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Beste luisteraars en meelezers, gisteren hebben we samen 1 Johannes 2 vers 12-17 gelezen.  

Wat leert dit gedeelte mij over God? 

Johannes schrijft uitgebreid over God de Vader en Zijn Zoon, Jezus Christus: Zijn eigenschappen en daden. 

Allereerst de vergeving der zonden ‘om Zijns Naams wil’ (vs.12); God vergeeft zonden alléén om Jezus’ wil. 

Het gaat erom dat we Hem ‘kennen’ (drie keer genoemd: vers 13-14). Christus kennen, door een waar geloof. 

En dat we ook de Vader kennen. Dat Hij ‘ook onze Vader om Christus’ wil geworden is’ (kanttekening). En 

dat het Woord van God in ons is en ‘blijft’ (vers 14). Alleen dán kunnen we door Gods kracht de boze (duivel) 

overwinnen (vers 13-14). Johannes wijst op ‘de liefde des Vaders’ in het hart (vers 15). En dat wij ‘de wil van 

God doen’ (vers 17). Dit alles doet God en werkt Hij door de kracht van Zijn Woord en Heilige Geest.  

Zeg eens, is dit vreemde taal voor je? Of mag je door genade, heel persoonlijk geschonken en toegepast, op 

deze verzen ‘Amen’ zeggen? Dat je mag belijden: ‘Ja Heere, zo is het. Dat hebt U gewerkt in mijn hart.’ 

Ouderen, vinden deze woorden weerklank in uw hart? Of moet u zeggen: ‘Dit gaat over Gods kinderen. Maar 

niet over mij. Want ik ben (nog) geen kind van God.’ Wat is dat aangrijpend! Dan bent u in groot gevaar!   

Wat leert dit gedeelte mij over de mens? 

Johannes heeft deze rondzendbrief geschreven vanuit Éfeze aan omliggende gemeenten in Klein-Azië. We 

lezen steeds de herhaling: ‘Ik schrijf u’ en ‘Ik heb u geschreven’. Johannes noemt ‘kinderkens’, een algemene 

aanspraak, en ook ‘vaders’, ‘jongelingen’, ‘kinderen’. Daarmee bedoelt hij volgens de kanttekeningen alle 

leeftijden. Iedereen die de brief leest of aan wie deze brief wordt voorgelezen, wordt door de Heere 

aangesproken. Hij spreekt. Heel persoonlijk. Tot u. Tot jou. 

Als u, als jij door genade de Heere mag kennen, dan klinkt in vers 12-14 een grote troost en bemoediging. 

En ook een ernstige aansporing. Want de vorige verzen gaan over 1: ‘het bewaren van Gods geboden’ (3-6) 

en 2: ‘de naaste liefhebben’ (7-11). Nu in dit gedeelte 3: ‘de wereld niet liefhebben’ (15-17). En tussen het 

tweede en derde: vers 12-14. Alsof Johannes tegen Gods volk wil zeggen: Want u hebt toch genade 

ontvangen? En ‘de zonden zijn u (toch) vergeven om Zijns Naams wil’? U kent Christus en de Vader toch? 

Zult u Zijn geboden dan niet bewaren? Ja toch? En zul je dan je broeder, je naaste niet liefhebben? Dan kun 

je de wereld toch niet liefhebben? Kind van God, onderzoek uzelf. Wat is uw, jouw antwoord op deze vragen? 

Als u en jij de Heere niet kent, dan bent u niet alleen in groot gevaar, maar dan stelt dit gedeelte ook schuldig. 

Want dan bewaren we Gods geboden niet, maar overtreden die juist. Dan hebben we onze naaste niet lief, 

die haten we! En de wereld hebben we wel lief. Je zonden zijn niet vergeven. Dus de schuld staat nog open! 

En je kent Christus en de Vader niet. De liefde is niet in uw hart. En je doet de wil van de duivel, tégen de wil 

van God. Het is precies het tegenovergestelde. Een verloren leven! Onbekeerde: onderzoek je eigen hart. 

En stel deze vraag aan uw eigen ziel: Hoe zul je rechtvaardig verschijnen voor God? 

Wat valt mij op in dit gedeelte? Leer ik iets over een Bijbels thema? 

Om dit gedeelte en de gehele brief goed te begrijpen is het leerzaam om de inleiding van de kanttekenaren 

op deze brief van Johannes te lezen. Wat is het doel van deze evangelist en apostel geweest? En zij wijzen 

op de kernboodschap: 1 Johannes 3:23: ‘En dit is Zijn gebod, dat wij geloven in den Naam van Zijn Zoon 

Jezus Christus, en elkander liefhebben, gelijk Hij ons een gebod gegeven heeft.’ Johannes wil Gods kinderen 

(1) ‘versterken in de waarheid van de evangelische leer én (2) hen vermanen tot een godzalig leven, in liefde.’ 

Juist daarom zegt hij in vers 15-17: ‘Hebt de wereld niet lief.’ Het gaat hier over het thema ‘Leer en leven’. 

Met andere woorden: als je belijdt Christus lief te hebben, kan dat niet alleen bij woorden blijven. Maar dat 

blijkt ook in uw leven. Of je Hem écht liefhebt. Dat blijkt ook in onze levenswandel. Dáár vallen de beslissingen. 

Wij kunnen mooi praten, veel kennis hebben, goede dingen zeggen over zonde en genade, over het werk 

van God en over Jezus Christus, maar als niet in ons leven blijkt dat Hij op de hoogste én eerste plaats staat, 

dan klopt er iets niet. Dan val je door de mand. Dan blijkt dat u géén oprecht of waar christen bent, maar een 

naamchristen of mondbelijder. Dus: belijden met de mond en geloven met het hart. Dat blijkt in leer én leven. 

Zoals in het leven van de eerste gemeente na Pinksteren (Hand.2:42-47). 



Welke raakvlakken heeft dit gedeelte met andere gedeeltes uit de Bijbel? 

De liefde tot de wereld en de liefde tot God worden scherp tegenover elkaar gezet. Die tegengestelde ‘liefdes’ 

kunnen onmogelijk samengaan. Daarom zegt Mozes: ‘het leven en de dood heb ik u voorgesteld, den zegen 

en den vloek; kies dan het leven, opdat gij leeft, gij en uw zaad’ (Deut.30:19). En Jozua herhaalt die vraag: 

‘kiest u heden wien gij dienen zult’ (Jozua 24:15). Elia vraagt ook: ‘Hoe lang hinkt gij op twee gedachten? Zo 

de HEERE God is, volgt Hem na, en zo het Baäl is, volgt hem na’ (1 Kon.18:21). Wat is uw en jouw antwoord 

hierop? Of geeft u geen antwoord? ‘Maar het volk antwoordde hem niet één woord.’ De Heere Jezus, de 

Hoogste Profeet en Leraar, zegt Zelf: ‘Niemand kan twee heren dienen; want of hij zal den enen haten en 

den anderen liefhebben, of hij zal den enen aanhangen en den anderen verachten; gij kunt niet God dienen 

en den Mammon’ (Matth.6:24). Daarom zegt Johannes in vers 15: ‘Hebt de wereld niet lief, noch hetgeen in 

de wereld is; zo iemand de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is niet in hem.’ ‘Wereld’ heeft hier een heel 

negatieve betekenis. Wij moeten de wereld niet te ver buitenshuis zoeken. Het gaat om de gezindheid van 

ons hart. Waar gaat de liefde van je hart naar uit? Het is slechts één van tweeën: óf de liefde tot de wereld óf 

de liefde tot God. Dan is de liefde Gods uitgestort in je hart. Dat is oprechte, ‘ongeveinsde liefde’ (Rom.12:9). 

Uit ‘het geloof, door de liefde werkende’ (Gal.5:6). Zeg eens, waar gaat de liefde van uw, jouw hart naar uit? 

Wat leert dit gedeelte mij persoonlijk voor hart en leven?  

De toepassing die Johannes maakt geldt in de eerste plaats voor Gods kinderen. Zij zijn aangesproken in 

vers 12-14. Maar ook tot alle onbekeerden. Tot allen: ‘Hebt de wereld niet lief, noch hetgeen in de wereld is’ 

(vers 15). Want u en jij hebt de wereld wél lief. Hoe lang nog?! Want niet alleen de genoegens van de wereld 

gaan voorbij; zelfs de gehéle wereld gaat voorbij, mét al haar begeerlijkheid. 

Wij moeten de ernstige woorden van Johannes op onszelf toepassen. Wat trekt ons hart naar de wereld? 

Drie dingen worden genoemd in vers 16: (1) de begeerlijkheid des vleses, (2) de begeerlijkheid der ogen en 

(3) de grootsheid des levens. Het eerste, de begeerlijkheid van het vlees zijn de zondige, onreine en seksuele 

wellusten vanuit het hart. Terwijl ‘alle onkuisheid van God vervloekt is’ (HC, Zondag 41, vr./antw.108). 

Johannes bedoelt hier óók het verlangen naar rijkdom en bezit. Die verleidingen zijn ook voor Gods kind 

levensgevaarlijk. Paulus zegt: ‘Ik ben vleselijk, verkocht onder de zonde’ (Rom.7:14). Het tweede is de 

begeerlijkheid der ogen. Jouw ogen volgen je hart. Daarom zegt de HC bij het 7e gebod dat God verbiedt 

onkuise daden, gebaren, woorden, gedachten, lusten en alles wat daartoe leiden kan. Daarom wil Gods kind 

geen ongefilterd, open internet omdat de verleiding om de zonde met één muisklik op te zoeken zó groot is. 

Hoe kun je dan bidden: ‘Leidt ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze’? Eva is verleid: mede 

door haar ogen. Daarom zegt Job: ‘Ik heb een verbond gemaakt met mijn ogen.’ Lees het dan in Job 31:1 

met de kanttekening erbij! En het derde is de grootsheid des levens. Dat komt ook voort uit het trotse en 

hoogmoedige hart: het verlangen naar eer, aanzien, erkenning. Juist naar buiten toe: ‘iets’ te willen zijn. 

Maar: ‘zo iemand meent iets te zijn, daar hij niets is, die bedriegt zichzelf in zijn gemoed’ (Gal.6:3).  

Er is een strijd gaande om het verlangen van je hart. Alles in deze wereld speelt in op deze drie dingen: door 

aantrekkelijke beelden, verleidelijke reclame, aanbiedingen, filmpjes en muziek, om mensen bijvoorbeeld tot 

overspel en andere zonden aan te zetten, je kostbare ziel te laten struikelen, je gevangen te laten nemen en 

je gevangen te houden. Er is maar één antwoord mogelijk, zoals Jozef die in verleiding is gebracht door de 

vrouw van Pótifar. Hij zei niet: ‘Dat mag ik niet doen’, maar: ‘hoe zou ik dan dit een zo groot kwaad doen en 

zondigen tegen God?’ (Gen.39:9). Gods kind wíl niet zondigen; Gods kind ís en doet wél zonde; al Gods 

kinderen voeren een harde strijd tegen de zonde. 

Waar staat u op dit moment? En jij? Wie ben je? Waar gaan je hartstochten naar uit? Deze ernstige woorden 

moeten ons tot bezinning, tot bekering brengen. Dood de zonde, of ze zal u doden! Deze wereld is niet één 

gedachte waard. Kiest dan heden wie je dienen zult. De Heere Jezus wijst Zichzelf aan: ‘Ik ben de Weg, de 

Waarheid en het Leven. Niemand komt tot den Vader dan door Mij’ (Joh.14:6). Dit gedeelte eindigt in vers 17: 

‘Maar die den wil van God doet, blijft in der eeuwigheid.’ Wat is dat, ‘de wil van God doen’? Ook dat zegt de 

Zaligmaker Zelf: ‘En dit is de wil Desgenen Die Mij gezonden heeft, dat een iegelijk die den Zoon aanschouwt 

en in Hem gelooft, het eeuwige leven hebbe; en Ik zal hem opwekken ten uitersten dage’ (Joh.6:40). 

We hopen, Deo Volente, tot de volgende keer! 


