen we dan in onszelf, „ik kan het nu rustig
afwachten"!
Wat geeft det een rust! Wat geeft dat een vreugde!
En dat alles als uitvloeisel daarvan, dat wij in Jezus
Christus gelooven, en op Zijn naam vertrouwen! Wij „leven"
door het geloof! En dat wij leven, bemerken we klist aan
dat gebedsleven!
B. Maar ook in dat gebedsleven bewaren we het gebod der
liefde.
16 Maar maakt van dat gebedsleven dan met name een
heilig gebruik in den dienst der liefde! Laat ook in dezen
bijzonderen vorm van de beleving uwer liefde tot God tevens
in practijk gebracht worden de eisch der broederliefde!
Wanneer bijvoorbeeld iemand zijn broeder ziet zondigen een zonde niet tot den dood, dan moet hij bidden, en
in dien weg zal hij zijn broeder het leven geven, namelijk
wanneer het gevallen betreft van broeders, die zondigen
niet tot den dood!
Juist in zulke gevallen kan de broederlijke liefde wonderen doen! Want helaas, dat zult ge soms tegenkomen op
uw levenspad, dat ge een broeder den verkeerden weg ziet
1) Voor het woord „verkrijgen" in de Statenvertaling heeft de grondtekst
„hebben".
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opgaan. Wel niet in brutaal ongeloof; en ook niet in moedwillige en boosaardige zelf-overgave aan de zonde; maar
toch wel zoo, dat hij aan de zuigkracht der zonde geen
weerstand biedt, en in haar draaikolk dreigt te geraken,
waarin hij hoe langer hoe sneller zal meegevoerd worden.
Bidt dan, gij, die bidden geleerd hebt! Laat dan uw broederliefde u tot God uitdrijven om voor hem te worstelen in
den gebede! Want dit „wil" God van u! En dan gaat al de
heerlijkheid van het gebedsieven voor u open. Want dan
weet ge: als gij iets bidt „naar Gods wil", dat Hij naar u
luistert. En als Hij maar luistert naar u, dan komt het in
orde; dan zorgt Hij verder! En z456 zult gij dien dwalende,
dien „drenkeling", het leven geven!
Natuurlijk — wanner het menschen betreft, die niet
zondigen tot den dood. Er is immers een „zonde tot den
dood". Er is een zich overgeven aan de zonde uit boozers
moedwil, uit bewusten afval van het geloof, uit een opzettelijk kiezen voor de wereld en haar begeerlijkheid, alle
vermaning ten spijt. Er is een zondigen dat ten doel heeft
God te tarten en te smaden, en den draak te steken met
Gods yolk en met Gods Woord. Er is een zondigen, waarmee
men zich opzettelijk den dood in de armen werpt; waarvan
men niet gered wil worden! Voor thlke zonde zeg ik niet,
dat men nog bidden moet. Zoolang ge nog eenige hoop
kunt koesteren, bidt dan. Maar als ge ziet, dat het werkelijk
hopeloos is, omdat er bewuste wil in het spel is en men
voor zijn verkeerden weg de voile verantwoordelijkheid op
zich neemt — dan moogt ge ophouden; dan is er geen
„broederplicht" meer.
17 Maar overigens: bidt! Want alle ongerechtigheid is
zonde. Men kan zich tegen zijn medemenschen nooit misgaan, of men bezondigt zich tegelijk tegenover den Heere
zijn God.
En wanneer men die twee uit elkaar rukt, en denkt
de broederliefde te mogen verwaarloozen, en toch, om zijn
„hoogere vroomheid", vrij uit te gaan voor God, zooals de
dwaalleeraars zich inbeelden, dan vergist men zich wel zeer.
Alle ongerechtigheid is zonde tegen God. Maar niet
alle zonde is „tot den dood"! Er is een „vallen" in de zonde
uit zwakheid. Er is struikelen uit onkunde. En als ge dat
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ziet in elkander — bidt dan voor elkander!
Laat uw „leven" gebeds-leven zijn!
Maar betracht met name in dat gebedsleven dan de
wet der naastenliefde.
C. Zoo komen we in de wereld uit als kinderen Gods.
18 Want hiervan zijn we toch overtuigd, dat het met een
kind van God niet blijvend mis kan gaan in deze wereld.
We weten toch, dat ieder, die uit God geboren is, niet in
de zonde „leeft". Hij mag dan een tijdlang misschien nog
ver van huis geraken, hij kan bet in dat zondeleven toch
niet uithouden. „Een kind van God zondigt niet goedkoop":
het kost hem gewetenswroeging en geestelijke angsten; innerlijk is en blijft hij er bang voor. Het zondigen gaat
hem nu eenmaal niet meer af. Integendeel, wie uit God
geboren werd, heeft een huiverigen angst voor het zondigen. Van binnen-uit daartoe gedrongen, bewaakt hij zichzelf
voortdurend en past op zichzelf, en zoodoende kan de Booze
geen houvast aan hem krijgen.
Daarom is er zooveel reden, voor elkander te bidden!
Want door voor elkaar te bidden, bewaren wij onszelf als
Kerk van Christus te midden dezer wereld, en komen wij
in deze wereld uit als yolk van God.
19 Want hiervan zijn we toch diep overtuigd, dat er een
principieele kloof gaapt tusschen ons en de wereld. Als we
in Jezus leerden gelooven, weten wij met klare bewustheid,
dat we onzen levensoorsprong door Hem weer in God
hebben; dat we weer Gods kinderen zijn.
De geheele wereld daarentegen ligt in het booze. Als
een overweldigde prooi ligt ze machteloos in de klauwen
des Satans, want God heeft haar naar Zijn rechtvaardig
oordeel in diens macht overgegeven.
Laat deze principieele tegenstelling dan toch nimmer
verdoezeld worden! Laat ons leven uit het geloof zijn, een
leven des gebeds, een leven in de lief de. Laat ons leven
openbaar worden als dat van kinderen Gods!
D. Laat het geloof in Jezus ons dan hoeden voor afgoderij.
20

Immers, wij weten, dat de Zone Gods gekomen is, en
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dat Hij ons verstand gegeven heeft, om den Waarachtige
te kennen. Dit is en blijft het keerpunt in ons levee, dat
wij Jezus Christus hebben leeren kennen, en dat Hij Zelf in
Zijn evangelie en door Zijn Heiligen Geest tot ons gekomen
is om ons verstand te openen, zoodat wij het onderscheid
leerden zien tusschen duisternis en licht, tusschen waarheid
en leugen, tusschen den eenig waren God en de afgoden.
Nu weten we, dat wij „uit God geboren" zijn, en meer: wij
zijn ook in den Waarachtige, en wel in Zijn Zoon Jezus
Christus!
Immers: dit is ons algemeen en ongetwijfeld christelijk
geloof, dit is ooze onwankelbare belijdenis: de mensch Jezus
was MI de Christus, de eigen Zoon. van God, gekomen in
het vleesch! Wie Hem gezien heeft, heeft den Vader gezien.
Wie dezen Zoon heeft, heeft ook den Vader! In Hem zijn
wij in God en hebben we onverwoestbare, eeuwigdurende
gemeenschap met God ontvangen.
Want, en nu wil ik het zoo scherp zeggen als maar
eenigszins mogelijk is: HIJ-ZELF IS DE WAARACHTIGE
GOD EN HET EEUWIGE LEVEN! Hij-Zelf is „God, geopenbaard in het vleesch"! Hij en de Vader zijn e'en!
Wie de dwaalleeraars volgt, wordt niet tot God geleid,
den eenigen waarichtigen God, maar tot een denkbeeld,
gesproten uit menschen-fantasie. Den eenigen waarachtigen
God kent men slechts in Jezus Christus, Zijnen Zoon!
21 Daarom, kinderkens, bewaart uzelf toch van de afgoden! Toen gij nog in de wereld leefdet, waren zij uw
goden. En nu gij niet meer in de wereld leeft, maar, door uw
aannemen van het evangelie van Jezus Christus, als door een
onoverbrugbare kloof van die wereld gescheiden zijt geraakt, nu bedreigt de afgoderij u van binnen uit den eigen
kring der gemeente steeds weer — in de ketterij!
Kinderkens, weest op uw hoede! Weest op uw hoede!
De afgoden van hout en steen zijt ge ontvloden; past
diibbel op voor de „idolen", de „geestelijke" afgodsbeelden
der dwaalleer!
AMEN!
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PARAPHRASE
VAN DEN

TWEEDEN EN DERDEN ZENDBRIEF

van den Apostel JOHANNE S
DOOR

L. HOORWEG Jr.

TER INLEIDING.
Het is niet noodig . voor deze brieven ieder afzonderlijk een inleiding
te schrijven, want ze konden wel op een dag geschreven zijn; zOOveel
punten van aanraking hebben ze.
Toch weten we aan den anderen kant ook maar weer heel weinig er
van met zekerheid te zeggen. Hun buitengewone kortheid wijst er wel op,
dat dit zeker „haast-briefjes" zijn geweest, al heeft de apostel zich nu
den tijd gegund er rustig afzender en adres op te zetten en de gebruikelijke groeten neer te schrijven.
Want dat ook deze beide briefjes van de hand van den apostel Johannes
zijn, is wel boven elken twijfel verheven. Hij noemt zich hier wel, volgens
de Statenvertaling, „de ouderling", maar een gewone ouderling is deze
schrijver in elk geval niet; immers, hij kan zich met gezag bemoeien met
een andere gemeente dan de zijne. We hebben hier dan ook ongetwijfeld
te vertalen „de Oude", een bijnaam, waarmee de apostel zelf zich gemoedelijk aandient, omdat hij algemeen zoo genoemd werd, en in dien
naam heel zijn bijzondere autoriteit als het ware belichaamd was. Hij
was de eenige nog levende apostel, en daarbij in den tijd van dit schrijven
een eind over de honderd jaar oud. Van zoo iemand kan men het verstaan, dat hij de grootvaders in de kerk nog als „kinderkens" aanspreekt
en een aanzien geniet, dat door geen ambtsdrager geevenaard kan worden,
Maar aan wie schrijft Johannes?
Het eerste van dit tweetal briefjes, zijn tweeden zendbrief dus, „aan
de uitverkoren vrouwe en haar kinderen". De twijfel, of hier soms de
eene of andere christinne uit zijn dagen mee bedoeld is, behoeft niet
lang te duren; dat kiln toch eigenlijk niet. Want van een huisgezin dat
men kent schrijft men toch niet, dat men blij is dat men van de kinderen
gevonden heeft, die in de waarheid wandelen; te minder, nadat men
eerst van die kinderen verklaard heeft, dat men ze in waarheid liefheeft
(4). Bovendien zou Johannes dan de speciale groeten doen van de
kinderen van een andere „uitverkorene", een moedLrlooze familie dus,
die in zijn omgeving woonde. Men gevoelt: dit is niet aannemelijk.
We hebben hier ongetwijfeld te denken aan een gemeente, aan welke
Johannes schrijft. Waarom hij haar dan zoo merkwaardig aanspreekt?
Och — is deze aanspraak zoo merkwaardig? Spreken Hosea en Jesaja,
Johannes de Dooper en Paulus ook niet van het yolk des Heeren als

73

van een vrouw, een bruid? Johannes ziet deze gemeente in haar heilige
betrekking tot haar Bruidegom en herinnert haar, om haar te meer zijn
vermaning in de ziel te drijven, aan haar hooge eer „uitverkoren" kerk
van God te zijn!
Maar dit is ook alles, wat we er van zeggen kunnen. Aan welke gemeente Johannes schrijft, blijft ons verborgen.
Trouwens, het tweede briefje, de „derde zendbrief maakt ons niet
veel wijzer. Hier komen liftmen in voor, maar namen, die wij tech niet
verder kunnen identificeeren. Gajus blijkt een welgesteld persoon te zijn,
die de achting genies van den Apostel en van vele christenen, maar
daarmee is vrijwel alles gezegd, wat we van hem zeggen kunnen. We
mogen vermoeden, dat hij geen ambtsdrager was, en kunnen constateeren,
dat hij door den ambtsdrager DiOtrefes niet lastig gevallen werd; maar
meer kunnen we uit dit briefje ook al niet opmaken.
Wel wordt ons min of meer duidelijk, wat de aanleiding tot het schrijven
dezer briefjes was.
Die gemeente, waaraan Johannes schrijft, moet een extra aansporing
hebben om toch vooral in de liefde te wandelen. Als wij verband mogen
leggen met het laatste briefje, dan zouden we kunnen vermoeden dat
Johannes hier vooral zinspeelt op het gastvrij ontvangen van de rondreizende evangelie-predikers. Verder wordt deze gemeente nadrukkelijk
gewaarschuwd tegen „verleiders", valsche predikers dus, die dwalingen
propageerden. Als de eerste zendbrief voor dezen tweeden geschreven is,
moeten we ongetwijfeld aan soortgelijke gnostisch-getinte ketters denken
als de volgelingen van Cerinthus waren. Alleen blijken deze menschen
met de vleeschwording des Woords ook Christus' wederkomst op de
olken te hebben geloochend, gelijk uit de juiste vertaling van vers 7
volgt. Welnu, Johannes waarschuwt uitdrukkelijk, met deze menschen geen
enkele kerkelijke gemeenschap te oefenen, maar ze in den meest letterlijken zin de deur te wijzen!
Het laatste briefje is een lettertje van aanbeveling voor Demetrius bij
Gajus. Blijkbaar heeft Demetrius dit briefje bij zich gehad, en weten we
hiervan tenminste waarschijnlijk, hoe het bij Gajus gekomen is. Maar
toch maakt Johannes van de gelegenheid gebruik om Gajus dringend te
waarschuwen tegen DiGtrefes, ambtsdrager, misschien „predikant" zijner
gemeente, van wien we wel zooveel vernemen, dat hij eerzuchtig optrad.
Misschien verzette hij zich tegen de „inmenging" van den apostel Johannes
in de zaken van het kerkelijk leven aldaar, onder de leuze van pal te
staan voor „de zelfstandigheid der plaatselijke kerk", en bekladde hij

74

den Apostel als een „bemoei-aI met dingen, die hem niet aangingen";
indien niet erger! In ieder geval waarschuwt Johannes Gajus tegen dezen
man en dringt er op aan, dat hij zich door DiOtrefes niet zal laten
afhouden van zijn gastvrijheid tegenover de rondtrekkende zendelingen.
Wanner deze brieven geschreven zijn en van waar, blijft evenzeer
slechts een gissen. Uit III : 9: „Ik heb (iets) aan de gemeente geschreven"
willen sommigen wet afleiden, dat daarmee II Johannes bedoeld wordt,
welk briefje dan door DiOtrefes zou achtergehouden zijn en niet aan de
gemeente voorgelezen. In dat geval zou dus III Johannes later dan II
Johannes geschreven zijn, en naar dezelfde gemeente zijn gezonden;
maar te bewijzen valt dit niet.
Men heeft uit de aankondiging in beide briefjes van een spoedig
persoonlijk bezoek wet willen afleiden, dat Johannes een inspectiereis
door de Klein-Aziatische gemeenten op het program had staan, een soort
„kerkvisitatie" dus, en dan zou er alles voor pleiten te denken, dat ze
vanuit Efeze geschreven zijn.
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DE TWEEDE BRIEF

I. VERGEET HET GEBOD DER LIEFDE NIET!
1 Hierbij een briefje van „den Oude", zooals men mij
pleegt to noemen. En terecht, want ik kan verder in het
'evee terug zien dan een uwer, en heb meer ervaring dan de
oudsten onder u. In mijn meer-dan-honderd-jaren-lange
leven heb ik den Heere Jezus Christus nog op aarde gekend,
en sindsdien gansch den weg gevolgd, waarlangs Hij zijn
kerk heeft gevoerd. En als Zijn apostel, „ouderling" in meer
dan gewonen zin, richt ik mij met dit korte briefje tot u,
gemeente, als tot een deel van de uitverkoren Bruidskerk
van Christus, en tot uw kinderen, de gemeenteleden hoofd
voor hoofd.
Want terwijl de dwaalleeraars het met hun verleiding
slechts op uw verderf toeleggen en aan alle waarachtige
broederliefde vreemd zijn, mag ik verklaren dat ik u in
waarheid liefheb, met waarachtige, christelijke liefde. Trouwens, waakt deze niet vanzelf en spontaan op onder alien,
die Gods genade in Christus leerden kennen tot zaligheid?
Daarom ben ik het niet alleen, die u liefheb; gij zijt overgezet in een wereld van liefde, en alien die de waarheid
kennen in Christus, hebben u 'nide lief!
2 En dat louter en alleen vanwege die „waarheid", die
een gemeenschap sticht, welke onvergankelijk is, en ons met
onverbrekelijke banden aan elkander bindt!
Want — Gode zij dank, Ons heeft de waarheid niet weer
losgelaten. Ons hebben de verleiders niet meer uit haar
greep kunnen wringen. Ze heeft door Gods genade bezit van
ons genomen en dekt ons nu met haar pantser tegen de
giftige pijlen des boozen. Ze heeft zich gesteld aan onze
spits, en zal ons, Christus' ware geloovigen, ter overwinning
voeren. Ze heeft ons gegrepen voor eeuwig!
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3 Daarom weten we ons ook volstrekt zeker 1 ) van Gods
genade, barmhartigheid, vrede. Ook die zullen nu bij ons
zijn, want is de Vader van onzen Heere Jezus Christus om
Zijnentwille niet ook onze Vader geworden, die ons van nu
af aan weer in Zijn zorgende liefde zal dragen? En is Jezus
Christus niet de eigen Zoon des Vaders en even souverein
Schenker en Bron van heil als de Vader? Welnu dan, Zij
beiden schelden ons voor eêuwig onze schulden kwijt en
schenken ons weer Hun gunst. Zij zullen zich onzer ten
einde toe erbarmen en ons redden uit alien nood. Zij stillen
steeds weer ons onrustig hart en doers daar den vollen
vrede in dalen. En dat alles — in die eene heerlijke waarheid des evangelies, die het rijk der liefde sticht — der
liefde tot God, en in Hem tot elkander!
4 Wat sprong mijn hart op van vreugde, toen mij omtrent
sommigen uwer verblijdende berichten werden overgebracht,
en hoe gelukkig stemt het mij van hen met zekerheid to
mogen weten, dat de waarheid van Gods genade in Christus
hun handel en wandel stempelt. Heb ik van sommige uit
uw kinderen niet mogen hooren, dat ze hun liefde jegens
hun broederen niet alleen met woorden, maar ook met de
daad hebben bewezen, en tegenover de dwaalleer met kracht
afwijzend hebben gestaan? Dat is leven, zoo als de Vader
van onzen Heere Jezus Christus het ons geboden heeft! En
ik hoop, dat wat ik van deze bepaalde gemeenteleden heb
mogen hooren, de levenshouding van alien moge zijn!
5 Welnu gemeente, gij Eigendom uws Heeren, gij door zoo
groote liefde verworven Bruid van Christus, ik bid u daarom: laten we toch elkander veel en innig lief hebben, en
ons verre houden van den hoogmoed der dwaalleeraars,
die maar praten van „God kennen", doch van liefde in hun
levenspractijk niet weten.
Ge weet het immers wel, ik schrijf u hiermee gansch
niets nieuws, want van den eersten aanvang af is u dit als
de groote eisch van het evangelic voorgehouden! Ja, ik
1) De grondtekst heeft hier geen wensch, maar een verzekering, en niet
„ulieden", maar „ons", dus: genade, barmhartigheid, vrede zal met ons zijn
(enz.).
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schrijf het niet eens als een gebod, want het is veeleer een
genade, een voorrecht, een eere, een vreugde, in nieuwe
liefde to mogen leven tot God en tot al Zijn kin.deren. Maar
o, laten we dan Loch ook, ik bid het u met al den drang
mijner ziel, elkander liefhebben en liefde betOOnen en in de
liefde dragen en schragen! Laat liefde het stempelmerk van
ons kerkelijk 'even zijn!
6 En moet ik u nog zeggen, wat liefde is? Niet, wat de
dwaalleer er smalend van maakt: „een onbetamelijk en overbodig binden van de religie aan aardsche dingen". Neen,
liefde is concrete gehoorzaamheid; is practijk der godzaligheid! Zij is gehoorzaam doers wat God heeft bevolen;
vroolijk volbrengen wat Hij van ons wil.
Ziedaar tenslotte Gods eene gebod — en nOgmaals zij
het herhaald, dat u hiermee nets nieuws wordt voorgehouden, maar het gene zelfde, wat ge van meet of gehoord
hebt — ziedaar Gods gene gebod: niet, dat ge u in uw
vroomheid van de wereld losmaakt en boven de wereld verheft, maar — dat ge wandelt, dat ge „leeft" in de liefde!
liefde is — gehOOrzaamheid! En gehoorzaam zijn is —
liefhebben!

Johannes 6
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II. VERLAAT TOCH DE LEER VAN CHRISTUS MET!
7 Ja, ik heb aanleiding hier even vollen nadruk op te
leggen, want ge leeft in groot gevaar! De wereld wordt
vervuld met dwaalleer, en reeds zijn ze in grooten getale in
alle richtingen uitgezwermd, de verleiders, die verkondigen
dat er niets van waar is, dat Jezus in ons aardsche, menschelijke bestaan zou komende zijn op de wolken des hemels.
Zij prediken een „geestelijk" Godsrijk in de toekomst, een
wereld, die van alle stof, van alle materie bevrijd zal zijn,
en zij stooten zich daarom aan de prediking van de Vleeschwording des Woords. Wat in ons lichaam, in dat „lagere"
deel van ons bestaan nog aan zonde openbaar komt, achten
ze van geen beteekenis, en aan een „dag des oordeels" en
een eindgericht gelooven ze daarom al evenmin 1 ). Maar
weet het wel, dit is het evangelie van den verleider; dit is
ras-echt antichristendom! Want wie den Christus der
Schriften ter zijde schuift en een anderen middelaar verkondigt, die maakt zichzelf tot een „anti-Christ".
8 Past daarom toch goed op uzelf! Waakt over uw
eigen geloofsleven, want het staat aan doodelijke gevaren
bloot. Als ge gehoor zoudt geven aan deze schijnbaar zoo
veel verhevener, zoo echt „geestelijke" prediking, zoudt ge
uzelf schuldig maken 2 ) aan het weer te gronde richten
van wat wij, Christus' apostelen, met veel moeite en zorg
in uw leven hebben mogen tot stand brengen. Het zou nit
zijn met uw deel aan de verlossing van Christus en de
zalige hoop der toekomst. Weest dus op uw hoede, opdat
God u op uw ootmoedig vasthouden aan het eenmaal u
1) Zie inleiding op I Johannes.
2) De beste handschriften wieizen uit, dat in afwijking van de Statenvertaling
gelezen moet worden: „Ziet toe voor uzelven, dat gij niet verliest wat wij gearbeid hebben, maar een vol loon moogt ontvangen".

82

-11

verkondigde evangelic het voile genadeloon der voleinde
gemeenschap met God in de eeuwige zaligheid schenken
moge!
9 Dat men „verder begeert te komen" 3 ), dat men dieper
wenscht ingeleid te worden in de geopenbaarde waarheid
Gods — wie zal dat laken? Maar als men daarbij niet blijft
in de leer van Christus, als men Hem niet volgt op den,
weg Bien Hij ons in Zijn heilsopenbaring gebaand heeft tot
den Vader, als men Christus zelfs voorbij wil streven
en een „nog voortreffelijker" weg tot God meent te kunnen
wijzen — dat is noodlottig! Dat kost denzulken de gemeenschap met God. Weer aanprijzen, wat Christus als zonde
heeft veroordeeld, en zondig noemen wat Hij heeft geheiligd; Zijn komen in het vleesch verwerpen, en de zonde
in het vleesch haar gang laten gaan — dat bewijst, dat men
niet de geringste kennis van God of gemeenschap met God
bezit. Alleen wie blijft in de leer van Christus en Zijn evangelic onvervalscht bewaart, die heeft God weer tot zijn Vader en den Zoon tot zijn Redder en Middelaar!
10 En nu weet ik, dat deze dwaalleeraars op hun rondreizen ook bij u om gastvrijheid aankloppen en ook u van
hun „dieper inzicht" en „hoogere kennis" deelgenoot willen
maken. Maar ik bezweer u: als er bij u iemand om onderdak vraagt, die deze leer van Christus, de eenige die tot
zaligheid is, niet brengt — laat hem niet binnen, en geeft
hem geen vasten voet bij u in huis en daarmede in den
kring der gemeente, want alleen reeds daarmee zoudt ge
zijn geestelijk iernielingswerk steunen. Weigert met zoo
iemand ieder contact, en onthoudt hem zelfs uw christelijken groet!
11 Want wie maar tot hem zeggen zou: „het ga u wel",
steunt zoo iemand reeds bij zijn booze practijken, en wekt
den indruk alsof hij zijn doen zoo heel erg niet vindt. Laat
zoo iemand maar goed gevoelen, dat zijn ondermijningsarbeid een onoverbrugbare klove graaft tusschen hem, en
alien die het evangelic van Jezus Christus onvervalscht begeeren te bewaren.
1) De grondtekst spreekt niet van „overtreden" (Statenvert.), maar van
„voortschrijden, verder komen".
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12 1k heb eigenlijk nog heel wat op het hart, maar ik
doe dat liever niet schriftelijk af. 1k hoop immers persoonlijk bij u op bezoek te komen en dan mondeling met u van
gedachten te wisselen. En laat ons dan hopen, dat al wat
nu onze vreugde nog tempert, uit den weg geruimd zal
worden, en er over onze blijdschap geen enkele schaduw
meer behoeft te vallen.
13 Tenslotte een groet van uw zusterkerk alhier, waarin
de mijne vanzelf begrepen is. Al de broeders en zusters pier
levee met u mee.
Verliest toch nimmer het aanbiddelijk groote van Gods
genade uit het oog. Wij zijn „uitverkorenen"!
AMEN!
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I. GAJUS, 1K HOOR VEEL GOEDS VAN U; GA ZOO MAAR
VOORT!
1 Hierbij een lettertje van „den Oude", gelijk men
pleegt te zeggen 1 ), aan GAJUS, van wien ik weet, dat God
hem liefheeft, en tot wien ook mijn oprechte lief de uitgaat.
2 Geliefde, ik bid u van harte toe, dat het u in alle
opzichten, maatschappelijk en financieel, even goed moge
gaan en gij naar lichaam en ziel even welvarend moogt zijn,
als uw geloofsleven bloeit.
3 Want ik kan u niet zeggen hoe blij ik telkens weer
was, als ik bezoek kreeg van rondreizende broeders en
dezen steeds maar weer van ii spraken, en uw oprechtheid
als christen roemden. Trouwens, dat moet ik zelf óók zeggen„ dat gij er blijk van geeft metterdaad uit de waarheid
te leven en in de waarheid te wandelen. Kon ilk dat maar
van alien bij u in de gemeente zeggen!
4 Immers, niets kan mij meer gelukkig maken dan zulke
berichten; als ik hooren mag, dat mijn geestelijke kinderen, aan wie ik door Gods genade de waarheid van Gods
verlossing in Christus heb mogen prediken, nu ook in het
licht dier waarheid wandelen, zoodat men naar hun leven
zien kan, en zeggen: zie, dat is nu leven als een verloste
van Christus!
5 Welnu, gelief de, van ii. kan dat gezegd worden! Gij
bewijst trectiw in wat ge telkens weer verricht voor de
broeders, die er op uit zijn als boodschappers van Christus' Neil, en dat, hoewel ze u persoonlijk vreemd zijn!
6
Ze hebben er van gesproken in ooze gemeente-samenkomst, en er met innige dankbaarheid nadruk op gelegd,
1)

Vergelijk II Johannes : 1.
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dat ze gevoeld hadden dat ge uit lief de tot het evangelie
hen met open armen ontvangen en u met het uwe hun ten
dienste gesteld hebt.
Ga daar vooral mee voort! Ge zult er goed aan doen
zulke broeders voort te helpen op een wijze, die Gode
waardig is, als gezanten van den God en Vader van onzen
Heere Jezus Christus!
7 Want voor niets anders zijn zij er op uitgetrokken
clan voor Zijn Naam, om Zijn voile openbaring in Jezus
Christus bekend te maken van plaats tot plaats. En zij
weigeren principieel eenigerlei steun te aanvaarden van hun
heidensche verwanten of vrienden, om niet den indruk te
wekken, dat ze, gelijk de heidensche rondtrekkende
„leeraars", er op uit zijn voor hun eigen zaakje.
8 Hoeveel te meer rust dan op Ons de plicht zulken voortrekkers alle mogelijke hull) en steun te verleenen. Vooral,
omdat ze mede voor Ons het werk doen, en wij op deze
wijze ook zelf er jets toe kunnen bijdragen, dat de waarheid
Naar worsteling om de wereld voortzet!
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II. GAJUS, LAAT U NIET VAN DE WIJS BRENGEN DOOR
DIOTREFES, EN ONTVANG DEMETRIUS!
9 Ik heb onlangs een briefje geschreven aan de gemeente 1 ) ; maar dat schijnt die heerschzuchtige DiOtrefes achtergehouden te hebben. Hij kan geen enkel gezag naast zich
dulden en zoekt op alle manier zijn overwicht op de gemeente te handhaven. Hij aanvaardt ook Onze zeggenschap
niet, maar verwerpt zoowel mij als de andere apostelen.
10 Hij kan er daarom op rekenen, als ik kom, dat ik
alles nog Bens ophalen zal, wat hij doet, en het hem stuk
voor stuk in het openbaar onder de aandacht zal brengen:
de kwaadaardige praatjes, waarmee hij ons bekladt, en zijn
practijktn tegenover de rondreizende evangelisten. Want het
schijnt hem niet voldoende te zijn, dat hij door 'asterpraatjes ons gezag in de gemeente afbreekt om eigen invloed
maar te kunnen vergrooten, maar hij doet ook al wat mogelijk is, om andere predikers buiten den kring der gemeente
te houden. Hij weigert zelf den rondreizenden broeders de
deur, maar gebiedt bovendien ook hen, die wel gastvrijheid
verleenen willen, dat zij dat lâten zullen, en ontziet zich
niet ze er desnoods om te bannen uit de gemeenschap der
kerk.
Wat zou daar achter zitten? Enkel maar heerschzucht?
Of zou hij heimelijk heulen met de ketters, en de aanwezigheid van predikers van het zuivere evangelie vreezen?
11 In ieder geval, Belief de, volg niet het slechte voorbeeld na, maar het goede. Want wie doet, wat God in Zijn
wet van ons vraagt, die kan er zeker van zijn, dat Gods
Geest in hem woont en werkt. Maar wie kwaad doet, leeft
mijlen ver van God, hoezeer hij den mond van God ook
1) Mogelijk wordt hiermee II Johannes bedoeld, al valt dit niet met volstrekte
zekerheid uit te maken.
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3 Johannes : 12

vol. moge hebben; ja, hij heeft nog nooit lets van den
eenigen waarachtigen God gezien, zooals deze zich in Zijn
Zoon Jezus Christus heeft geopenbaard aan alien, die in
Hem gelooven!
12 Wat Demetrius betreft 1 ), kunt ge volkomen gerust zijn,
en behoeft ge u dus bij voorbaat niet in onzekerheid te laten
brengen door mogelijke verdachtmakingen uit den hoek van
DiOtrefes. 1k kan u hierbij een goede attestatie overleggen
namens alien. En wat meer zegt, vooral namens Hem, die
de Waarheid Zelf is, en Wiens werk in Demetrius onmis..
kenbaar is: hij is in zijn ganschen levenswandel een lees.
bare brief van Christus! En als ge ook nog een persoonlijk
getuigenis begeert van menschen, die ge persoonlijk kent,
welnu, ook ik en uw bekenden hier staan voor hem in. En
uit de „officieele" attestatie kunt ge zeker zijn, dat ons getuigenis gesteund wordt door dat der geheele gemeente, en
dus volkomen betrouwbaar geacht kan worden.
1k zou u nog heel wat kunnen schrijven, maar ik acht
13
het beter dit niet schriftelijk of te doen.
1k hoop u echter spoedig te zien, en dan kunnen we
14
eens rustig over en weer praten.
15 Gods vrede in Christus vervulle uw hart en lever. Ge
moet de hartelijke groeten hebben van uw vrienden hier.
Groet gij mijn persoonlijke bekenden met name!
1) Zakelijk weten we van hem niets. Misschien heeft hij de broeders, die
bij Johannes over Gajus bericht hebben, op hun terugreis naar Gajus begeleid.
In ieder geval is het hoogst waarschijnlijk, dat hij de bezorger van dit briefje
aan Gajus is geweest.
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PARAPHRASE
VAN DEN BRIEF
van JUDAS
DOOR

W. TOM

TER INLEIDING.
De schrijver van dezen brief noemt zich: Judas, een slaaf van Jezus
Christus en broeder van Jacobus.
Uit de wijze waarop hij in vs 17 spreekt over de apostelen des Heeren
valt of te leiden, dat hij zelf niet een van hen was. Wij zullen dus niet
hebben te denken aan den in Luc. 6 : 16 genoemden Judas. Wel wordt
ook die in de Statenvertaling genoemd „broeder van Jacobus", maar in
het oorspronkelijke staat slechts: „Judas van Jacobus", waarmede niet te
kennen gegeven wordt dat de genoemde Judas een broeder, maar dat hij
een zoon van Jacobus geweest is, gelijk het dan ook in de Nieuwe
Vertaling van het Nederlandsch Bijbelgenootschap overgezet is: „Judas,
den zoon van Jacobus". Bij den schrijver van dezen brief hebben we
daarom te denken aan den in Matth. 13 : 55 genoemden Judas, een van
de broeders des Heeren. Zijn broeder Jacobus is de Jacobus, die in
Jeruzalem een vooraanstaande plaats innam, Hand. 12 : 17 en 15 : 13 vv.,
doch die ook buiten Jeruzalem en Palestina bekendheid bezat, blijkens
Gal. 1 : 19 en 2 : 9, 12, en van wiens hand we eveneens een brief hebben
in het Nieuwe Testament 1).
Over de plaats vanwaar Judas zijn brief geschreven heeft, valt met
zekerheid niets te zeggen, juist omdat de genoemde Jacobus ook buiten
Palestina wel bekend was.
Wat den tijd van dit schrijven betreft, wekt het door Judas in vs 18
over de apostelen des Heeren geschrevene den indruk, dat de daar door
hem bedoelde apostelen, Petrus en Paulus, reeds gestorven waren. Waar
Petrus in zijn tweeden brief van de dwaalgeesten zegt, dat zij zullen
komen, hfdst. 2 : 1, en Judas schrijft dat zij reeds zijn gekomen, is de
brief van Judas te stellen ha II Petr. Eusebius deelt in zijn „Kerkelijke
Geschiedenissen" mede, dat keizer Domitianus, die van 81 tot 96 regeerde,
twee kleinzoons van Judas v6Or zich liet komen. Daaruit zal wel afgeleid
molten worden, dat zoowel hun wader als hun grootvader, de schrijver
van dezen brief, toen reeds gestorven waren. Deze brief dateert dus
in ieder geval van v6Or het jaar 96. Waarschijnlijk zullen we hem te
dateeren hebben in een der jaren tusschen 70 en 90 n. Chr.
De teekening, die Judas in dezen brief van de door hem bestreden
1) Vgl. de inleiding op de paraphrase van den algemeenen brief van
Jacobus.
93

dwaalleeraars geeft, wijst ons als plaats waar we de geadresseerden te
zoeken hebben, niet naar het Joodsche land, maar veeleer naar een
heidensche omgeving. Dit wordt ook bevestigd door vergelijking met
de brieven van Petrus. Waar Judas in vs 17 verwijst naar II Petr. 3,
evenals ook naar de beide brieven van Paulus aan Timotheus, zal zijn
schrijven naar dezelfde streken als genoemde brieven geadresseerd zijn.
Omtrent II Petri moeten we wel aannemen, dat deze brief aan denzelfden
kring van geloovigen als I Petr. geadresseerd was, zie II 3 : 1. De geadresseerden van II Petr. hebben we dus te zoeken in Klein-Azie, zie
I Petr. 1 : 1. Mir, in Klein-Azie, zullen derhalve ook gewoond hebben
de geloovigen tot wie Judas in zijn schrijven zich richt.
Het in dezen brief geschetste beeld van de dwaalgeesten toont veel
overeenkomst met wat van deze lieden in den tweeden brief van Petrus
gezegd is, van welken brief Judas voor zijn schrijven gebruik heeft
gemaakt. Slechts wordt de daar gegeven teekening nog eenigszins uitgebreid. Het waren lieden die onder vromen schijn in de gemeente
waren binnengedrongen, maar een door en door schandelijk leven leidden. Op het evangelie van de vrije genade Gods in Christus meenden
zij te mogen gronden het recht tot een losbandig leven 1).
Met verdraaiing van de Schrift tot hun eigen verderf werd deze theorie
door hen openlijk verkondigd en gepropageerd, waarom Petrus hen
aanduidt als „valsche leeraars, die verderfelijke ketterijen bedektelijk
invoeren" en „de onvaste zielen verlokken" (II 2 : 1. 14). Z66, meenden
zij, door zulk leven in de zonde, werd de rechte vrijheid eerst verkregen (II 2 19). Juist dat leven in de zonde zou bewijs zijn van ware
vrijheid.
Daarom komt Petrus op zoo heftige wijze tegen hen in het geweer, als
hun zonden aan de kaak stelt (II 2 : 10, 14). Dat vrijheid?! 't Mocht
wat! Slaven zijn zi,j, slaven van zonde en zondedienst (2 : 19).
En zoo toornt nu ook Judas tegen hen in zijn schrijven.
Waaardeering voor zulke verleiders, die uit de hoogte neerzien op
de eenvoudige vromen, die in alien eenvoud en oprechtheid vragen naar
het gebod Gods voor het geheele leven? Neen! Het oordeel Gods
worde hun aangezegd, zoo kras mogelijk. Dat de oogen der gemeente
voor het gevaarlijke en ontzettende van die dwaalleer toch open gaan!
Quasi-vroomheid is het, die met een beroep op de schrift een zondige
levenspractijk goedpraten wil.

1) Vgl. Rom. 6.
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Zoo heeft Judas' brief ook nog beteekenis voor onze dagen, nu willekeur als „vrijheid" vereerd wordt, en onder het mom van schriftuurlijkheid de leugen aangediend wordt, die „ja" en „ peen" tegelijk zegt, en
allerlei handige manipulaties met Gods Woord moeten dienst doen om
het kromme recht te praten en een Christelijke levenspractijk als zondigen hoogmoed of te wijzen.
Juist daarom was het gevaar, dat in Judas' dagen de gz,neente van de
zijde dier dwaalleeraars en verleiders bedreigde, ook zoo ernstig, omdat
zij als revolutionairen weigerden te buigen onder de gezagsdragers in
de kerk, de ambtsdragers, die de Heere in Zijn gemeente gegeven had
(vs 8). Daarom verwijst Judas juist naar Michael, hoe fijn diens gevoel
was voor het door God gegeven ambt, zelfs tegenover zijn oud-collega,
den duivel (vs 9).
Juist dat gevaar, dat de geloovigen van de zijde dier goddelooze verleiders dreigde, drong Judas tot het schrijven van zijn brief. Zijn schrijven was een liefdedienst, en moest ook als zoodanig in dank worden
aangenomen.
Tot drie malen toe, vs 3, 17 en 20, wordt door Judas de aanspraak
„geliefden" gebezigd, terwijl hij in vs 1 de geadresseerden „in God den
Vader geliefden" noemt en hen in vs 21 opwekt zich in de liefde Gods
te bewaren. We kunnen dus zeggen, dat de liefde een der op den voorgrond tredende begrippen is uit dezen brief en dat „geliefden" een
zijner kenmerkende woorden is.
Een indeeling van dezen brief is niet gemakkelijk te geven, wig het
eigenlijk slechts een onderwerp is, dat door Judas in dit schrijven behandeld wordt, n.l. het optreden der goddelooze dwaalgeesten.
Na den zegengroet in vs 1 en 2, zegt Judas eerst wat hem tot dit
schrijven gebracht heeft, n.l. het optreden van gruwelijke verleiders en
goddeloozen in de gemeente, vs 3-4. Ter waarschuwing brengt hij den
geloovigen daarna in herinnering wat de Schrift zegt van oordeelen Gods
over goddeloozen in het verleden, vs 5-7, waarna hij van de goddelooze
verleiders en dwaalgeesten in de gemeente een breede teekening geeft,
vs 8-16. In vs 17-19 wijst hij er de geadresseerden op, hoe het optreden van zulke goddelooze spotters hun door de apostelen reeds is
voorzegd, zoodat zij zich daarover niet behoeven te verwonderen.
Vervolgens vermaant hij hen, vs 20-21, om getrouw vast te houden
aan de waarheid des geloofs en om godzalig en heilig te leven, waarbij
hij hun ook op het hart bindt de verleiden en afgewekenen terecht te
brengen, vs 22-23. Met een doxologie, die tegelijk ook bemoediging en
waarschuwing voor de geloovigen is, eindigt Judas zijn schrijven.
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Wij krijgen dus de volgende indeeling:
Zegengroet.
(vs 1-2):
I
Aanleiding tot dit schrijven is het optreden van
(vs 3-4):
II
goddelooze dwaalgeesten onder u.
Wat de Schrift zegt van oordeelen Gods over godIII (vs 5-7):
deloozen in vroeger dagen.
IV (vs 8-16): Teekening wan de goddelooze verleiders in uw
midden.
(vs 17-19): Het optreden van zulke dwaalgeesten is u door de
V
apostelen reeds voorzegd.
VI (vs 20-21): Vermaning tot standvastigheid en heiligen levenswandel.
VII (vs 22-23): De verleiden en afgewekenen moet u trachten terecht to brengen.
VIII (vs 24-25): Doxologie.
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I.

ZEGENGROET.

1 De nood dringt mij, broeders, om u te waarschuwen
voor de gevaren die u bedreigen. Daarom haast ik mij, dit
schrijven tot u te richten, ik, Judas, die mij noemen mag een
slaaf van Jezus Christus en die een broeder ben van Jacobus.
Neen, ik wil er mij niet op laten voorstaan, dat ik een broeder van Jezus ben. Ik ben Zijn slaaf, die geheel in Zijn
dienst sta. Ook . dit schrijven zend ik tot u in dienst van.
Jezus, Die de Christus is, de door God Gezondene en Gezalfde. Om Zijnentwil moet u dit schrijven daarom ook ter
harte nemen. En wilt u nog nader weten wie ik ben: wel,
Jacobus, bij u welbekend, is mijn broeder.
God heeft u, broeders, uit de macht van zonde en duivel geroepen. Zijn Goddelijke Vaderliefde over u is zoo
teeder, dat die liefde u als het ware geheel omstraalt en
met haar zegeningen u koesterend omringt. Hij is het, Die u
daarom ook voor Jezus Christus bewaart, zoodat u veilig
geborgen zijt en niemand u aan Christus ontrukken kan.
2 VOOr ik mijn eigenlijk schrijven aan u aanvang, wil ik
eerst mijn zegenbede tot u richten, dat barmhartigheid en
vrede en liefde u vermenigvuldigd worden. Die weldaden
Zijn wel reeds uw deel, maar 't is mijn bede, dat dat alles
in nog rijker mate u ten deel valle. Allereerst de barmhartigheid. Die is reeds naar u uitgegaan, toen onze Heiland
in Zijn ontferming Zich voor u gaf in den dood. In de ellende die uw deel is, bid ik u echter toe, dat u die barmhartigheid steeds rijker genieten moogt. En dan de vrede,
vrede in den ruimsten zin des woords, maar bovenal de
vrede met God, dat de Heilige Geest u dien steeds rijker te
genieten geve. En de liefde, de liefde des Vaders, dat ge
u daar steeds meer in verblijden moogt.

Judas 7.
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II. AANLEIDING TOT DIT SCHRIJVEN IS HET OPTREDEN
VAN GODDELOOZE DWAALGEESTEN ONDER U.
3 Broeders, omdat u in Gods liefde deelen moogt, en ook
mijn eigen hart daarom in liefde tot u uitgaat, gevoel ik
mij gedrongen dit ernstig schrijven van vermaan en waarschuwing tot u te richten. Met alien ijver had ik er mij
reeds op toegelegd een meer uitvoerig schrijven aan u te
zenden over het verlossingswerk van Christus, waar u met
de geloovigen van Joodsche afkomst en met alle ware geloovigen in deelen. moogt. VOOrik echter aan dat voornemen
gevolg kon geven, ben ik door wat er zich bij u afspeelt,
in de droeve noodzakelijkheid gekomen nu reeds aanstonds
in het kort tot u te schrijven om u ernstig te vermanen. De
toestand is van dien aard, dat dit schrijven geen uitstel
gedoogt en hier alles voor wijken. moet. Met den meesten
aandrang vermaan ik u, dat gij u toch niet zult laten verleiden. door de goddelooze bedriegers, die in uw midden
binnengedrongen zijn, maar dat u toch zonder on.derlaten en
met alle krachten strijdt voor de geloofswaarheid en vasthoudt aan de zuivere leer van het Evangelie, zooals die u
gepredikt is en zooals die eens voor goed overgeleverd is
aan de heiligen, die Christus Zich gekocht heeft met Zijn
4 bloed en die Zich daarom Hem wijden moeten. Het is
noodig, dat ik u dit op het hart bind, want daar zijn
enkelen, die zich bedriegelijk voor geloovigen uitgegeven
hebben en onder dien valschen schijn in de gemeente binnengeslopen zijn, gelijk ook reeds voorzegd is dat geschieden
zou. In zijn tweeden brief 1 ) heeft de apostel Petrus over
de komst van zulke gruwelijke zondaars tevoren reeds geschreven. Hun optreden is een oordeel voor die bedriegers
en goddeloozen zelf, omdat zij zich daardoor een te schrik-

1)
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In hoofdstuk 2 en 3.

-4
kelijker vonnis op den hale halen. God heeft hen overgegeven aan hun eigen innerlijke verdorvenheid om zoo ontzettend te zondigen en aldus hun straf te verzwaren. Geen
geloovigen zijn het, maar onwedergeborenen, onvernieuwden, onheiligen. Menschen, nietige mensehen, die toch van
alle ontzag zelfs voor den hoogen en heiligen God ten
eenen male verstoken zijn. Zij ontzien zich zelfs niet van
de rijke genade van God een vrijbrief te maken tot den
dienst van hun vleeschelijke lusten, te ontzettender, omdat
God Zich in Zijn ontferming zoo tot ons neergebogen heeft,
dat Hij onze God wil zijn. Met de grootste onbeschaamdheid leiden ze een losbandig leven en geven zij zich over aan
allerlei gruwelijke zonde en uitspatting van overdaad en
onreinheid, aan schandelijke zedeloosheid en brasserij en
wellust. 't Is maar niet, dat zij uit zwakheid struikelen en
in zonden vallen., en dan daarna met berouw die zonde belijden om er ook in 's Heeren kracht tegen te strijden, maar
zij leven in de zonden; zij gaan er van uit, dat de genade
Gods de vrijheid geeft om er maar op los te leven. Dat is
niet alleen de levenspractijk, die zij er op na houden, maar
ook de leer, die zij verkondigen. Met woord en wandel
loochenen zij zoo voortdurend de volstrekte hoogheid van
J ezus Christus, Die onze eenige en volstrekte Heerscher en
Gebieder is, Wien alles te gehoorzamen heeft, de Heer der
geloovigen, Die hen kocht met Zijn bloed, Wiens eigendom
zij daarom zijn, aan Wien zij hun gansche leven te widen
hebben.
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WAT DE SCHRIFT ZEGT VAN OORDEELEN GODS OVER
GODDELOOZEN, IN VROEGER DAGEN.
5 Daarom kunt u er ook zeker van zijn, dat de bestraffing
van die goddeloozen niet zal uitblijven, en dat de straf die
zij te duchten hebben, vreeselijk zal zijn. Zelf weet u er ook
alles van en zijt ge volkomen bekend met wat de Schrift
zegt over het lot, dat den goddeloozen te wachten staat. Ik
behoef slechts in uw herinnering terug te roepen, hoe het
in het verleden gegaan is.
Daar hebt u allereerst de geschiedenis van het yolk
Israel in de woestijn, die het u zoo aangrijpend en ernstig
voor oogen stelt, hoe verbondsongehoorzaamheid en bondsbreuk door den HEERE gestraft wordt.
U weet hoe de HEERE hen als Zijn yolk uit hun dienstbaarheid uit het land van Egypte verlost had. Maar hoewel
de HEERE hen zoo rijk begenadigd en zoo hoog verheven
had, heeft Hij die bevoorrechten daarna toch verdelgd en
neergeslagen in de woestijn. Niet alleen de heidensche
Egyptenaren waren het, die verdelgd werden, Pharao met
zijn leger, maar ook de ongeloovige en ongehoorzame bondelingen. Na dat eerste straf gericht over Pharao en de zijnen
is de HEERE nog eens met Zijn oordeelen gekomen. Toen
trof Zijn oordeel ook de ongehoorzame verbondskinderen,
aan wie Hij eerst op zoo wonderbare wijze Zijn gunst
bewezen had in hun verlossing uit Egypteland. Op twee
na werden ze allen gedood in de woestijn. En waarom kwam
dat oordeel over hen? Om hun ongeloof en ongehoorzaamheid. Omdat zij niet geloofden in God en aan Zijn Woord
en Zijn macht en Zijn trouw, maar den HEERE in ongehoorzaamheid verwierpen.
Welnu, zooals de HEERE hen niet gespaard heeft, maar
hen in de woestijn heeft te gronde gericht, zoo zal de
HEERE nu die snoodaards, al behooren ze ook tot de
gemeente en al doer, ze ook belijdenis van de verlossing
door Christus, evenmin sparen. Zelfs al zou hun optreden
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ook nog zoo indrukwekkend zijn en al zouden zij ook nog
zooveel gezag zich aanmatigen.
6 Denkt maar aan wat God aan, zulke hooge en machtige
wezens als engelen gedaan heeft, toen zij tegen Hem in
opstand kwamen. Namelijk die engelen, die hun oorsprordcelijke heerschappij, die ze bij hun schepping als hun eigene
van God ontvangen hadden, verworpen en hun majesteit
waarmee zij bekleed waren, den lichtglans die hen omstraalde, versmaad hebben. Een zelfstandige, van God onafhankelijke heerschappij wilden zij bezitten, tot eigen eer,
zoodat God hun onderworpen was. Maar toen heeft God
zelfs ook die engelen niet gespaard. Met hoe groote beerlijkheid Hij hen ook had bekleed, en hoe hoog God hen.
ook had verheven, toen ze zoo snood Hem verwierpen, heeft God hen aangegrepen in Zijn. toorn. Met
eeuwige boeien gebonden, zoodat ze alle vrijheid voor
eeuwig missen, heeft God ze in duisteren nacht in bewaring
gesteld. Zoo blijven ze nu in die benauwende gevangenschap besloten, zonder eenige vreugde of genieting, gekweld
door wanhoop en angst. Geen hoop op verbetering ten
goede, integendeel ontzettende zekerheid van nog schrikkelijker toekomst die hun to wachten staat na den jongsten
dag, als de definitieve straf voor eeuwig aan hen voltrokken
zal worden.
7 Houdt er u daarom verzekerd van, dat God ook die
schaamtelooze goddeloozen, die zich in de gemeente ingedrongen hebben, zeker stxaffen zal. Denkt niet dat hun
gedrag nog eenige waardeering verdient!
Gods oordeel zal zeker over hen losbranden!
Zooals God ook de goddelooze steden Sodom en Gomorra niet gespaard, maar door zijn oordeel getroffen
heeft. En die beide steden niet alleen, maar ook de steden
daaromheen, Adama en Zeboim, waar de inwoners op precies dezelfde perverse wijze aan de schandelijkste hoererij
zich hebben schuldig gemaakt en onnatuurlijke ontucht
bedreven hebben. Maar u ziet voor uw oogen hoe het dien
steden vergaan is. In bet dragen van haar straf liggen ze
daar voor u als een tastbaar bewijs van een eeuwig-laaiend
vuur.
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IV. TEEKENING VAN DE GODDELOOZE VERLEIDERS
IN UW MIDDEN.
8 De onbeschaamde en hoovaardige vleeschesdienaars in
uw midden laten zich echter door die oordeelen Gods uit
het verleden niet van hun zondige practijken weerhouden.
Niettegenstaande de schrikkelijke straffen Gods- over die
zondige menschen en engelen in vroeger dagen, die hun toch
als ernstige waarschuwing voor oogen moesten staan, gaan
zij maar steeds door aan soortgelijke zonden zich schuldig
te maken.
Ook bij hen vleeschesdienst. ZOO zeer zijn ze in den
zondeslaap verzonken, dat alle zedelijk gevoel bij hen geheel is afgestompt en zij het vleesch bezoedelen door onreine
en onnatuuriijke zonden en door bras- en zwelgpartijen,
waardoor het lichaam vernield en onteerd wordt.
En evenals die engelen waar ik u van sprak, willen ook
zij geen enkel gezag boven zich erkennen. Zij missen alien
eerbied voor het ambt en weigeren eenvoudig zich te onderwerpen aan eenige macht en aan het gezag van de ouderlingen, boven wie zij in betweterij zich ver verheven achten,
In leer en leven stellen zij zich aan alsof zij eigen heer en
meester zijn, met voile recht om te leven naar eigen verkiezing. En al wat van Godswege met heerlijkheid bekleed is,
hetzij bij de engelen, hetzij onder de menschen, door ambt
of gave, dat lasteren ze, evenals het yolk Israel gedaan heeft
in de woestijn. Al de heerlijkheid, door God bij hun uitleiding uit Egypte en hun doorleiding door de woestijn
geopenbaard en aan hen geschonken, loochenden zij als het
werk van God en smaadden zij. Ook de hoogheid en eere,
door God aan Mozes en Aaron verleend, werd smadelijk
door hen gelasterd. ZOO is het ook bij die gruwelijke goddeloozen in het midden der gemeente, die in hun geestelijken
hoogmoed het recht meenen te hebben zich te stellen boven
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de ambtsdragers, die de Heere in Zijn genteente gegeven
heeft, ja zich zelfs vijandig tegenover hen stellen. Wat
Israel in de woestijn aangedurfd heeft tegen Mozes en Aaron
en tegen Gods wonderwerken, datzelfde durven die schaamtelooze dwaalleeraars zich ook veroorlooven tegen ieder die
van Godswege in ambt of gave heerlijkheid ontvangen heeft.
9 De verwatenheid van zulk aanmatigend optreden
springt te meer in het oog, als we daartegenover plaatsen
hoe de groote, bekende Michael, de aartsengel, zich gedragen heeft tegenover zijn oud-collega, den duivel. Toen
hij in een twistgeding gewikkeld was met den duivel, het
hoofd der afgevallen engelen, en een langdurigen woordenstrijd met hem voerde over het licbaam van Mozes waarbij de duivel, wien immers het lasteren eigen is, wel veel
lasterlijke dingen zal hebben gezegd en onteerende beschuldigingen zal hebben geuit — heeft hij er zich zoo zeer voor
gewacht zich een woord te laten ontvallen, dat hem niet
toekwam uit te spreken, dat hij het niet waagde een veroordeeling tegen hem in te brengen, die mogelijk zelfs des
duivels rechten krenken zou of misschien niet in alles met
de voile waarheid overeenstemmen zou. Daarom beperkte
hij er zich toe te zeggen: De Heere moge bestraffen.
Zelf matigde hij zich dat recht niet aan, maar liet het aan
den Heere over het juiste vonnis over den duivel te vellen.
10 En vergelijk dear nu eens mee de verwatenheid en het
drieste optreden van die onbeschaamde goddeloozen. De
heilige en Goddelijke dingen, die zij niet kennen, die lasteren ze. De grootheid en heerlijkheden van God, en van
Christus, en die God aan engelen en menschen verleent, en
de heerlijkheid van Gods werken en woorden, die durven
ze met smadelijke woorden te onteeren en te lasteren, ook
al hebben zij er geen kennis van; en wat zij krachtens hun
natuurlijk bestaan, als de redelooze dieren, wel weten, wat
ze als bij instinct weten, wat met het geslachtsleven en met
eten en drinkers in verband staat, daar bezondigen zij zich
zoo in, dat ze er geheel door te gronde gaan en er hun
tijdelijken en eeuwigen ondergang in vinden.
Wee hun! Een ontzettend oordeel zonder erbarming
11
zal hen treffen en hen geheel vernielen.
Zij hebben aan de zonde van Kan zich schuldig ge103
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maakt, die ook de ware vreeze Gods miste, en in zijn lief deloosheid en hoogmoed en broedermoord zich verhardde en
zich niet liet waarschuwen. Aan hem zijn die goddelooze
dwaalleeraars gelijk, even trotsch en liefdeloos, verstoken
van alle ware vreeze Gods en van alle mededoogen en zonder
eenigen heiligen zin.
Ja, zij zijn ook aan Bileam gelijk. Als hij hebben ook
zij aan de hebzucht zich volkomen overgegeven. Met hart en
ziel hebben zij zich prijsgegeven aan de verleiding, die de
hebzucht op hen uitoefende. Zooals Bileam door het loon
van Balak zich tot zijn ontzettende zonde liet verleiden, zoo
laten ook deze menschen door zucht naar aardsch goed en
genot zich z456) beheerschen, dat zij tot alle kwaad in staat
zijn en anderen ook onbeschroomd tot zinnendienst en verloochening van den Heere durven overhalen.
Ja, zij vinden hun beeld ook in Korach, in zijn muiterij
tegen Mozes en Aaron. Evenals Korach en zijn aanhang
maken ook deze menschen zich schuldig aan verwerping
van het door God gestelde gezag. Maar het oordeel dat hem
en zijn medestanders vernielde, was reeds de aanvang van
het oordeel dat ook dezen goddeloozen zeker te wachten
staat.
12 Zij zijn de smetten, waar Petrus reeds van geschreven
heeft 1 ), die uw liefdemaaltijden ontsieren. In plaats van die
liefdemaaltijden aan te wenden tot geestelijke stichting en
onderlinge gemeenschapsoefening van de geloovigen en tot
liefdadige ondersteuning van hulpbehoevende gemeenteleden, misbruiken zij die om er braspartijen van te maken.
Onbeschroomd en zonder eenig besef van het heilig karakter
Bier liefdemaaltijden nemen zij er aan deel om er met elkander te schransen. Zonder om anderen of armen zich te
bekommeren, weiden zij zichzelf, door er alleen maar op
bedacht te zijn zichzelf te goed te doers en eigen welzijn te
dienen.
Waterlooze wolken zijn ze, die regen en verkwikking
beloven, maar die door winden voorbijgedreven en uiteengejaagd worden, zoodat er theta van overblijft. Zoo is het
met deze menschen: alles bedriegelijke grootspraak; Been
enkele zegen die er van hen uitgaat.
1)
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Ze zijn als boomen, die in den herfst, als er juist vrucht
van verwacht mag worden, toch zonder vrucht zijn, bladerloos en kaal. Zoo missen zij ook alle sierlijkheid en nuttigheid. Tweemaal gestorven; niet alleen uiterlijk dood, kaal
en bladerloos, als boomen in den herfst, maar ook innerlijk
werkelijk dood. Zoo zijn deze menschen niet alleen van
nature dood in zonden en misdaden, maar ook den schijn
van het nieuwe leven des geloofs, die er bij hen gevonden
werd, hebben ze weer verloren. Voor goed is het met hen
gedaan. Geenerlei verwachting kan er meer van hen zijn.
Zij zijn zonder eenige vrucht van gerechtigheid en liefde;
van alle leven des geloofs zijn zij ten eenen male verstoken.
Ja, ontworteld zijn ze. Door hun goddeloos leven hebben ze
zichzelf als losgerukt uit den levensbodem Christus, zoodat
er geen hoop meer voor hen overblijft, maar zij geestelijk
voor immer aan den ondergang prijs gegeven zijn1).
En daar blijft het niet bij. Ze zijn niet alleen volstrekt
13
nutteloos, maar integendeel gevaarlijk.
Wilde zeegolven zijn ze, die hun eigen schandelijkheden
opschuimen. Bij al hun onvruchtbaarheid en doodschheid
houden ze zich niet rustig en stil, zoodat er geen schade van
hen te duchten is. Ze zijn integendeel als de woest-opgezweepte zee, die het vuil van den zeebodem naar boven
woelt en een voortdurend gevaar oplevert. Zoo is het met
menschen, die de zedelijke onreinheid en verdorvenheid
van hun booze lusters en de goddeloosheid van hun hart
rusteloos uitspreken en schaamteloos naar voren brengen.
Dwalende sterren zijn ze. Zij schitteren wel, evenals de
goede leeraars, maar men kan ze niet volgen. Met hun
leiding komt men bedrogen uit. De verschrikkelijkste donkerheid is het lot dat hun weggelegd is, hopelooze ellende,
waaraan zij niet zullen ontkomen. Tot in alle eeuwigheid
niet.
14 Lang tevoren werd dit verderf, dat hun te wachten
staat, hun reeds aangekondigd, al door een die nog maar de
zevende was vanaf Adam. Want ook op deze menschen had
Henoch's profetie betrekking, toen hij zoo nadrukkelijk
mogelijk waarschuwde: Zie, die HEERE zal zeker komen,
1)

Vgl. Hebr. 6 : 4-6; 10 : 26-29;

II Petr. 2 :20-22.
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omstuwd door Zijn heilige tienduizendtallen van engelen,
15 om gericht te houden en vonnis te vellen over alle menschen
en alle goddeloozen zonder een uitzondering te straffen om
al hun God-onteerende en God-tergende werken, die zij in
onbeschaamde en drieste goddeloosheid bedreven hebben,
en om al hun vermetele woorden, Welke de zondaars in hun
goddeloosheid hebben durven uitspreken om den hoogen
en heiligen God daarmede te hoo gen. Die komst des
HEEREN voorzeide Henoch zoo zeker, alsof zij reeds had.
plaats gevonden, gelijk trouwens ook de voorboden en kenteekenen van die komst des HEEREN ten gerichte in zijn
dagen er reeds waren. Dat oordeel des HEEREN zal gaan
over alle goddeloozen, zonder een uitzondering, zeide
Henoch; zijn woord was dus ook reeds gericht tegen die
goddelooze zondaars, die er nu zijn in uw midden.
16 Dat zijn menschen, die in ontevredenheid over God en
menschen op alles wat aan te merken hebben; die klagen
over het lot, dat God hun toebedeelt; die om Gods gebod
zich niet bekommeren, maar eenvoudig leven en handelen
naar hun eigen begeerlijkheden en hun luster, botvieren.
Holle vaten, snorkende grootsprekers, die een grooten mond
opzetten en in opgeblazen verwaandheid zich verbeelden dat
ze heel wat te beteekenen hebben. Intusschen is het hun bij
alles alleen om zichzelf te doen, om eigen voordeel en genieting. Daarom ontzien zij zich niet zich schuldig te maken
aan laffe vleierij van allen, van wie ze meenen voordeel te
kunnen trekken.
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V. HET OPTREDEN VAN ZULKE DWAALGEESTEN IS U
DOOR DE APOSTELEN REEDS VOORZEGD.
17 Mijn liefde tot u, Belief de broeders, die ook in Gods
liefde deelen moogt, dringt mij om daarom met te meer
klem u te wijzen op den ernst van het gevaar dat u dreigt
en u te vermanen, dat u over dit optreden van die onheilige
bedriegers en verleiders u niet verwondert en u daardoor
niet laat overrompelen. Daar is geen enkele reden toe. Het
optreden van zulke menschen is u immers al voorzegd.
Denkt slechts aan de woorden van de heilige apostelen van
18 onzen Heer Jezus Christus — met name van den heiligen
Apostel Petrus 1 ) — die het .herhaaldelijk hebben gezegd dat
er in den laatsten tijd, die aangevangen is met 's Heeren
komst in het vleesch, spotters zijn zullen, die onder den
Christelijken naam onchristelijke leer en leven voeren en
daarmede zullen trachten het Christelijk geloof bespottelijk
te maken, wier geheele leven een zondeleven zijn zal door
hun toegeven aan zinnelijke lusten en hun velerlei godde19 looze begeerlijkheden. En toch zijn dat menschen die in het
geestelijke hooge pretenties voeren, zooals dat nu in uw
midden ook gezien wordt. In hun hoovaardij werpen zij
zich op als geestelijke keurmeesters, die meenen gerechtigd
te zijn de geloovigen naar hun geestelijke waarde in groepen
in te deelen, waarbij zij van zichzelf natuurlijk meenen, dat
zij ver boven anderen uitsteken, dat zij tot de dieper ingeleiden behooren, die rijker met Gods Geest begiftigd zijn.
In werkelijkheid hebben ze dien Geest echter in het geheel
niet, maar missen zijn de heiligende en vernieuwende werking van Gods Geest ten eenen male.
In geestelijk opzicht is het met hen dus juist het tegenovergestelde van wat zij voorgeven.
1) II Petr. 3 : 2, 3; Vgl. ook I Tim. 4 en II Tim. 3.
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VI. VERMANING TOT STANDVASTIGHEID EN HEILIGEN
LEVENSWANDEL.
20 Maar laat u, geliefde broeders, door die dwaalgeesten
van het Christelijk geloof niet afvoeren. U moet integendeel
uzelf steeds opbouwen op het geloof, zoodat u daar steeds
vaster op komt te rusten en steeds toeneemt in de kennis
van het Christelijk geloof, dat in zijn heiligheid geen leven
in de zonden gedoogt en zonder hetwelk geen gemeenschap
met God mogelijk is. In eigen kracht kunt u dat niet. Daarom moet u dat doers in biddende afhankelijkheid van den
Heere, terwijl u de gemeenschap met God oefent door een
21 vurig gebedsleven door den Heiligen Geest. Terwijl u zoo
biddend het geestelijk gebouw van uw leven steeds meer
uit dat geloof doet oprijzen, moet u er op bedacht zijn dat
gij uzelf bewaart in de liefde van God. De gevaren die u bedreigen zijn groot, waakzaamheid is daarom noodig, dat u
door een heilig en teer leven en door het wandelen in den
weg van Gods Woord en het vasthouden aan het geloof,
blijven moogt in de liefde van God en de koesterende ervaring van Gods liefdeuitstraling moogt blijven genieten.
Daarbij moet u dan uw hoop niet stellen op de dingen van
dit tijdelijk leven met zijn goederen en genietigen, uw oog
en verlangen moet hemelwaarts gericht zijn, op den Heere
en Zijn toekomst. Van de barmhartigheid van onzen Heere
Jezus Christus moet u uw verwachting hebben. Daardoor
alleen kunnen zondaren behouden worden. Al moge dan
nu bier op aarde ellende nog uw deel zijn, met die barmhartigheid des Heeren komt u niet bedrogen uit; die gaat
alles vat tot dit aardsehe 'even behoort, in waarde te boven,
one dat zij u het eeuwige leven deelachtig maakt.
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VII. DE VERLEIDEN EN AFGEWEKENEN MOET U
TRACHTEN TERECHT TE BRENGEN.
22 Intusschen moogt u echter de zondaars en dwalenden
niet aan zichzelf en aan hun verlorenheid overlaten. Over
sommigen van hen, die nog weifelend op twee gedachten
hinken, die wel willen vasthouden aan het ware geloof en
aan een Godvruchtig levee, doch die ook neigen tot de
dwaling en het zondeleven van die goddelooze verleiders,
moet gij u ontfermen. Ten opzichte van zulken moet uw
houding deze zijn, dat u door het betoonen van veel ontferming hen zoekt te redden, opdat zij tot een besliste keuze
mogen komen om zich met een volkomen hart te geven aan
23 den Heere en Zijn dienst. Anderen echter, die reeds verder
op den zondeweg voortgeschreden zijn en reeds meegevoerd
zijn op den weg der verleiding en volkomen door de goddeloosheid dreigen ten onder te gaan, moet u door een snel
en krachtig optreden redden. Het vuur heeft hen reeds gegrepen. Wacht niet tot het te laat is en het vuur hen geheel verslonden heeft. Rukt ze uit het vuur. Maar weest op
uw hoede, dat u zelf niet in de zonde meegesleurd wordt.
Als u in ontferming die weifelenden redden wilt, zoudt u
er zoo licht toe kunnen komen uit medelijden en zwakheid
verder te gaan dan geoorloofd is. Weest daarvoor op uw
hoede. Hebt een afschuw van de zonde, niet alleen van alle
rechtstreeksche gemeenschap met de zonde, maar wacht u
er ook voor op eenigerlei wijze met anderen in hun zonde
mee te doers. Zooals bij een lijder aan een besmettelijke
ziekte de besmetting niet alleen kan worden overgedragen
door den lijder zelf, maar men zich ook wachten moet
voor het kleed van den zieke, waaraan de smetstof der
onreinheid zich heeft meegedeeld, zoo moet u bij al uw
poging tot redding van anderen u ook wachten voor alle
besmetting met de zonde en een afschuw hebben van alles
wat door de besmetting der wereld onrein geworden is.
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VIII. DOXOLOGIE.
24 Daarbij mag ik echter tot uw bemoediging er u op
wijzen, broeders, dat er Een is, Die machtig is u te bewaren,
dat u niet struikelt in de zonde en zoo voor eeuwig in het
verderf stort. Op Zijn hoogheid en heerlijkheid moet uw
oog steeds gericht zijn, opdat u tot geen zonde en onheiligheid u laat verleiden. Maar bij Hem moogt u ook schuilen,
en van Hem uw verwachting hebben. Allen, ook de goddeloozen, zullen eens voor Hem moeten verschijnen. Maar
Hij is machtig om u voor Zijn heerlijkheid te stellen zonder
gebrek, zoodat u zelfs ook bij die uitstraling van Zijn hooge
majesteit in smettelooze heiligheid blinken zult. Dan zal
blijde vreugde uw deel zijn. U zult niet verschrikt worden
door de openbaring van Gods majesteit, maar in heilige
blijdschap God kennen als uw verzoenden Vader in Christus
en in eeuwige zalige vreugde de gemeenschap met Hem
mogen genieten.
25 Hij, de eenige God, Die ons behoudt door Jezus
Christus onzen Heer, Dien Hij gezonden heeft en Die ons
kocht met Zijn bloed. Hij bezit heerlijkheid, in de uitschittering van Zijn volmaaktheden, en majesteit, en oppermacht waar alles voor bukken moet, en mogendheid om te
heerschen; die bezit Hij van alle eeuwigheid, voor de grondlegging der wereld, en nu, in deze tijdelijke bedeeling, en
tot in alle eeuwigheid.
Wat ik u hier geschreven heb, bevestig ik als waarachtig.

AMEN.
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