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2e Johannesbrief

6.

Mattheus werd in Parthie
met het zwaard gedood; Parthië
ligt in Iran dicht bij de
Kaspische zee. Zo zien we,
hoever de apostelen gereisd
hebben
en gehoor hebben
gegeven aan het zendingsbevel
van Jezus: Gaat dan heen,
onderwijs alle volkeren.

7.

Petrus werd met z'n hoofd
omlaag in Rome gekruisigd.

8.

Filippus werd in Frigie
opgehangen aan een paal.
Ongeveer in het midden van
Turkije lag het toenmalige
Frigië (Phrygia). Dus ook
Filippus is als evangelist ver
uitgezworven vanuit Jeruzalem
tot in midden Turkije.

9.

Simon de Zeloot werd in
Perzie gekruisigd.

10.

Thomas werd in India met
een speer om het leven
gebracht.

11.

Mathhias werd gestenigd en
daarna onthoofd.

12.

Paulus
heidenen)
onthoofd.

Inleiding: Johannes is de enige van
de apostelen, die een natuurlijke
dood gestorven is. De andere
apostelen
zijn
allemaal
als
martelaren gestorven, blijkt uit de
christelijke geschiedschrijving.
1.

2.

3.

4.

5.

Andreas is in Patras in
Achaje gekruisigd. Tijdens de
Romeinse overheersing was
Griekenland in 2 provincies
verdeeld namelijk Macedonië
en Achaje.
Bartholomeus
(=
Nathanaël) werd levend gevild
in Armenië. Bartholmeus is
een bijnaam van Nathanaël, die
door Philippus tot Jezus werd
geleid.
Armenië ligt rechts
naast Turkije en onder Georgië.
Jakobus
(broer
van
Johannes) werd in Jeruzalem
onthoofd
door
Herodes
Agrippa.
Jakobus, de zoon van
Kleopas en Maria, werd
gestenigd.
Judas (Thaddeus) werd in
Armenië doodgeschoten met
pijlen.

(de apostel der
werd in Rome
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Het loon van deze martelaren zal
groot zijn. Jezus sprak in Mt.
19:28
Voorwaar, Ik zeg u dat u, die Mij
gevolgd bent, in de wedergeboorte,
als de Zoon des mensen zal zitten
op de troon van Zijn heerlijkheid,
ook zult zitten op twaalf tronen en
de twaalf stammen van Israël zult
oordelen.
2 Johannes Vers 1: De ouderling
De ouderling (de oudste) betekent
hier nog wat meer dan "ouderling"
Het gaat hier om een speciale titel
die men aan Johannes schonk
i.v.m. zijn hoge leeftijd (hij is circa
90 jaar geworden).
Aan de uitverkoren vrouw en haar
kinderen: dit is niet een gelovige
vrouw met haar kinderen, maar een
gemeente met de afzonderlijke
leden daarvan.
In vers 13 staat: u groeten de
kinderen van uw zuster, de
uitverkorene. Dat is een groet van
de broeders en zusters van de
zuster-gemeente,
vanwaar
uit
Johannes zijn brief schreef.
Uitverkoren: In Efeze 1:4 staat:
Omdat
Hij
ons
vóór
de
grondlegging van de wereld in
Hem uitverkoren heeft, opdat wij

heilig en smetteloos voor Hem
zouden zijn in de liefde.
Het doel van de uitverkiezing is om
heilig en smetteloos voor Hem in
de liefde te zijn.
Vers 1: die ik in waarheid liefheb
… Wat is dat? 1 Joh. 3:18 Mijn
lieve kinderen, laten wij niet
liefhebben met het woord of met de
tong, maar met de daad en in
waarheid.
Vraag: hoe weten wij, dat wij de
kinderen Gods liefhebben?
1 Joh. 5:2 Hieraan weten wij dat
wij de kinderen van God
liefhebben, wanneer wij God
liefhebben en Zijn geboden
bewaren.
Ik heb dus de kinderen Gods lief,
wanneer ik God liefheb en zijn
geboden bewaar.
… En niet alleen ik, maar ook
allen, die de waarheid hebben
leren kennen. Johannes zegt: ik
heb jullie niet alleen lief maar ook
allen die de Waarheid (= Jezus en
het woord der waarheid) hebben
leren kennen.
Vers 2:
… omwille van de
waarheid, die in ons blijft en met
ons zal zijn tot in eeuwigheid.
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Hier spreekt Johannes over de
Heilige Geest, de Geest der
waarheid, die in ons blijft en met
ons zal zijn tot in eeuwigheid.

Een nieuw gebod geef Ik u,
namelijk dat u elkaar liefhebt;
zoals Ik u liefgehad heb, moet u
ook elkaar liefhebben.

In Joh. 14:16 zegt Jezus: En Ik zal
de Vader bidden, en Hij zal u een
andere Trooster geven, opdat Hij
bij u blijft tot in eeuwigheid.

Dat is de nieuwtestamentische
liefde: Elkaar liefhebben, zoals Hij
ons liefgehad heeft.

Vers 5: En nu vraag ik u, vrouwe,
waarom komt hij met deze vraag ??
Omdat hij graag wil dat de
broeders en zusters "een vol loon"
mogen ontvangen zoals in vers 8
aan het einde staat.
… vrouwe: in de grondtekst staat
een woord dat "lady" betekent. Een
beschaafde vrouw,
zo noemt
Johannes de gemeente waaraan hij
schrijft.
5 En nu vraag ik u, vrouwe, niet
alsof ik u een nieuw gebod schrijft,
maar dat wij vanaf het begin
gehad hebben: laten wij elkaar
liefhebben.
Elkaar liefhebben op de Bijbelse
manier is: God lief hebben en Zijn
geboden bewaren. Dán hebben wij
elkaar lief.
Vers 5 doet ook denken aan de
woorden van Jezus in Joh. 13:34
waar staat:

Vers 6a: En dit is de liefde, dat wij
wandelen naar Zijn geboden.
Dat zei Jezus al in Johannes 14:15
Als u Mij liefhebt, neem dan Mijn
geboden in acht.
Wat zijn geboden? Een gebod is
niet een verbod. Een verbod
verbiedt ons iets maar een gebod
geeft een richting aan.
In het verkeer zijn we dankbaar
voor borden die ons de goede
richting aanwijzen en als er geen
borden waren, werd het in het
verkeer een chaos.
De geboden van Jezus en de
apostelen zijn zo belangrijk, dat
Jezus onze liefde tot Hem daarvan
afhankelijk maakt. Wanneer heb ik
Jezus lief? Het Bijbelse antwoord
is dan: Als ik Zijn geboden in acht
neem.
Vers 6b Johannes gaat verder: Dit
is het gebod zoals u vanaf het
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begin gehoord hebt dat u daarin
moet wandelen..
Het gaat dus om datgene, wat wij
vanaf "het begin" gehoord hebben.
Of waarmee Judas ons in zijn brief
aanspoort: Te strijden voor het
geloof, dat eenmaal aan de heiligen
overgeleverd is.
Het
gaat
dus
om
het
oorspronkelijke christelijke geloof
en wij gaan Gods geboden niet
aanpassen aan de tijdgeest.
Nee, wat wij van het begin gehoord
hebben,
daarin
moeten
wij
wandelen. Wandelen is iets wat
fijn is. Wandelen in dat, wat wij
van het begin gehoord hebben.
Dáár moeten wij ons naar richten!
vers 7:
Want er zijn veel misleiders in de
wereld gekomen, die niet belijden
dat Jezus Christus in het vlees
gekomen is. Dat is de misleider en
de antichrist.
Hier spreekt Johannes over veel
misleiders.
Het
zijn
geen
ongelovige mensen, nee, zij
spreken over Jezus maar over een
andere Jezus, dan Johannes
verkondigde. Hun leer is anders en
leidt niet naar het doel.

Johannes schrijft hier dat zij de
komst van Jezus Christus in het
vlees niet belijden. Dáár hoor je
hen dus niet over spreken. In wat
voor vlees kwam Jezus dan? De
schrift is daar duidelijk over en in
Romeinen 8:3b staat:
Hij heeft Zijn eigen Zoon gezonden
in een gedaante gelijk aan het
zondige vlees en dat omwille van
de zonde, en de zonde veroordeeld
in het vlees.
God zond zijn Zoon dus in een
gedaante, gelijk aan het zondige
vlees.
een vlees, dat wij ook
hebben. Een vlees, waarvan Paulus
zegt in Romeinen 7:18 Want ik
weet dat in mij, dat is in mijn vlees,
niets goeds woont.
In dat vlees kwam Jezus. Ook in
Zijn vlees woonde geen goed en
wat daar uit omhoog kwam in de
verzoekingen, veroordeelde God.
Volgens
Romeinen
8:3b
veroordeelde God de zonde in het
vlees van Jezus.
Jezus had geen vlees en bloed als
van Adam vóór de zondeval maar
Hij nam ons vlees en bloed aan,
zoals Hebr. 2:14 zo duidelijk zegt:
Omdat nu de kinderen van vlees en
bloed zijn, heeft Hij eveneens
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daaraan deel gehad om door de
dood hem die de macht over de
dood had – dat is de duivel – teniet
te doen.
Alleen door eveneens deel te
krijgen aan bloed en vlees als de
kinderen, heeft Hij – door Zijn
dood – hem die de macht over de
dood had, de duivel, teniet doen.
Deze misleiders, die een andere
Jezus verkondigden,
waren
oorspronkelijk onder het gehoor
van Johannes maar ze gingen van
hem weg en verkondigden een
andere Jezus.
Dit staat in 1
Johannes 2:18/19
Vers 18: Kinderen, het is het
laatste uur; en zoals u gehoord
hebt dat de antichrist eraan komt,
zijn er ook nu al veel anti-christen
gekomen, waaruit wij weten dat
het het laatste uur is.
Zij zijn uit ons midden weggegaan,
maar zij waren niet uit ons; want
als zij uit ons geweest waren, dan
zouden zij bij ons gebleven zijn.
Johannes heeft hier veel en
duidelijk over geschreven. In zijn
tijd waren er al vele antichristen en
misleiders.
In 1 Joh. 4:1-3 staat hierover:

Geliefden, geloof niet elke
geest, maar beproef de geesten of
zij uit God zijn; want er zijn veel
valse profeten in de wereld
uitgegaan.

1

Hieraan leert u de Geest
van God kennen; elke geest die
belijdt dat Jezus Christus in het
vlees gekomen is, is uit God.

2

En elke geest die niet
belijdt dat Jezus Christus in het
vlees gekomen is, is niet uit God;
maar dat is de geest van de
antichrist, waarvan u gehoord hebt
dat hij komt, en die nu al in de
wereld is.

3

Hoe kunnen wij deze
toepassen op onze tijd?

zaken

De leer van Christus is: " Als
iemand achter Mij wil komen, moet
hij zichzelf verloochenen, zijn kruis
dagelijks opnemen en Mij volgen."
Luc. 9:23
Het is antichristelijk (anti-christ)
om te zeggen: Jezus verloochende
Zichzelf dagelijks maar dat hoeven
wij niet te doen; Hij heeft alles
gedaan en wij hoeven niets te doen.
De leer van de apostelen is, dat wij
aan Jezus beeld gelijkvormig
gemaakt kunnen worden (deel
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kunnen krijgen aan Zijn natuur).1
En dan zegt Petrus in 2 Petrus 1:5
"En daarom moet u zich er met alle
inzet op toeleggen om aan uw
geloof deugd toe te voegen."
Dat klinkt beslist anders dan niets
doen en alleen maar op Jezus zien.
Het is echter geen gehoorzaamheid
naar de wet, maar gehoorzaamheid
des geloofs.
En die gehoorzaamheid des geloofs
is gebaseerd op het volbrachte werk
van Jezus. Op grond van Zijn
verlossingswerk mogen wij nu
handelen.
Vers 8: Let op uzelf, opdat wij niet
verliezen waarvoor wij gewerkt
hebben, maar een vol loon mogen
ontvangen.
De leer van de apostelen is: Let op
uzelf! Zoals ook Paulus zegt in 1
Tim. 4:16
Geef acht op uzelf en op de
leer. Volhard daarin. Want
wanneer u dat doet, zult u
zowel uzelf behouden als hen
die u horen.

Christus blijft, die heeft zowel de
Vader als de Zoon.2
De leer van Christus staat ook
duidelijk omschreven in de
bergrede (Mattheüs 5 t/m 7).
Daar waarschuwt Jezus ook voor
de valse profeten. Ze staan bij de
wijde poort met daarachter een
brede weg (van alles kan er bij
door) maar die weg leidt naar het
verderf.
Het zijn er maar
weinigen, zei Jezus, die de smalle
weg ten leven vinden.
Als iemand bij u komt en
deze leer niet brengt, ontvang hem
niet in huis en begroet hem niet.

10

Want wie hem begroet, die
heeft deel aanzijn slechte werken.

11

Het gaat hier niet om mensen, die
ons zo maar een bezoekje brengen,
maar om mensen die hun leer
willen verkondigen.

Ieder die overtreedt en niet
blijft in de leer van Christus, die
heeft God niet; wie in de leer van

Er zijn tegenwoordig predikers, die
op een bijeenkomst met mooie
verhalen komen, maar niet of
nauwelijks de bijbel openen om het
woord van God te verkondigen.
Laat staan dat zij de leer van
Christus verkondigen, die in ons
vlees kwam en die door de kracht

1 2 Petrus 1:4

2 Lucas 9:23

9
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van de Heilige Geest dagelijks
Zichzelf verloochende.
Hoewel ik veel aan u te
schrijven heb, wilde ik dat niet
doen met papier en inkt; maar ik
hoop naar u toe te komen en van
mond tot mond met u te spreken,
opdat onze blijdschap volkomen
zal zijn.

12

Johannes had hun nog veel te
schrijven, maar sprak de voorkeur
uit om dit van mond tot mond te
kunnen doen …. opdat onze
blijdschap volkomen zal zijn.
U groeten de kinderen van
uw zuster, de uitverkorene. Amen.

13

Dat is een groet van de broeders en
zusters van de zuster-gemeente,
vanwaar uit Johannes zijn brief
schreef.

