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Dit is deel zes in de serie over de brieven van Johannes. Ik verbaas

me er voortdurend over hoeveel er in deze drie kleine brieven aan de

orde komt. En ze sluiten helemaal aan bij deze tijd.

Laten we de draad oppakken in:

1 Johannes 2:12-14 Ik schrijf u, kinderkens, want de zonden zijn u

vergeven om zijns naams wil. Ik schrijf u, vaders, want gij kent

Hem, die van den beginne is. Ik schrijf u, jongelingen, want gij hebt

de boze overwonnen. Ik heb u geschreven, kinderen, want gij kent

de Vader. Ik heb u geschreven, vaders, want gij kent Hem, die van

den beginne is. Ik heb u geschreven, jongelingen, want gij zijt sterk

en het woord Gods blijft in u en gij hebt de boze overwonnen.

Dan begint het volgende gedeelte en wij gaan dat nu ook doorlezen.

1 Johannes 2:15-17 Hebt de wereld niet lief en hetgeen in de wereld

is. Indien iemand de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is niet in

hem. Want al wat in de wereld is: de begeerte des vlezes, de begeerte

der ogen en een hovaardig leven [de aanmatigende arrogantie van het

fysieke leven], is niet uit de Vader, maar uit de wereld. En de wereld

gaat voorbij en haar begeren, maar wie de wil van God doet, blijft tot

in eeuwigheid.

Ik wil nu ingaan op iets dat ons zal helpen begrijpen en ook bewijzen

dat Johannes deze dingen schreef, ja op zo'n manier schreef, dat hij

begreep dat hij deze dingen schreef om de Bijbel af te ronden. Er is

een reden dat hij deze dingen schreef. Laten we dus teruggaan en de

verzen die we tot nu toe gelezen hebben analyseren om de reden te

zien waarvoor ze geschreven werden. Laten we teruggaan naar:
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1 Johannes 1:2-3 (het leven toch is geopenbaard en wij hebben

gezien en getuigen en verkondigen u het eeuwige leven, dat bij de

Vader was en aan ons geopenbaard is) hetgeen wij gezien en gehoord

hebben, verkondigen wij ook u,

De reden dat hij het woord verkondigen gebruikt is omdat zij geen

fabeltjes verzonnen. Zij verzonnen geen religieuze stellingen. Zij

verkondigden de werkelijke feiten over Christus.

1 Johannes 1:4 En deze dingen schrijven wij, opdat onze blijdschap

volkomen zij.

1 Johannes 2:1 Mijn kinderkens, dit schrijf ik u, opdat gij niet tot

zonde komt. …

Heel de rest van de instructies vanaf hier tot aan het einde van 3 Jo-

hannes is gegeven met het doel om ons van zonde te weerhouden.

Het is dus belangrijk wat hij schrijft.

1 Johannes 2:7-8 Geliefden, ik schrijf u geen nieuw gebod, maar

een oud gebod, … Toch schrijf ik u een nieuw gebod, want (wat

waarheid is in Hem en in u) …

De waarheid van God wordt altijd begrepen als Christus de waarheid

en het licht van God uitdiept en bekend maakt. In de volgende verzen

laat hij zien dat hij ook reeds in het verleden heeft geschreven.

1 Johannes 2:12-14 Ik schrijf u, kinderkens, … Ik schrijf u, vaders,

,,, Ik schrijf u, jongelingen, … Ik heb u geschreven, kinderen, … Ik

heb u geschreven, vaders, … Ik heb u geschreven, jongelingen, …

Pas tegen het einde van hoofdstuk 5 gebruikt hij weer de woorden Ik

heb u geschreven. Laten we eerst naar dat vers kijken en dan weer

naar hoe hij begint in 1 Johannes 2:1.

1 Johannes 5:13 Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam

van de Zoon Gods, opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt.
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[Statenvertaling voegt nog toe: hebt, en opdat gij gelooft in den

Naam des Zoons van God.]

1 Johannes 2:1 Mijn kinderkens, dit schrijf ik u [alles wat in deze

eerste brief staat], opdat gij niet tot zonde komt. …

In wat dan volgt in de brief laat hij zien hoe ze dichtbij God moeten

blijven en hoe niet te zondigen. Heel belangrijk!

Nu naar:

2 Johannes 5 En nu vraag ik u, vrouwe, niet alsof ik u een nieuw

gebod zou schrijven, maar hetgeen wij van den beginne gehad

hebben: …

Hij blijft dus ook hier weer herhalen en uitleggen waarom ze bij het

begin van het evangelie moeten blijven.

Laten we verder gaan in:

3 Johannes 9 Ik heb aan de gemeente een en ander geschreven; …

Hij heeft dus heel wat geschreven, daarna zegt hij dat hij nog andere

dingen te zeggen heeft, maar dat hij dat niet schriftelijk wilde doen.

Dat lezen we in:

3 Johannes 13 Ik had veel aan u te schrijven, doch ik wil u niet

schrijven met inkt en pen;

Laten we nog naar wat anders kijken dat in dit opzicht belangrijk is.

Laten we daarvoor even naar het boek Openbaring gaan, omdat daar

heel wat geboden staan en het heel belangrijk is dat dat werd

geschreven. Het is heel belangrijk dat God deze informatie voor ons

heeft bewaard. God wil absoluut zeker stellen dat niemand ooit te-

gen Hem kan zeggen: "U hebt ons dit nooit gezegd." Niemand zal

dat ooit tegen God kunnen zeggen! In het bijzonder niemand uit de

Kerk!
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Openbaring 1:2-3 Deze [dat is Johannes] heeft van het woord Gods

getuigd en van het getuigenis van Jezus Christus, alles wat hij gezien

heeft. Zalig hij, die voorleest [Statenvertaling: leest], en zij, die ho-

ren de woorden der profetie, en bewaren, hetgeen daarin geschreven

staat, want de tijd is nabij.

Om iets te kunnen lezen moet het eerst geschreven worden. Er werd

dus opdracht gegeven het boek Openbaring te schrijven. Dat is iets

dat heel belangrijk voor ons is om te begrijpen.

Laten we nu verder lezen in:

Openbaring 1:10-11 …, en ik hoorde achter mij een luide stem, als

van een bazuin, zeggende: Hetgeen gij ziet, schrijf dat in een boek

[Niet slechts een brief, maar een boek!] en zend het aan de zeven

gemeenten [Statenvertaling voegt toe: die in Azië zijn]: …

Let nu op wat er wordt gezegd, in het bijzonder tot de gemeenten –

zodat we daar geen twijfel over hoeven te hebben. En breng dit in

verband met wat we lazen in:

1 Johannes 2:1 Mijn kinderkens, dit schrijf ik u, opdat gij niet tot

zonde komt. …

Laten we nu lezen:

Openbaring 2:1 Schrijf aan de engel der gemeente te Efeze:

Johannes doet dus precies wat Mozes deed. God zei: "Zeg de kin-

deren Israëls, zo zegt de Heer." Dus schreef Mozes het op. God wil

dat de boodschap rondgaat. Hij zegt: Schrijf! En Hij zegt dat tot elk

van de gemeenten. Ik denk dat dit heel belangrijk is, omdat het laat

zien dat God een permanent verslag geeft. Let nu op wat Hij tot elk

van de gemeenten zegt.

Laten we daarvoor gaan naar:
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Openbaring 2:7 Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de

gemeenten zegt. …

We hebben dus een combinatie van dingen die heel belangrijk zijn!

Het is geschreven – en wat geschreven is zijn de woorden van

Christus. Wat zei Christus over Zijn woorden? Hij zei onder andere

dat Zijn woorden waar zijn, dat ze licht zijn. Maar Hij zei ook: 'Het

vlees is van geen nut, maar de woorden die Ik tot u spreek, zij zijn

geest en zij zijn leven.' Wat moet dan dat geschrevene doen als het

tot ons, christenen, komt? Met de Geest van God moet het een

geestelijke uitwerking op ons hebben. We moeten horen wat de

Geest in ons ons zegt als we deze woorden in samenwerking met

hem doornemen. In de voorbereiding van deze preek kwam het

ineens in me op dat dit allemaal heel belangrijk is. Hij zegt: 'Schrijf

aan alle gemeenten', en tot elke gemeente zegt Hij: 'Wie een oor

heeft om te horen, laat hem horen wat de Geest tot de gemeenten

zegt." Ja, dit zegt Hij tot elk van de zeven gemeenten.

Laten we nu verder lezen in Openbaring 19:9. Dit is een geweldig

vers:

Openbaring 19:9 En hij zeide tot mij: Schrijf [Dit is dus een op-

dracht!], zalig zij, die genodigd zijn tot het bruiloftsmaal des Lams.

…

Gemeente, daartoe zijn wij uitgenodigd. Dat is een geweldig iets! Hij

wil dat het wordt opgeschreven, zodat niemand kan zeggen; 'Ik wist

het niet', zodat niemand kan zeggen: 'God, het kan zijn dat U het hun

heeft verteld, maar U heeft mij niets gezegd.' Johannes kreeg dus de

opdracht dit op te schrijven.

Openbaring 19:9 … En hij zeide tot mij: Dit zijn de waarachtige

woorden van God.

Nu verder in:
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Openbaring 21:5 En Hij, die op de troon gezeten is, zeide: Zie, Ik

maak alle dingen nieuw. En Hij zeide: Schrijf, want deze woorden

zijn getrouw en waarachtig.

Die woorden zijn ons dus allemaal schriftelijk doorgegeven; dat

kunnen we niet ontkennen. God heeft daar voor gezorgd! Ondanks al

het kwaad dat er in de wereld plaatsvindt, blijft de Bijbel als bestsel-

ler op de eerste plaats staan, overal – elk jaar opnieuw. Daar moet

God de hand in hebben, want hoeveel mensen zijn er niet die het

Woord van God haten? Maar ze hebben wel een Bijbel in huis – ja,

echt!

Openbaring 22. Hoe belangrijk zijn deze woorden? Niet alleen het

boek Openbaring, maar we zullen zien dat Petrus wilde dat zijn

woorden die hij hun doorgaf, na zijn dood altijd in gedachten ge-

houden zouden worden. Dat betekent in feite dat ze opgeschreven

moesten worden.

Laten we nu lezen in Openbaring 22:18 – dit is de afsluiting van de

hele Bijbel. Dit zijn zo aan het eind vrij krachtige bewoordingen.

Openbaring 22:18-21 Ik betuig aan een ieder, die de woorden der

profetie van dit boek hoort: Indien iemand hieraan toevoegt, God zal

hem toevoegen de plagen, die in dit boek geschreven zijn [en dat zijn

indrukwekkende plagen]; en indien iemand afneemt van de woorden

van het boek dezer profetie, God zal zijn deel afnemen van het ge-

boomte des levens [Gods Woord is gevaarlijk materiaal om mee om

te gaan.] en van de heilige stad, welke in dit boek beschreven zijn.

Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom,

Here Jezus! De genade van de Here Jezus zij met allen.

Toen Johannes dus bezig was met het samenstellen van de laatste

delen van het Nieuwe Testament wist hij precies wat hij deed.

Christus is het Hoofd van de Kerk en wist precies wat de gemeenten

nodig hadden. En door alle moeilijkheden door alle tijden heen heb-

ben we de waarheid van God. We hebben die voor het Nieuwe Tes-

tament in het Grieks en de Griekse tekst die voor de vertaling van de



De eerste brief van Johannes, deel 6 7

King James Version is gebruikt is de meest betrouwbare en is in es-

sentie de tekst die door de apostelen is overgeleverd.

Voordat hij stierf wist Petrus dat hij een permanent verslag van deze

dingen moest maken. Het wordt dus heel belangrijk voor ons om te

begrijpen en te beseffen dat als Johannes zegt: 'Ik schrijf u opdat u

niet tot zonde komt. Ik schrijf u opdat u Christus kunt kennen en

eeuwig leven hebben. Ik schrijf deze dingen aan u.' En als we dan

het boek Openbaring lezen met alles wat erin staat, dan stelt dat wer-

kelijk iets voor!

Wat gebeurt er als we een geschil krijgen over een contract? Het eer-

ste wat ze vragen is: 'Hebt u een geschreven contract?' En als we dat

hebben zeggen ze: 'Laat ons dat contract eens zien.' Daarom zond

God het geschreven Woord. Als we iets kopen en we krijgen een

geschil over iets betreffende datgene wat we hebben gekocht, vragen

ze altijd naar de bon. Waarom? Dat is een wettig bewijsstuk. Gods

Woord is het bewijsstuk van eeuwig leven. God heeft dus ervoor ge-

zorgd dat iedereen een exemplaar heeft.

Laten we nu lezen wat Petrus zegt:

2 Petrus 1:12-15 Daarom zal het steeds mijn voornemen zijn u hi-

eraan te herinneren [Hoe? Door dit in een brief aan hen op te schri-

jven.], hoewel gij het weet en in de waarheid, die bij u is, versterkt

zijt. Ik acht het mijn plicht, zolang ik in deze tent ben, u door herin-

nering wakker te houden, want ik weet, dat het afleggen van mijn

tent spoedig komt [Hij wist dat hij ging sterven], zoals ook onze

Here Jezus Christus mij heeft doen weten. Maar ik zal mij beijveren,

dat gij ook na mijn heengaan telkens weer aan deze dingen kunt

denken. [Statenvertaling: dat gij na mijn uitgang van deze dingen

gedachtenis moogt hebben.]

Hoe? Door dit voor hen op te schrijven. Wat doet hij daarna? Hij

verwijst ter ondersteuning van zijn autoriteit om dit te doen naar de

geschriften van de profeten!

Let op wat hij nog meer zegt:
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2 Petrus 1:16 Want wij zijn geen vernuftig gevonden verdichtsels

nagevolgd, toen wij u de kracht en de komst van onze Here Jezus

Christus hebben verkondigd, maar wij zijn ooggetuigen geweest van

zijn majesteit.

Hij stelt dus zijn autoriteit vast om deze gedachtenis voor hen voor

altijd op te richten. Dit woord voor gedachtenis is hetzelfde als het in

steen beitelen van een gedachtenis.

Ik wil u hetzelfde woord laten zien gebruikt voor een gedachtenis,

gebeiteld in steen. Daarvoor gaan we naar:

Mattheüs 23:29 Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, gij huiche-

laars, want gij bouwt de grafsteden der profeten en verfraait de

gedenktekenen der rechtvaardigen,

Het woord verfraaien betekent een inscriptie maken, in dit speciale

geval ter gedachtenis. Dat doet Petrus ook. Hij ging daarna verder

met de autoriteit van de profeten. Dat komt allemaal van God die er-

voor zorgt dat de Bijbel geschreven werd.

In het eerste hoofdstuk van Lucas zien we dat Lucas begreep wat hij

deed toen hij schreef. Let op zijn missie om het evangelie naar Lucas

te schrijven. Hij ontwarde alle verkeerd begrepen details – en dat

zegt hij heel duidelijk.

Lucas 1:1-3 Aangezien velen getracht hebben een verhaal op te

stellen over de zaken, die onder ons hun beslag hebben gekregen,

gelijk ons hebben overgeleverd degenen, die van het begin aan oog-

getuigen en dienaren van het woord geweest zijn, ben ook ik tot het

besluit gekomen, na alles van meet aan nauwkeurig te hebben

nagegaan, dit in geregelde orde voor u te boek te stellen, hoogedele

Teofilus,

Het Nieuwe Testament werd dus geschreven door mannen die wisten

wat ze deden en wisten wat ze schreven – en God liet het niet aan

het toeval over voor de Rooms-katholieke Kerk om de Bijbel te can-
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oniseren, te schrijven, eraan toe te voegen of ervan weg te laten! We

zullen het bewijs daarvoor zien als we straks verder in 1 Johannes

daarbij aankomen, en we zullen ook nog enkele andere dingen zien.

Nu terug naar:

1 Johannes 2:12-13 Ik schrijf u, kinderkens, want de zonden zijn u

vergeven om zijns naams wil. Ik schrijf u, vaders, want gij kent

Hem, die van den beginne is. Ik schrijf u, jongelingen, want gij hebt

de boze overwonnen. …

Wij moeten – ongetwijfeld – Satan overwinnen, alsmede zijn invloed

op de wereld die nu veel intenser is dan toen Johannes dit schreef.

• Wat doet de boze?

• Wie werden door de boze gebruikt?

• En wat overwonnen zij?

Johannes zegt ons iets verderop: antichristen, valse profeten en

overtreding. Dat zijn de tactieken van de boze.

Zij overwonnen hem dus. Maar als we iets één keer overwonnen

hebben, betekent dat dan dat we het daarna nooit meer hoeven te

overwinnen? Nee! Ik herinner me iemand met een hoge positie bin-

nen de Kerk die eens zei: 'Weet u, ik ben al zo lang in de kerk en ik

heb zoveel overwonnen dat Satan geen interesse meer in mij heeft.'

Raad eens wat er gebeurde? Hij ging voor de bijl! Als we dus de

boze vandaag overwinnen, is dat heel goed. Maar bedenk wat er over

Jezus staat geschreven toen Hij Satan overwonnen had tijdens de

verzoeking in de woestijn. En de duivel week van Hem tot een

bestemde tijd. Want Satan zou terugkomen – dat doet hij dan ook.

Dus als we eenmaal hebben overwonnen, wil dat nog niet zeggen dat

we voor altijd hebben overwonnen.

1 Johannes 2:13-15 … Ik heb u geschreven, kinderen, want gij

kent de Vader. [Hoe? Door de Geest van God.] Ik heb u geschre-

ven, vaders, want gij kent Hem, die van den beginne is. Ik heb u

geschreven, jongelingen, want gij zijt sterk en het woord Gods blijft

in u en gij hebt de boze overwonnen.
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Driemaal verleden tijd (ik heb u geschreven), dus hij had hen in het

verleden reeds eerder geschreven. Hij herhaalt dus. Waarom herhaalt

hij? Om te laten zien dat het een voortgaande bezigheid is. Niet iets

eenmaligs, maar iets voortdurends. Hier rechtstreeks aan gekoppeld

vinden we:

1 Johannes 2:15-17 Hebt de wereld niet lief …

De woorden de wereld betekenen hier niet de dingen die God heeft

geschapen en gemaakt. Wat zei God nadat Hij alles had geschapen

en gemaakt, dat Hij gemaakt had? Zie, het is zeer goed. Hij heeft het

hier dus over de wereld in de zin van de maatschappij.

1 Johannes 2:15-17 Hebt de wereld niet lief en hetgeen in de wereld

is. Indien iemand de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is niet in

hem. [We zullen zien waarom dat zo belangrijk is.] Want al wat in de

wereld is: de begeerte des vlezes, de begeerte der ogen en een ho-

vaardig leven, is niet uit de Vader, maar uit de wereld. En de wereld

gaat voorbij en haar begeren, maar wie de wil van God doet, blijft tot

in eeuwigheid.

Tel eens hoe vaak het woord wereld in deze verzen voorkomt. Dat is

zes keer – het getal van de mens:

• heb de wereld niet lief

• heb hetgeen in de wereld is niet lief

• indien iemand die de wereld liefheeft

• al wat in de wereld is

• maar uit de wereld

• en de wereld gaat voorbij en haar begeren

Interessant dat het zes keer voorkomt. Wat zullen de mensen die

sterker naar de dingen van de wereld verlangen dan naar die van

God, aannemen? Zij zullen het teken en het getal van het Beest aan-

nemen.
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De uiteindelijke vorm van het Babylonische systeem is gebaseerd op

handel – handel in religie, handel in goederen en diensten, handel in

mensen – en de meest efficiënte manier om dat te doen is met het te-

ken van het Beest. Let op wat er staat in:

Openbaring 13:16-18 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de

groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken

gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, en dat nie-

mand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van

het beest, of het getal van zijn naam heeft. Hier is de wijsheid: …

Ik denk dat we dit nog niet helemaal begrijpen, we moeten ons hier

dus op concentreren en God vragen om de wijsheid ervoor. We heb-

ben de belofte dat de wijzen zullen verstaan (Daniël 12); dus we

zullen het begrijpen.

Openbaring 13:118 Hier is de wijsheid: wie verstand heeft,

berekene het getal van het beest [dan komt alles bij elkaar samen],

want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd ze-

senzestig.

Is het dus niet interessant dat waar ons hier wordt gezegd de wereld

niet lief te hebben, de wereld zes keer wordt genoemd? Laten we op

nog iets anders letten dat heel belangrijk is betreffende de liefde voor

de wereld versus de liefde voor God:

• Vers 15 laat zien dat de liefde voor de wereld uit de wereld

komt.

• Vers 17 zegt wat er met de wereld zal gebeuren; zij gaat voorbij

alsmede het begeren dat deel van haar uitmaakt.

Dit zit heel goed in elkaar. De liefde van de wereld komt uit de

wereld en de wereld gaat voorbij.

Nu de liefde voor God:

• Vers 15: de liefde van de Vader komt van de Vader.

• Vers 17: wie Gods wil doet – dus Hem liefheeft – blijft tot in

eeuwigheid.
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Dat is een veelzeggende vergelijking. Hier in deze drie verzen heb-

ben we het woord wereld zes keer, wat passend is voor de wereld en

de weg van de mens. Daarnaast hebben we de weg van de Vader in

tegenstelling tot de weg van de wereld.

Vers 15 zegt: "Hebt de wereld niet lief …" Dit verwijst naar alle

gedachten en wegen van de wereld. Maar God de Vader heeft de

wereld lief en zond Christus opdat zij behouden kan worden. Maar ze

zal niet behouden worden voordat het tijdstip daarvoor in Gods plan

aanbreekt en zij zich dan naar Gods weg zullen gaan voegen.

Als we de wereld liefhebben moeten we naar een aantal Schrift-

gedeelten gaan kijken die heel belangrijk zijn om te begrijpen. Ter-

wijl we de wereld niet moeten liefhebben, of elkaar liefhebben zoals

zondaars elkaar liefhebben, is er toch een en ander dat we in relatie

met de wereld moeten doen.

Lucas 6:31-32 En gelijk gij wilt, dat u de mensen doen, doet gij hun

evenzo. En indien gij liefhebt, die u liefhebben, wat hebt gij voor?

Immers, ook de zondaars hebben lief, die hen liefhebben.

Dit gaat over de liefde van de wereld. Alle zondaars in deze wereld

hebben elkaar lief omwille van de wereldse dingen. We zullen dit

zelfs nog sterker gaan zien hoe dichter we bij het einde der tijden

aankomen.

In Johannes 16 wordt ook over de wereld gesproken en hoe de

Heilige Geest ons zal gaan leiden hoe in die wereld onze weg te vin-

den. Laten we beginnen in vers 7:

Johannes 16:7-8 Doch Ik zeg u de waarheid: Het is beter voor u, dat

Ik heenga. Want indien Ik niet heenga, kan de Trooster niet tot u

komen, maar indien Ik heenga, zal Ik Hem tot u zenden. En als Hij

komt, zal Hij de wereld overtuigen van zonde …
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Daarom moeten we de wereld niet liefhebben, omdat (zoals we zul-

len zien) Johannes schrijft en zegt, dat de hele wereld in het boze

ligt.

Johannes 16:8-11 … en van gerechtigheid en van oordeel; van

zonde, omdat zij in Mij niet geloven; van gerechtigheid, omdat Ik

heenga tot de Vader en gij Mij niet langer ziet; van oordeel, omdat de

overste dezer wereld geoordeeld is.

Als we de wereld liefhebben en de god van deze wereld liefhebben,

dan zullen we – en Openbaring 13 laat zien dat iedereen de duivel zal

aanbidden – het oordeel van de duivel ontvangen! Omdat hij is

geoordeeld!

Johannes 16:12-13 Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het

thans niet dragen; doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid,

zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit

Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toe-

komst zal Hij u verkondigen.

En gemeente, dat is de manier waarop de wijzen zullen verstaan!

Wie zijn de echte wijzen? Degenen die de Geest van God hebben!

Veel mensen zullen dat vers lezen dat we zojuist uit Openbaring

hebben aangehaald, en denken dat ze het door hun eigen wijsheid

kunnen uitzoeken. Nee, dat moet door de Heilige Geest en de belofte

van God dat de Heilige Geest ons de toekomst zal verkondigen. Dit

maakt het heel duidelijk dat als we de wereld niet liefhebben en geen

deel uitmaken van de wereld, en dit laat ons dan zien dat als we God,

de dingen die van God komen liefhebben, de Geest hebben die van

de Vader komt, dat we dan deze dingen zullen weten als ze komen.

Daarom is het zo van essentieel belang voor ons die in deze tijd

leven, dat we deze dingen grondig doornemen en begrijpen. De hele

macht van het kwaad in deze wereld is georganiseerd tegen God, en

God roept ons daaruit.
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Even tussen twee haakjes: We zouden deze sectie kunnen betitelen

met: Daar we overwonnen hebben, moeten we niet teruggaan in de

wereld.

Iedereen in de wereld is bij dit soort kwaad betrokken.

Efeziërs 2:1 Ook u, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en

zonden,

Dus als we teruggaan in de wereld, als we de wereld liefhebben, dan

hebben we de dingen lief die er de oorzaak van zijn dat de wereld

zondigt en in de dood blijft.

Efeziërs 2:2 waarin gij vroeger gewandeld hebt overeenkomstig de

loop dezer wereld, overeenkomstig de overste van de macht der

lucht, van de geest, die thans werkzaam is in de kinderen der onge-

hoorzaamheid,

En ook in al het georganiseerde kwaad dat tegen God is gericht.

Efeziërs 2:3 (trouwens, ook wij allen hebben vroeger daarin

verkeerd, in de begeerten van ons vlees [zelfde bewoordingen als in

1 Johannes], handelende naar de wil van het vlees [en dat zijn de be-

geerten] en van de gedachten, …

De lust der ogen en een hovaardig leven zullen in de eindfase de

ondergang bewerkstelligen. Waarom? Omdat de mens van alle kan-

ten georganiseerd zal worden om met elkaar, hun hele systeem, tegen

God in te gaan. En God zal toelaten dat ze de grootste perfectie en

het toppunt van alle dingen zullen bereiken van wat ze ooit in de hele

geschiedenis van de mensheid hebben bereikt. Toch zal het allemaal

vergaan. Maar God heeft ons daaruit geroepen.

Efeziërs 2:3 …, en wij waren van nature, evenzeer als de overigen,

kinderen des toorns),

Weer terug naar 1 Johannes. Daar zien we hoe de wereld in elkaar

zit.
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1 Johannes 3:4 Ieder, die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid,

en de zonde is wetteloosheid.

1 Johannes 3:8 wie de zonde doet is uit de duivel, …

Waarom schreef Johannes deze brief? Mijn kinderkens, dit schrijf ik

u, opdat gij niet tot zonde komt.

1 Johannes 3:8 wie de zonde doet is uit de duivel, want de duivel

zondigt van den beginne. …

In het volgende vinden we een deel van de wereld.

1 Johannes 4:3-5 en iedere geest, die Jezus niet belijdt, is niet uit

God. En dit is de geest van de antichrist, …

Waar is de antichrist? In de wereld! En antichrist is iets ander dan

een valse Christus. Een valse Christus zegt: 'Ik breng u kennis tot be-

houd.' Een antichrist is tegen Christus – totaal tegen Hem. Let erop

wat hij nu zegt:

1 Johannes 4:3 …, waarvan gij gehoord hebt, dat hij komen zal, en

hij is nu reeds in de wereld.

Als we dus de wereld liefhebben, hebben we de antichrist lief.

Daarom wil Johannes het – zoals we aan het begin van deze serie

zeiden – heel duidelijk maken dat er een scheiding bestaat tussen

gerechtigheid en kwaad, tussen wat juist en verkeerd is, en tussen

wat van God is en wat van de wereld en van Satan is.

1 Johannes 4:5 Gij zijt uit God, kinderkens, en gij hebt hen over-

wonnen; …

Dat maakt allemaal deel uit van het overwinnen waar Johannes het

over heeft.
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1 Johannes 4:5 …; want Hij, die in u is, is meerder dan die in de

wereld is. …

Wat zei Jezus? Hij zei: 'Heb goede moed, Ik heb de wereld overwon-

nen.' Als Christus in ons is, is Hij groter dan wat er ook maar in de

wereld is. Kunnen we dus de wereld overwinnen? Zeer zeker! Maar:

• we moeten God liefhebben

• dicht naderen tot God

• Gods Geest in ons hebben

• van Zijn Geest indrinken

Let nu op wat hij verder in vers 5 zegt:

1 Johannes 4:5 … Zij zijn uit de wereld; daarom spreken zij uit de

wereld en hoort de wereld naar hen.

Laten we verder lezen in 1 Johannes 5. God wil dat we dit weten.

1 Johannes 5:18-19 Wij weten, dat een ieder, die uit God geboren is,

niet zondigt; want Hij, die uit God geboren werd, bewaart hem, en de

boze heeft geen vat op hem. Wij weten, dat wij uit God zijn en de

gehele wereld in het boze ligt.

Deze vertaling mist enkele essentiële dingen. Hieronder volgt een

vertaling waarin deze dingen zijn aangepast.

1 Johannes 5:18-19 Wij weten, dat een ieder, die door God is ver-

wekt, niet uit gewoonte zondigt; want Hij, die door God werd ver-

wekt, bewaart zichzelf door de kracht van God, en de boze heeft

geen vat op hem. Wij weten, dat wij uit God zijn en de gehele wereld

in de macht van de boze ligt.

En waarom heeft de boze geen vat op zo iemand? Omdat hij de

wereld niet liefheeft!

Dit is de reden dat we de wereld niet moeten liefhebben en dat we

dingen van de wereld niet moeten liefhebben. Daarom wordt er
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duidelijk gezegd dat als iemand de wereld liefheeft, de liefde van de

Vader niet in hem is. Op het juiste moment binnen Zijn tijdsplan zal

God echter de wereld gaan behouden. Maar dit laat zien wat we wel

en wat we niet zouden moeten doen in relatie met de wereld, en de

begeerten van de wereld. Alles wat deel uitmaakt van de wereld gaat

voorbij. We hoeven daar niet aan te twijfelen, alles gaat voorbij.

We gaan dit nu vergelijken met het overwinnen van de wereldgez-

indheid, waarover Jacobus schreef. Johannes schrijft hier aan mensen

die uit de wereld zijn gekomen. Er zullen er enigen zijn die erin terug

zullen gaan, en hij zegt: 'U hebt de boze overwonnen, u bent uit de

wereld gekomen, ga niet terug in de wereld, en laat niet toe dat de

begeerte der ogen en de begeerte des vlezes en een hovaardig leven u

ten val brengen en er de oorzaak van zijn dat u teruggaat in de

wereld. Doe dat niet, want alles van de wereld gaat voorbij.'

Laten we nu naar Jacobus 4 gaan om Jacobus' boodschap over

wereldgezindheid te bezien – het zich onttrekken aan wereldgezind-

heid, hoe dat te overwinnen. En hij richt zich tot mensen die reeds in

de wereld waren teruggegaan – niet helemaal, niet volledig, maar ze

waren weer in de wereld. Hier volgt hoe de wereldgezindheid te

overwinnen. In de volgende vijf verzen staan nogal wat geboden

Jacobus 4:6 Maar Hij geeft dan ook des te grotere genade. Daarom

heet het: God wederstaat de hoogmoedigen [Johannes zei op te pas-

sen voor een hovaardig leven.], maar de nederigen geeft Hij genade.

Hier vinden we dus hoe de wereldgezindheid te overwinnen en ervan

los te komen

Jacobus 4:7-8 Onderwerpt u dus aan God, …

Wat we ook maar mogen doen, in woord of daad, laat alles in de

naam van Christus gedaan worden – onderwerpt u aan God.

Jacobus 4:7 …, maar biedt weerstand aan de duivel, …



De eerste brief van Johannes, deel 618

Want hij is in de wereld en hij haat God. Wat doet hij iedere dag bij

God met betrekking tot ons? Openbaring 12:10 – hij klaagt ons dag

en nacht aan bij God. Hij is er onophoudelijk opuit ons te vernieti-

gen, ons aan te klagen en ons terug in de wereld te brengen. We

moeten dus weerstand bieden aan de duivel! We zullen zien dat we

hem niet alleen moeten weerstaan, maar we moeten hem ook over-

winnen. We zullen dat later behandelen. Let er nu op wat er gebeurt

als we hem weerstaan:

Jacobus 4:7 en hij zal van u vlieden.

Jacobus 4:8 Nadert tot God, …

Wat gebeurt er als we tot God naderen?

Jacobus 4:8 …, en Hij zal tot u naderen. …

Wat doen we dus als we ons zien terugglijden in de wereld? Als we

zien dat de begeerte der ogen een het hovaardige leven invloed op

ons krijgen? Dan glijden we weg van God! Dus moeten we tot God

naderen en Hij zal tot ons naderen. Er is iets dat altijd waar is met

betrekking tot God. Als we Hem niet bij ons in de buurt willen heb-

ben, zal Hij er ook niet zijn. Als we Hem vermijden en verwaarlozen,

zal Hij ons vermijden en verwaarlozen. Dus nader tot God en Hij zal

tot ons naderen.

Jacobus 4:8 … Reinigt uw handen, zondaars, en zuivert uw

harten, gij, die innerlijk verdeeld zijt.

Laten we nu even naar 1 Johannes 3 gaan. Ik wil dat nu doen omdat

dat zo belangrijk is. Om in deze wereld te overleven en om de

wereld noch de dingen in de wereld lief te hebben – omdat ze voorbij

gaan – is dit wat we altijd bewust in ons denken moeten houden, dat

we ons reinigen. Hoe reinigen we ons? Dat zullen we zo zien.

1 Johannes 3:1 Ziet, …
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Dit ziet is een aansporing om te vatten, te begrijpen, te verstaan. Met

andere woorden laat dit de mentale kracht van Gods Geest zijn:

• om ons te weerhouden in de wereld terug te gaan

• om dicht tot God te naderen

• om onze handen en ons leven te reinigen

1 Johannes 3:1 Ziet, welk een liefde ons de Vader heeft gegeven,

dat wij kinderen Gods genoemd worden, …

Als er één ding in ons denken moet worden vastgezet, zijn het wel

deze verzen.

1 Johannes 3:1-3 …, en wij zijn het [ook]. Daarom kent de wereld

ons niet, omdat zij Hem niet kent. Geliefden, nu zijn wij kinderen

Gods en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen; [maar] wij

weten, dat, als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem gelijk zullen

wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is. En een ieder, die

deze hoop op Hem heeft, reinigt zich, gelijk Hij rein is.

Hoe reinigen we ons? Hoe zuiveren we ons? Laten we daarvoor naar

1 Johannes 1:7 gaan, omdat daar staat hoe we dat moeten doen.

1 Johannes 1:7 maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in

het licht is, hebben wij gemeenschap met elkander; en het bloed van

Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.

Zo reinigen we onze handen. Zo zuiveren we onze harten. Zo over-

winnen we de wereld. Nu verder in vers 9:

1 Johannes 1:9 Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en

rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van

alle ongerechtigheid.

Laten we weer teruggaan naar Jacobus 4. Daarom worden daar die

opdrachten gegeven. Als we onszelf dus zien terugglijden in de

wereldgezindheid, omdat de wereld zijn aantrekkingskracht op ons

uitoefent, …
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Dit betekent niet dat we geen fysieke goederen mogen hebben. Dit

betekent ook niet dat we geen mooie fysieke goederen mogen heb-

ben. Het betekent gewoon: Laat niet de begeerte naar zulke dingen je

verteren – laat je er niet door meeslepen. Geniet ervan waar dat kan,

maar besef dat het allemaal voorbij gaat. En laten we de volgende

keer dat we enkele van die klassieke auto's zien, bedenken: Ze waren

voor hun eerste eigenaars niet meer dan wat voor ons nu een nieuwe

auto is. Ze worden allemaal oud en vergaan – op dezelfde manier als

alles in de wereld. Daarom zegt hij hier in:

Jacobus 4:8 Nadert tot God, en Hij zal tot u naderen. [Wat doen we

om dat te doen? We belijden onze zonden.] Reinigt uw handen, zon-

daars, en zuivert uw harten, gij, die innerlijk verdeeld zijt.

Waar vindt zonde altijd zijn oorsprong? In het hart. Jezus zei:

'Vanuit het hart komen verkeerde gedachten.' Dat is het eerste wat

Hij zei – eerst komen de verkeerde gedachten. Als we proberen de

wereld te behagen en tegelijkertijd proberen God te behagen, worden

we innerlijk verdeeld.

Hebben we dat zien gebeuren? In de Kerk? Hebben we die mensen

gezien die de acclamatie van de wereld wilden hebben? Wat gebeurt

er dan met hen? Ze worden innerlijk verdeeld. En wat gebeurt er als

ze innerlijk verdeeld worden? Dan gaan ze de methodes, de leerstel-

lingen en de dingen van de wereld binnenbrengen.

Als we innerlijk verdeeld raken, raken we verscheurd. Jezus zei:

'Niemand kan twee heren dienen.' Iedereen die innerlijk verdeeld is,

probeert twee heren te dienen. Dat werkt niet. Hier vinden we dus de

oplossing:

Jacobus 4:9 Beseft uw ellende, treurt en weent; …

Dat is dus berouw en bekering. Een houding waarin we onze ellende

beseffen is een houding van verootmoediging, waarbij David ook

vastte (Psalm 35:13). Dus middels berouw samengaand met vasten

naderen we tot God.
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Jacobus 4:9 Beseft uw ellende, treurt en weent; …

Met andere woorden kom tot een diepgaande, geestelijke overtuiging

van zonde.

Jacobus 4:9 …; uw gelach moet veranderen in treurigheid, en uw

vreugde in neerslachtigheid.

Hoe naderen we dus tot God?

• door bekering

• door ons gelach te veranderen in treurigheid

• door onze vreugde te veranderen in neerslachtigheid

Met andere woorden neem afstand van de schitterende dingen van

deze wereld die mensen gelukkig maken. Wat gebeurt er als we de

Geest van God hebben en we zien al die mensen in de wereld al die

dingen doen die hen schijnbaar gelukkig maken? Dan gaan we van-

binnen treuren dat zij zoveel vreugde beleven aan het doen van deze

dingen. Daarmee vernederen we onszelf.

Jacobus 4:10 Vernedert u voor de Here, en Hij zal u verhogen.

Met andere woorden zet God op de eerste plaats! Verhoog God en

niet de wereld. Verhoog God en niet onze zonden. Daarna zegt hij:

Jacobus 4:11 Spreekt geen kwaad van elkander, broeders. Wie van

zijn broeder kwaad spreekt of hem oordeelt, …

Dit helpt om heel wat onderlinge strijd en geruzie te verwijderen.

• Hadden wij strijd en ruzie?

• Tussen broeders onderling?

• Tussen de ene Kerk en de andere?

Ja, want er was een sterke stroming actief van teruggaan in de

wereld.
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Daarom verstrooit God de Kerk. Op die manier kunnen we allemaal

terugkeren tot het basisniveau van God liefhebben en de naaste als

onszelf. Ik zie dat overal ter wereld gebeuren. Ik krijg brieven uit al-

lerlei plaatsen uit de wereld. Hier hebben we dan om zo te zeggen de

Tien Geboden, de tien punten die Jacobus geeft om uit de wereld te

komen. Laten we die nog eens doornemen.

• Onderwerp u aan God.

• Bied weerstand aan de duivel.

• Nader tot God.

• Reinig uw handen.

• Zuiver uw harten – want daar begint de zonde.

• Bekeer u.

• Verander uw gelach in droefheid.

• Verander uw vreugde in neerslachtigheid.

• Verhoog God door uzelf te vernederen.

• Spreek geen kwaad van uw broeder.

Als we al deze dingen doen dan is er niets waarover kwaad kan wor-

den gesproken.

Weer terug naar 1 Johannes 2 om er zeker van te zijn dat ik alles heb

doorgenomen. Ik wil nog één aspect doornemen. Dat punt volgt on-

middellijk in een patroon dat eeuwenoud is.

1 Johannes 2:15-16 Hebt de wereld niet lief en hetgeen in de wereld

is. … Want al wat in de wereld is: de begeerte des vlezes, de be-

geerte der ogen en een hovaardig leven, is niet uit de Vader, …

Laten we begrijpen dat ook Eva hetzelfde meemaakte. Ze zag de

vrucht, die was aangenaam voor het oog, begerenswaardig om je wijs

te maken in de wereld.

Christus moest hetzelfde meemaken. Laten we daarvoor naar Lucas 4

gaan. Dan zullen we iets gaan begrijpen dat heel belangrijk is. Toen

er van Jezus werd gezegd dat Hij in elk opzicht op dezelfde manier

werd verzocht als wij, werd Hij in deze dingen verzocht. En wie is de
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god van de wereld die Hem kwam verzoeken? Dat was niemand an-

ders dan Satan.

Lucas 4:3-5 En de duivel zeide tot Hem: Indien Gij Gods Zoon zijt,

zeg dan tot deze steen, dat hij brood worde. En Jezus antwoordde

hem: Er staat geschreven: Niet alleen van brood zal de mens leven.

En hij voerde Hem op een hoogte en toonde Hem al de koninkrijken

der wereld in een ogenblik tijds.

Hij werd uitgedaagd voor wat betreft Zijn positie. Hij werd echt ver-

zocht in Zijn honger: maak toch broden. Hij werd verzocht in de din-

gen van de wereld, de begeerten der ogen en een hovaardig leven.

Hij werd uitgedaagd op het punt van liefde tot de macht over deze

wereld! Daarom, gemeente, moeten we de macht van deze wereld

niet willen en niet willen dat we de wereld liefhebben. Geloof me,

iedereen die in deze wereld macht wil hebben, moet de wereld

liefhebben, want Satan zal je die macht niet geven tenzij je dat doet!

En als je dat doet dan dwingt hij je tot het sluiten van compromissen

betreffende leugens, onwettige seks, en nog veel meer dingen, zodat

je totaal aan hem overgeleverd zult zijn. We hoeven alleen maar te

kijken naar wat er in deze tijd op het politieke vlak gebeurt.

Satan kwam dus bij Hem langs en verzocht Hem door te zeggen:

Lucas 4:6 En de duivel zeide tot Hem: U zal ik al deze macht geven

en hun heerlijkheid, want zij is mij overgegeven, en ik geef haar wie

ik wil. …

Dus alles wat er in de wereld is, is niet van God; het vergaat. Het is

van Satan. Maar let op wat je moet doen om die dingen te krijgen.

Lucas 4:7 … Indien Gij mij dan aanbidt, zal zij geheel van U zijn.

Als we dus willen weten waar zij die de wereld regeren hun macht

vandaan hebben, vinden we dat hier.

Hij daagde Christus dus uit:
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Lucas 4:9 En hij leidde Hem naar Jeruzalem en stelde Hem op de

rand van het dak des tempels en hij zeide tot Hem: Indien Gij Gods

Zoon zijt, …

Let op dat woord indien dat iedere keer wordt gebruikt.

• Indien Gij mij aanbidt.

• Indien Gij Gods Zoon zijt.

Dat woord laat zien dat God de Vader het aan Christus overliet een

keus te maken. Elk van deze punten vertegenwoordigde een keus.

Lucas 4:9-11 Indien Gij Gods Zoon zijt, werp Uzelf dan vanhier

naar beneden; want er staat geschreven: Aan zijn engelen zal Hij op-

dracht geven aangaande u om u te behoeden, en: Op de handen zul-

len zij u dragen, opdat gij uw voet niet aan een steen stoot.

Zelfs al kennen we de waarheid en de juiste Schriftgedeelten – ja,

Satan haalde ze letterlijk juist aan zoals we in het Oude Testament

kunnen lezen – desondanks:

• Mogen we het Woord van God niet verkeerd gebruiken.

• Mogen we de gaven van God niet verkeerd gebruiken.

• Mogen we de kracht van God niet verkeerd gebruiken.

Lucas 4:12-13 En Jezus antwoordde en zeide tot hem: Er is gezegd:

Gij zult de Here, uw God, niet verzoeken. En toen de duivel alle ver-

zoeking ten einde had gebracht, week hij van Hem tot een bestemde

tijd.

En heel Zijn leven hier op aarde moest Christus energie besteden om

de wereld te overwinnen, Satan te overwinnen, de hovaardij des

leven te overwinnen zodat Hij de liefde van God kon brengen opdat

zij die God de Vader en Jezus Christus liefhebben voor eeuwig zul-

len leven.

Laten we nu afsluiten door terug te gaan naar 1 Johannes 2 en we

zullen zien dat de liefde van de wereld uit de wereld komt en de

wereld gaat voorbij. De liefde van de Vader komt van de Vader en
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doet de wil van de Vader, en wie dit doen blijven – zoals 1 Johannes

2:17 zegt – tot in eeuwigheid.

De volgende keer gaan we verder vanaf vers 18 en we zullen zien

hoe pal volgend op dit gedeelte de activiteiten van de antichrist aan

de orde komen.


