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Hoofdstuk 12 
1, 2, 3 Johannes en Judas 

Krachtige kleine boeken 
Bron:: http://www.middletownbiblechurch.org/newtesta/newtesta.htm  

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV) 
Vertaling en voetnoten door M.V. 

 
 
Dit hoofdstuk behandelt vier kleine boeken die God in Zijn volmaakte wijsheid heeft besloten op te 
nemen in onze Bijbel. Drie van deze boeken hebben elk slechts één hoofdstuk en het boek 1 Johan-
nes heeft slechts vijf kleine hoofdstukken. Deze vier boeken samen bevatten ongeveer hetzelfde 
aantal verzen als de brief aan de Efeziërs. Maar hoewel deze boeken weinig woorden bevatten, heb-
ben ze krachtige boodschappen voor gelovigen van toen en nu. 

1 Johannes – Zekerheid van redding 
De apostel Johannes is de menselijke auteur van dit boek. Hij schreef ook 2 Johannes, 3 Johannes, 
het Evangelie van Johannes en Openbaring. De geschiedenis leert ons dat Johannes aan het einde 
van zijn leven de Heer diende in de stad Efeze1, gelegen in Klein-Azië. Kan je Efeze op een bijbelse 
kaart vinden? Gedurende deze tijd in zijn leven (mogelijk rond 90 na Christus) schreef Johannes het 
boek van 1 Johannes. 

 

De Efezische gelovigen waren gezegend met enkele uitstekende leraren en predikers in hun kerk! 
Paulus bracht bijna drie jaar door in Efeze (Handelingen 20:31). Paulus schreef ook een brief aan 

 
1 Het allerlaatste deel van zijn leven (ca. 95) was hij echter verbannen op het eiland Patmos, alwaar hij de 
Openbaring van de Heer Jezus Christus ontving (Openbaring 1:9). Zie Patmos op de kaart hierboven. 
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Timotheüs die in Efeze was (1 Timotheüs 1:2-3). Johannes de apostel bracht het laatste deel van 
zijn leven door in dezelfde stad. In Efeze was er geen gebrek aan goede predikers en leraren! 
Waarom schreef Johannes het boek van 1 Johannes? Johannes geeft ons verschillende redenen. In 1 
Johannes 1:4 zegt hij: “En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap volkomen wordt”. Jo-
hannes wilde dat gelovigen de volledige vreugde zouden hebben die voortkomt uit gemeenschap 
met de Vader en met Zijn Zoon en met andere gelovigen (1 Johannes 1:3). 
Een andere reden voor het schrijven van dit boek is te vinden in 1 Johannes 2:1: “Mijn lieve kin-
deren, ik schrijf u deze dingen, opdat u niet zondigt”. Johannes wilde dat gelovigen een heilig en 
zuiver leven zouden leiden. Hij wilde ook dat gelovigen wisten wat ze moesten doen als ze zouden 
zondigen (1 Johannes 1:9; 2:1). 
De belangrijkste reden waarom Johannes dit boek schreef, is te vinden in 1 Johannes 5:13: “Deze 
dingen heb ik geschreven aan u die gelooft in de Naam van de Zoon van God, opdat u weet dat u 
het eeuwige leven hebt en opdat u gelooft in de Naam van de Zoon van God”. Heeft Johannes vol-
gens dit vers deze dingen aan gelovigen of ongelovigen geschreven? ________________________. 
Johannes schreef deze dingen opdat gelovigen (het juiste antwoord kunnen omcirkelen): 

a. Hopen dat ze het eeuwige leven hebben 
b. Voelen dat ze het eeuwige leven hebben 

c. Weten dat ze het eeuwige leven hebben 
d. Denken dat ze het eeuwige leven hebben 

We hebben al geleerd waarom Johannes het Evangelie van Johannes schreef (zie hoofdstuk 3). Het 
is nuttig om Johannes’ doel in het Evangelie te vergelijken met zijn doel in het boek 1 Johannes. Dit 
schema kan behulpzaam zijn: 

JOHANNES 1 JOHANNES 

Het doel van Johannes wordt gegeven in Jo-
hannes 20:31: 
“Maar deze zijn beschreven, opdat u gelooft 
dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en 
opdat u, door te geloven, het leven zult hebben 
in Zijn Naam”. 

Het doel van Johannes wordt gegeven in  
1 Johannes 5:13: 
“Deze dingen heb ik geschreven aan u die ge-
looft in de Naam van de Zoon van God, opdat u 
weet dat u het eeuwige leven hebt en opdat u 
gelooft in de Naam van de Zoon van God”. 

Geschreven aan de hele wereld (een goed 
boek om aan te bevelen aan een niet-gered 
persoon). 

Geschreven aan gelovigen (een goed boek om 
aan te bevelen aan een gered persoon, 
vooral een nieuwe gelovige). 

Geschreven opdat mensen mochten geloven 
en leven hebben (20:31). 

Geschreven opdat gelovigen weten 
dat ze leven hebben (5:12-13). 

Geschreven opdat mensen mochten gered 
worden. 

Geschreven opdat geredde mensen de zeker-
heid van redding mochten verkrijgen. 

Geschreven opdat mensen tot de Vader moch-
ten komen (Johannes 10:9; 14:6). 

Geschreven opdat gelovigen gemeenschap 
met de Vader mochten genieten  
(1 Johannes 1:3; 3:1). 

Geschreven opdat de doden leven mochten 
hebben (Johannes 5:24). 

Zodanig geschreven opdat de levenden weten 
dat ze leven (1 Johannes 3:14) en dat ze dit 
leven kunnen laten zien en uitdrukken. 

 
Zekerheid van de redding is iets wat God wil dat elk kind van God het heeft. De persoon die ze-
kerheid heeft, kan zeggen: “Ik WEET dat ik het eeuwige leven heb” (1 Johannes 5:13). “Ik ben er 
zeker van en overtuigd dat ik Gods Zoon en Gods Leven heb! Ik weet het omdat God het zei :” 
Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet” (1 Johan-
nes 5:12). 
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Het is een triest feit dat de meeste mensen van vandaag, zelfs mensen die erg religieus zijn, geen 
zekerheid hebben over hun redding. Zeer weinig mensen weten met zekerheid dat God hen 
heeft gered en dat ze het eeuwige leven hebben. De meeste mensen “hopen het” of “denken het”, 
maar slechts weinigen “weten het”. Dit kan je zelf ontdekken. De volgende keer dat u een persoon 
ontmoet die tot een sekte behoort of iemand die erg religieus is of naar de kerk gaat, stel hem (of 
haar) dan deze vraag: “Als u vandaag zou sterven, weet u dan zeker dat u bij de Heer zal zijn? Weet 
u zeker dat u gered bent en dat u het eeuwige leven hebt?” Aan zijn (of haar) antwoord zult u kun-
nen zien of hij (of zij) zekerheid van redding heeft. 
Volgens 1 Johannes 5:12 bezit elke gelovige (iedereen die de Zoon heeft) LEVEN. De persoon die 
geen echte gelovige is, heeft GEEN LEVEN (1 Johannes 5:12). 
Laten we even nadenken over het fysieke leven. Hoe kunnen we zien of een persoon nog leeft? Als 
je een man zou zien lopen, praten, eten en lachen, zal je zeker concluderen dat deze persoon fysiek 
leeft! Dode mensen doen zulke dingen gewoon niet! 

Wat zijn enkele tekenen van fysiek leven? 
a. hart bonzen en pols 

b. lichamelijke beweging 
c. ________________________________ 

d. ________________________________ 
e. ________________________________ 

Als je een lichaam zou vinden dat op een bank ligt of op de grond, hoe kan je dan zien of de per-
soon alleen maar slaapt of eigenlijk dood is? 
In het fysieke rijk is er een groot verschil tussen degenen die leven en degenen die dood zijn. Dit 
geldt ook in het geestelijke rijk. Er is een groot verschil tussen degenen die in Christus leven en zij 
die dood zijn “door de overtredingen” (Efeziërs 2:5). Het boek 1 Johannes laat dit verschil heel dui-
delijk zien. Zet de volgende verzen op de juiste plaatsen (de eerste staat al voor je klaar): 

Zij die dood zijn Vul in Zij die leven Kies 
Zij die nog steeds in de dood 
blijven 

E Zij die zijn overgegaan van 
de dood naar het leven 

A. 1 Johannes 2:9-11 

Zij die God niet kennen ____ Zij die God kennen B. 1 Johannes 2:15 
Zij die kinderen van de duivel 
zijn 

____ Zij die kinderen van God zijn C. 1 Johannes 2:22-23 

Zij die de duisternis zijn ____ Zij die in het licht zijn D. 1 Johannes 3:10 
Zij die van de wereld houden ____ Zij die de Vader liefhebben E.  1 Johannes 3:14 
Zij die de Zoon van God niet 
hebben 

____ Zij die de Zoon hebben (ze 
hebben Hem als hun Redder 
ontvangen) 

F. Johannes 4:5-6 

Zij die Christus verloochenen ____ Zij die Christus erkennen of 
belijden 

G. 1 Johannes 4:7-8 

Zij die van de wereld zijn (be-
horen tot dit wereldsysteem) 

____ Zij die van God zijn (behoren 
tot God en zijn Zijn kinderen) 

H. 1 Johannes 5:9-10 

Zij die verwerpen wat God 
over Zijn Zoon zegt, en die 
vanwege hun ongeloof God 
echt een leugenaar noemen 

____  Zij die het getuigenis van 
God ontvangen en geloven 
wat God zegt over Zijn Zoon 

I. 1 Johannes 5:12 

 
Als we echt Gods leven bezitten, dan zouden er bepaalde tekenen in ons leven moeten zijn die dui-
delijk laten zien dat we echt gered zijn. Net zoals er tekenen zijn van fysiek leven, zo zijn er ook 
tekenen van geestelijk leven. Als de levende God echt in mij is (2 Korinthiërs 13:5) en als Hij echt 
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in mij werkt (Filippenzen 2:13), dan zal dit zeker een verschil maken in mijn leven! Het boek van 
1 Johannes laat ons heel duidelijk zien wat sommige van deze tekenen van leven zijn (gelieve te 
VERGELIJKEN): 

1. ____ Omdat ik in Christus leef, heb ik liefde voor mijn broe-
ders en zusters in Christus. 

A. 1 Johannes 1:9 

2. ____ Omdat ik in Christus leef, wil ik Gods geboden onder-
houden en doen wat God zegt. 

B. 1 Johannes 2:3-4 

3. ____ Omdat ik in Christus leef, wil ik in gemeenschap met de 
Heer zijn. Dit betekent dat ik mijn zonden moet belijden 
wanneer dat nodig is. 

C. 1 Johannes 2:29; 3:7 

4. ____ Omdat ik in Christus leef, geloof ik wat God zegt en 
ontvang ik Zijn getuigenis als waarheid. 

D. 1 Johannes 3:6, 8, 9; 5:18 

5. ____ Omdat ik in Christus leef, wil ik een rechtvaardig leven 
leiden - goed zijn, goed doen, goed spreken, goed 
denken. 

E. 1 Johannes 3:14; 4:7-8, 20 

6. ____ Omdat ik in Christus leef, blijf ik niet zondigen. Ik weet 
dat zonde mijn Heiland niet behaagt. 

F. 1 Johannes 5:9-10 

 
Toon jij deze tekenen van leven? Ben je geestelijk DOOD of LEVEND? Als deze tekenen in je 
leven ontbreken, moet je erkennen dat je een ernstig geestelijk probleem hebt. Of je bent geestelijk 
erg ziek of je bent geestelijk dood. Een echte gelovige kan op veel manieren vallen en falen. Hij kan 
terugvallen en geen gemeenschap meer hebben met de Heer. Maar de liefdevolle hemelse Vader 
kastijdt degenen van wie Hij houdt en tracht hen terug te brengen tot Zichzelf. De Heilige Geest 
overtuigt het hart van de zondige gelovige en tracht hem voor de Heer terug te winnen. Het is het 
vreugdevolle voorrecht van elk zondig kind van God om zijn zonden te belijden aan de Vader en te 
genieten van Gods vergeving (1 Johannes 1:9: God is “getrouw en rechtvaardig”2 om onze zonden 
te vergeven). Maar als er geen kastijding is (zie Hebreeën 12:7-8), als er geen overtuiging is (de 
gelovige moet ellendig zijn in zijn zonde), als er geen belijdenis is (de persoon blijft doorgaan met 
zondigen, en geeft er schijnbaar niet om), dan is er iets vreselijk mis. Het kan zijn dat er GEEN 
LEVEN is. Als dat het geval is, dan moet de persoon Gods gebod gehoorzamen: “En dit is Zijn ge-
bod: dat wij geloven in de Naam van Zijn Zoon, Jezus Christus” (1 Johannes 3:23)!  

(Over zekerheid van redding, zie verder : http://www.verhoevenmarc.be/#Zekerheid ) 

2 en 3 Johannes - Wie te ontvangen en wie niet te ontvangen 
De apostel Johannes schreef ook de twee zeer kleine brieven 2 Johannes en 3 Johannes. In beide 
brieven wordt gesproken over het ontvangen van broeders. In 2 Johannes 10 lezen we: “Als ie-
mand bij u komt en deze leer niet brengt, ontvang hem niet in huis en begroet hem niet.” en 3 Jo-
hannes 8 zegt: “Wij moeten dan zulke mensen ontvangen”. Er zijn mensen die we zouden moeten 
ontvangen en er zijn mensen die we niet zouden mogen ontvangen. Als we de verkeerde persoon 
ontvangen, worden we een deelgenoot van zijn “slechte werken” (2 Johannes 11). Als we de juiste 
persoon ontvangen, worden we “medearbeiders van de waarheid” (3 Johannes 8)! 
Wat betekent dit? In de dagen dat Johannes deze brieven schreef, waren er predikers en zendelingen 
die rondreisden, ook al reisde Paulus rond tijdens zijn drie zendingsreizen. Omdat deze mannen van 
stad naar stad gingen, hadden ze plaatsen nodig om te logeren en te eten. De openbare herbergen en 
motels hadden toen geen erg goede reputatie, dus deze reizende dienaren waren echt afhankelijk 
van de gastvrijheid en vriendelijkheid van gelovigen, zodat aan hun behoeften zou worden voldaan. 
Dus wanneer 2 Johannes of 3 Johannes spreekt over het “ontvangen” van een persoon, betekent dit 

 
2 Als wij onze zonde belijden, dan is God “getrouw en rechtvaardig om ons te vergeven” (1 Johannes 1:9) 
 Let op: hier staat niet “genadig”, zoals in Efeziërs 1:7, zoals genade geschonken wordt bij de wederge-
boorte (bekering), maar God blijft “getrouw” aan de redding en Zijn belofte om ons te reinigen en te heili-
gen. Meer over Johannes 1:9 hier : http://www.verhoevenmarc.be/PDF/1Johannes.pdf . 

http://www.verhoevenmarc.be/#Zekerheid
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/1Johannes.pdf
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dat hij die persoon ondersteunt en sponsort, hem een bed geeft om in te slapen en een huis om in te 
verblijven en voedsel om te eten. Als je het boek Handelingen leest, zul je zien dat er mensen waren 
die Paulus op deze manier hielpen (zie bijvoorbeeld Handelingen 18:2-3, 7). 
In 2 Johannes worden de reizende predikers beschreven als niet-geredde valse leraren die mensen 
misleidden met hun giftige leer (zie 2 Johannes 7-11). Het zou beslist niet verstandig zijn om deze 
mensen te helpen en te steunen, omdat ze vijanden zijn van de zaak van Christus. 
De in 3 Johannes beschreven broeders zijn heel verschillend. Dit waren godvruchtige mannen die 
steun verdienden omdat hun motief juist was, hun missie juist was en hun boodschap juist was: 
1) Een juist motief: “Want zij zijn voor Zijn Naam uitgegaan, zonder iets aan te nemen van de hei-
denen” (3 Johannes 7). Ze waren bezorgd over Gods naam! Ze predikten niet voor materieel ge-
win! Ze hadden geen geldmotief (vers 7b zegt dat ze niets van de niet-geredde heidenen aannamen). 
Ze waren alleen bezorgd om de heerlijkheid van God. 
2) Een juiste missie: vers 7 van 3 Johannes kon worden vertaald: “zij gingen uit ten behoeve van 
Zijn Naam”. Met andere woorden, deze mannen vertrokken namens Christus - zij vertegenwoordig-
den Hem. Ze waren Zijn getuigen (Handelingen 1:8). Ze waren gezanten namens Christus (2 Ko-
rintiërs 5:20). 
3) Een juiste boodschap: 3 Johannes 8 vertelt ons dat wanneer we zulke mannen steunen, we me-
dearbeiders van de waarheid worden. Dit vertelt ons dat deze mannen de waarheid moeten hebben 
onderwezen! Hun boodschap klopte! Ze predikten Gods Woord van waarheid! 
Dit zijn het soort zendelingen die ontvangen zouden moeten worden (3 Johannes 8), maar er was 
één man die weigerde ze te ontvangen! Zijn naam was Diotrefes (3 Johannes 9). Hij weigerde deze 
goede broeders te erkennen en te ontvangen en hij zei tegen anderen dat ze hen niet moesten steu-
nen. Hij wierp zelfs broeders die hen steunden uit de kerk (3 Johannes 10). 
Diotrefes had een trots-probleem, zoals velen tegenwoordig hebben. Hij hield ervan om de eerste 
onder de broeders te zijn (3 Johannes 9). Hij was graag nummer één! Hij wilde macht en positie, en 
hij wilde voor niemand de tweede plaats innemen, zelfs niet voor de Heer! Wie is volgens Kolos-
senzen 1:18 de enige die voorrang heeft of de eerste plaats?: “En Hij is het hoofd van het lichaam, 
namelijk van de gemeente, Hij, Die het begin is, de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen 
de Eerste zou zijn”. 
Tegenwoordig hebben we mannen zoals Gajus (3 Johannes 1) en Demetrius (3 Johannes 12) in de 
kerk nodig, geen mannen zoals Diotrefes. Gajus was een gezonde gelovige. Hij kon de hymne zin-
gen: “Het is goed met mijn ziel!” en de woorden echt menen! Johannes bad voor hem dat hij voor-
spoedig zou zijn en lichamelijk gezond zou zijn, zoals het zijn ziel goed ging (3 Johannes 2). 
Als iemand dit gebed voor jou zou bidden, zou dat dan niet een zegen zijn? Stel dat je fysisch net zo 
gezond was als geestelijk, je lichaam net zo gezond was als je ziel. Dan zou je helemaal gezond 
zijn? Zou je meer dan eens per week eten, ook voor je ziel? 
Er zijn veel andere lessen die we kunnen leren van 2 en 3 Johannes, maar laten we doorgaan naar 
ons vierde boekje: 

Judas - Strijden om het geloof 
Judas is geschreven door de broer van Jakobus (Judas 1). We leerden over Jakobus in hoofdstuk 11. 
Was Judas ook de halfbroer van Jezus (Markus 6:3)? ________. 
We leren waarom Judas dit boek schreef in vers 3. Judas ging zitten en schreef een prachtige brief 
over Gods grote zaligheid (redding), maar God had iets anders in gedachten. Plots besefte Judas dat 
hij gelovigen moest waarschuwen voor de valse leraren en de gelovigen moest aanmoedigen om 
ernstig “te strijden” voor het geloof (het lichaam van waarheid dat alle christenen geloven). Dit 
woord “strijden” in vers 3 betekent dat gelovigen voor het geloof moeten vechten! We zitten in 
een echte strijd en als goede christelijke soldaten moeten we vechten voor de waarheid van God, 
“het geloof dat eenmaal aan de heiligen overgeleverd is”. 
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Valse leer 
Tijdens een schoolexamen stelde de leraar de volgende vraag: “Wat is valse leer” Om-
hoog ging de hand van een kleine jongen, en daar kwam het antwoord: “Het is wanneer 
de dokter de verkeerde dingen geeft aan de mensen die erg ziek zijn”. 
De analogie is goed. Net zoals verkeerde medicijnen dodelijk kunnen zijn voor de per-
soon die lichamelijk ziek is, kan valse leer grote schade toebrengen aan de zielen van 
mensen. Het enige dat we meer dan wat dan ook nodig hebben, is de waarheid van God, 
zoals die te vinden is in het Woord van God (Johannes 17:17). Het is zo triest dat te-
genwoordig in zoveel kerken dwaling wordt onderwezen, vaak vermomd als waarheid. 
Dwaling is als vergif! 
De bijbel beschrijft het probleem op deze manier: “Predik het Woord [de waarheid!]. 
Volhard daarin, gelegen of ongelegen. Weerleg, bestraf, vermaan, en dat met alle ge-
duld en onderricht. 3 Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen 
verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt, en voor zichzelf leraars 
zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten. 4 Ze zullen hun gehoor van de 
waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels” (2 Timotheüs 4:2-4). 

 
Noem enkele verzen in Judas die de valse leraren beschrijven en het vreselijke oordeel dat over hen 
zal komen? _______________________. Zoek enkele verzen in Judas die gelovigen aanmoedigen 
om sterk in het geloof te zijn? _______________________. Het boek Judas lijkt erg op 2 Petrus 
hoofdstuk 2. Kun je enkele van deze overeenkomsten vinden? De brief van Judas is waarschijnlijk 
geschreven nadat Petrus zijn tweede brief had geschreven. 
Moet er vandaag voor het geloof worden gestreden? Zijn er tegenwoordig valse leraren? Kunnen 
valse leraren de kerk binnensluipen? Hoe moeten gelovigen in deze tijd voor het geloof vechten? 
De vroege christenen leefden en stierven zelfs voor de waarheid! Zelfs vandaag heeft God geen 
grotere vreugde dan dat Zijn kinderen in de waarheid wandelen (3 Johannes 4)! De brieven die 
Johannes en Judas hebben geschreven, helpen ons daarbij. 
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