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1. Context Nieuwe Testament 

Het Nieuwe Testament toont ons de Christus. 

Hij is de Heer Jezus, de Zoon van God. 

Hij is de Messias beloofd in het Oude 

Testament. 

 

Christus = Gezalfde = Christos (Grieks) = 

Masjiach (Hebreeuws) 

 

 



1. Context Nieuwe Testament 

Het Oude Testament laat zien wie gezalfd 

worden: 

1. Vorsten / koningen (1 Samuël 16:1-13) 

2. Profeten (1 Koningen 19:16) 

3. Priesters / tabernakel (Exodus 30:22-33) 

4. God (Psalm 45:7-8) 

 



1. Context Nieuwe Testament 

Gezalfden in relatie tot Evangeliën 

 

 
Koning => Mattheüs 

Profeet => Markus 

Priester => Lukas 

God => Johannes 



1. Context Nieuwe Testament 

Gezalfden in relatie tot Nieuwe Testament 

 

 
Koning => Mattheüs, Jakobus, Judas 

Profeet => Markus, Petrus 

Priester => Lukas, Paulus 

God => Johannes 



2. Geschriften van Johannes 

a) Evangelie naar Johannes 

b) Eerste Brief van Johannes 

c) Tweede Brief van Johannes 

d) Derde Brief van Johannes 

e) Openbaring van Jezus Christus 



2. Geschriften van Johannes 

a) Evangelie naar Johannes 

“maar deze [tekenen] 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.” 

Johannes 20:31 



2. Geschriften van Johannes 

b) Eerste Brief van Johannes 

“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.” 

1 Johannes 5:13 



2. Geschriften van Johannes 

c) Tweede Brief van Johannes 

“Hoewel ik veel aan u te schrijven heb, wilde 

ik dat niet doen met papier en inkt; 

maar ik hoop naar u tot te komen en van 

mond tot mond met u te spreken, 

• opdat onze blijdschap volkomen zal zijn.” 

2 Johannes 1:12 



2. Geschriften van Johannes 

d) Derde Brief van Johannes 

“Veel had ik te schrijven , maar ik wil u niet 

schrijven met inkt en pen. 

Ik hoop u namelijk spoedig te zien, en dan 

zullen wij van mond tot mond spreken.” 

3 Johannes 1:13-14 



2. Geschriften van Johannes 

e) Openbaring van Jezus Christus 

“Wat u ziet, schrijf dat op een boekrol en 

stuur het aan de zeven gemeenten …. 

Schrijf nu op wat u hebt gezien, en wat is, en 

wat hierna zal geschieden. 
Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden van de 

profetie, en die in acht nemen wat daarin geschreven staat” 

Openbaring 1:3, 11, 19 



2. Geschriften van Johannes 

Rode draad in geschriften van Johannes:  
 

# Jh # NT 

1. het Woord 22 62 

2. leven 50 134 

3. licht 32 70 

4. duisternis 14 16 

5. waarheid 45 110 

6. getuigenis 30 37 



2. Geschriften van Johannes 

Rode draad in geschriften van Johannes: 

1. Het Woord was God en is vlees geworden 

2. In het Woord was leven 

3. Het leven was het licht van de mensen 

4. Hij is de Waarheid 

5. Getuigenis is nodig om tot geloof te komen 

 

 

 



3. De schrijver van de Brieven 

a. Doel van het schrijven van 1Jh sluit aan op doel 

van Jh (zie Jh 20:31; 1Jh 5:13). 

b. Duidelijke overeenkomst in opbouw en 

woordgebruik in 2Jh en 3Jh (zie o.a. 2Jh 1:12; 

3Jh 1:13-14). 

c. Antichrist alleen in 1Jh 2:18,22; 4:3; 2Jh 1:7. 

d. Het Evangelie en de Brieven zijn door dezelfde 

auteur geschreven. 

 

 



3. De schrijver van de Brieven 

Wie is de auteur? Zie Evangelie naar Johannes: 

a. Jh 21:24: dit is de discipel die deze dingen 

beschreven heeft. 

b. Jh 21:20: = discipel die Jezus liefhad (Jh 13:23). 

c. In Mt, Mk en Lk: drie bijzondere discipelen: 

dochtertje van Jaïrus; verheerlijking op de berg. 

d. Johannes en Jakobus worden in het Evangelie 

niet bij naam genoemd; Petrus wel. Auteur = 

Johannes (ook volgens de overleveringen). 

 

 



3. De schrijver van de Brieven 

Wie is Johannes? 

a. Zoon van Zebedeüs en Salome 

b. Neef van de Heer Jezus (Maria en Salome zijn 

zusters) 

c. Verwant met Johannes de Doper (Lk 1:36) (uit 

een geslacht van priesters) 

d. Bekende van de hogepriester (Jh 18:15) 

e. Visser van beroep (Mt 4:21) 

 

 



3. De schrijver van de Brieven 

Wie is Johannes (vervolg)? 

f. Apostel van de Heer Jezus 

g. Discipel dien Jezus liefhad (Jh 1:23) 

h. Boanerges (Mk 3:17) = zonen van de donder 

(Aramees: H7266 - regaz = woede; Dn 3:13) 

i. Steunpilaar van de gemeente (Gl 2:9) 

 

 



4. Overzicht 1 Johannes 

• Auteur: een discipel van het eerste uur 

• Ontvangers: broeders; mijn lieve kinderen 

• Belang: gemeenschap met elkaar en met de Vader 

• Structuur: niet duidelijk 

• Sleutelvers: 1Jh 1:2 

• “Het leven is geopenbaard” 

 

 



4. Overzicht 1 Johannes 

Zeven testen: ‘hierdoor weten wij’ 

1. dat wij Hem kennen (2:3) 

2. dat wij in Hem zijn (2:5) 

3. dat wij uit de waarheid zijn (3:19) 

4. dat Hij in ons blijft (3:24) 

5. de geest van waarheid (4:6) 

6. dat wij in Hem blijven (4:13) 

7. dat wij de kinderen van God liefhebben (5:2) 

 

 



4. Overzicht 1 Johannes 

Zeven kenmerken ‘wedergeboorte’ 

1. doet rechtvaardigheid (2:29) 

2. doet de zonde niet (3:9) 

3. heeft lief (4:7) 

4. gelooft dat Jezus de Christus is (5:1) 

5. overwint de wereld (5:4) 

6. zondigt niet (5:18) 

7. bewaart zichzelf (5:18) 

 

 



4. Overzicht 1 Johannes 

Zeven testen ‘als wij zeggen’ 

1. dat wij gemeenschap met Hem hebben (1:6) 

2. dat wij geen zonde hebben (1:8) 

3. dat wij niet gezondigd hebben (1:10) 

4. Ik ken Hem (2:4) 

5. in Hem te blijven (2:6) 

6. dat hij in het licht is (2:9) 

7. ik heb God lief (4:20) 

 

 



4. Overzicht 1 Johannes 

Zeven redenen om te verkondigen of te schrijven 

1. opdat u gemeenschap met ons hebt (1:3) 

2. opdat uw blijdschap volkomen wordt (1:4) 

3. opdat u niet zondigt (2:1) 

4. Omdat … lieve kinderen, vaders, jonge mannen (2:12-14) 

5. omdat u de waarheid kent (2:21-24) 

6. met betrekking tot hen die u misleiden (2:26) 

7. opdat u weet dat u het eeuwige leven hebt (5:13) 

 

 



5. Overzicht 2 Johannes 

• Auteur: ‘de oudere’ (‘ho presbuteros’) 

• Ontvanger: de uitverkoren vrouw en haar 

kinderen 

• Belang: praktische gemeenschap > wie niet 

• Structuur van brief: chiasme 

• Sleutelvers: 2 Jh 1:7 

• Sleutelwoorden: waarheid en liefde 

 



5. Overzicht 2 Johannes 

 

 

 

 A Groet 2Jh 1:1-3 
 B Kinderen die wandelen naar het gebod van de Vader 2Jh 1:4-6 
 C Waarschuwing tegen misleiders 2Jh 1:7-8 
 B' Overtreders die de leer van Christus verwerpen 2Jh 1:9-11 
 A' Groet 2Jh 1:12-13 



6. Overzicht 3 Johannes 

• Auteur: ‘de oudere’ (‘ho presbuteros’) 

• Ontvanger: de geliefde Gajus 

• Belang: praktische gemeenschap > wie wel 

• Structuur van brief: chiasme 

• Sleutelvers: 3 Jh 1:9-10 

• Sleutelwoorden: liefde en waarheid 

 



6. Overzicht 3 Johannes 

 

 

 

 A Groet 3Jh 1:1 

 B Getuigenis van een wandel in de waarheid 3Jh 1:2-4 

 C Aanbeveling: liefde voor onbekende arbeiders 3Jh 1:5-8 

 D             Kwaad van Diotrefes 3Jh 1:9-10 

 C' Oproep: volg het goede na 3Jh 1:11 

 B' Getuigenis van een wandel in de waarheid 3Jh 1:12 

 A' Groet 3Jh 1:13-15 



6. Overzicht 3 Johannes 

Gajus 
• wandelt in de waarheid (1:3) => blijdschap bij Johannes 

• handelt trouw in daden voor broeders en vreemden (1:5) 

– verder op weg helpen (1:6) => getuigen van uw liefde 

– ontvangen (1:8) => medearbeiders van de waarheid 

• volg niet het kwade na (1:11) => heeft God niet gezien 

• maar het goede (1:11) => is uit God 
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VRAGEN Algemeen 

1. In alle drie de brieven komen duisternis, dwaalleer, misleiding en de 

wereld sterk naar voren. Waarom? 

2. Ook onze en uw blijdschap komen steeds aan de orde in alle drie de 

brieven. Waarom? 

3. Noem enkele aspecten op van het leven van de Heer Jezus waaruit 

blijkt dat het eeuwige leven in Hem openbaar werd. 

4. Waarom is volkomen blijdschap afhankelijk van gemeenschap met 

Goddelijke personen én van gemeenschap met elkaar? 

 

 



VRAGEN 2 Johannes 

1. Wie is de uitverkoren vrouw? (mens of gemeente?) 

2. In 2Jh 1:7 wordt gesproken van misleiders. Wie zijn dat? (gnostici?) 

3. Een gebod over de waarheid, en een nieuw gebod over de liefde? 

(2Jh 1:4) Hoe moeten wij dat zien? 

4. Hoe wandel je in de waarheid? 

5. Wandelen naar zijn geboden (2Jh 1:6) wordt verbonden met 

‘Liefde’. Is een relatie met waarheid niet logischer? 

6. Welke gevaren bedreigen ons ook al kennen we de waarheid? (a. 

deze niet doen, b. deze niet verdedigen, c. verder gaan,) 

 

 



VRAGEN 3 Johannes 

1. Wij lezen in 3Jh over ‘broeders’, ‘mijn kinderen’, ‘vreemdelingen’, 

‘de gemeente’,  ‘heidenen’, ‘medearbeiders’, ‘vrienden’. Wat 

betekenen deze aanduidingen en wat kunnen wij er van leren? 

2. Wat leren we uit deze brief met betrekking tot de waarheid? (a. erin 

wandelen (vs 1-4), b. ervoor werken (vs 5-8), c. verwelkomen (vs 9-

10), d. ervan getuigen (vs 11-14)) 

3. Wat is de betekenis van ‘erkennen’ in 3Jh 1:9,10? 

4. Welke opties heeft Gajus in een gemeente waar één broeder de 

eerste wil zijn? Zwijgen, blijven, weggaan, zich verzetten? 

5. Welke lessen kunnen wij leren van Gajus, Diotrefes = (Zeus voedt), 

Demetrius? 

 

 


