Wandel in de waarheid
(2 Johannes & 3 Johannes)
Zoom
21 november 2020

2 Johannes 1:1-3
A. OPENINGSGROET
De ouderling
aan de uitverkoren vrouw en aan haar kinderen,
die ik in waarheid liefheb en niet alleen ik,
maar ook allen die de waarheid hebben leren kennen
omwille van de waarheid,
die in ons blijft en met ons zal zijn tot in eeuwigheid:
genade, barmhartigheid, vrede zal met u zijn,
van God de Vader en van de Heere Jezus Christus, de Zoon van de Vader,
in waarheid en liefde.

2 Johannes 1:4-6
B. GEBOD VAN DE VADER - WANDEL IN WAARHEID
Ik heb mij er zeer over verblijd
dat ik er onder uw kinderen gevonden heb die in de waarheid wandelen,
in overeenstemming met het gebod dat wij van de Vader ontvangen
hebben.
En nu vraag ik u, vrouwe, niet alsof ik u een nieuw gebod schrijf,
maar dat wat wij vanaf het begin gehad hebben:
laten wij elkaar liefhebben.
En dit is de liefde, dat wij wandelen naar Zijn geboden.
Dit is het gebod zoals u vanaf het begin gehoord hebt
dat u daarin moet wandelen.

2 Johannes 1:7-8
C. WAARSCHUWING TEGEN MISLEIDERS
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.
Let op uzelf,
opdat wij niet verliezen waarvoor wij gewerkt hebben,
maar een vol loon mogen ontvangen.

2 Johannes 1:9-11
B’. DE LEER VAN CHRISTUS EN OVERTREDERS
Ieder die overtreedt en niet blijft in de leer van Christus,
die heeft God niet;
wie in de leer van Christus blijft,
die heeft zowel de Vader als de Zoon.
Als iemand bij u komt en deze leer niet brengt,
ontvang hem niet in huis en begroet hem niet.
Want wie hem begroet, die heeft deel aan zijn slechte werken.

2 Johannes 1:12-13
A’. AFSCHEIDSGROET
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.
U groeten de kinderen van uw zuster, de uitverkorene. Amen.

3 Johannes 1:1
A. OPENINGSGROET
De ouderling aan de geliefde Gajus, die ik in waarheid liefheb.

3 Johannes 1:2-4
B. GAJUS: GETUIGENIS VAN EEN WANDEL IN
WAARHEID
Geliefde, ik wens dat het u in alles goed gaat en dat u gezond bent,
zoals het uw ziel goed gaat.
Want ik was zeer verblijd,
toen er broeders kwamen die van uw waarheid getuigden,
hoe u in de waarheid wandelt.
Ik heb geen grotere blijdschap dan hierover
dat ik hoor dat mijn kinderen in de waarheid wandelen.

3 Johannes 1:5-8
C. AANBEVELING: GOEDDOEN
Geliefde, u handelt trouw
in alles wat u doet voor de broeders en voor de vreemdelingen,
die getuigd hebben van uw liefde, in aanwezigheid van de gemeente.
U zult er goed aan doen
wanneer u hen verder op weg helpt op een voor God waardige manier.
Want zij zijn voor Zijn Naam uitgegaan,
zonder iets aan te nemen van de heidenen.
Wij moeten dan zulke mensen ontvangen,
opdat wij medearbeiders van de waarheid mogen worden.

3 Johannes 1:9-10
D. KWAAD VAN DIOTREFES
Ik heb aan de gemeente geschreven;
maar Diotrefes, die steeds onder hen de eerste wil zijn,
erkent ons niet.
Daarom zal ik, als ik kom,
de werken die hij doet, in herinnering brengen.
Hij belastert ons met kwaadaardige praatjes;
en hiermee nog niet tevreden, erkent hijzelf de broeders niet
en verhindert het hun die het wel willen doen
en stoot hen uit de gemeente.

3 Johannes 1:11
C’. OPROEP: DOE HET GOEDE
Geliefde, volg niet het kwade na maar het goede.
Wie goeddoet, is uit God;
maar wie kwaad doet, heeft God niet gezien.

3 Johannes 1:12
B’. DEMETRIUS: EEN GOED GETUIGENIS
Van Demetrius is een goed getuigenis gegeven
door allen en door de waarheid zelf;
en ook wij geven een goed getuigenis van hem,
en u weet dat ons getuigenis waar is.

3 Johannes 1:13-15
A’. AFSCHEIDSGROET
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.
Vrede zij u.
De vrienden groeten u.
Groet de vrienden ieder bij naam.
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3. Samenhang brieven (structuur)
• Structuur van beide brieven: chiasme
• Begin en einde beide brieven komen
overeen
• Het ‘hart’ van het chiasme toont:
– De misleider en de antichrist (2Jh 1:7,8)
– Iemand die de eerste wil zijn (3Jh 1:9)

• ‘Zijn als God’ => Gn 3:4-5
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Wandel in de waarheid (2Jh 1:4; 3Jh 1:3)
Gebod: liefde (2Jh 1:5; 3Jh 1:6)
Ken het verschil: de leer (2Jh 1:9; 3Jh 1:11)
Weer de kwade & associeer je met wie in de
waarheid wandelt (2Jh 1:10; 3Jh 1:12)

4. 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)
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Gezalfden in relatie tot Nieuwe Testament
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=> Mattheüs, Jakobus, Judas
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=> Markus, Petrus

Priester

=> Lukas, Paulus

God

=> Johannes
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Eerste Brief van Johannes
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5. Geschriften van Johannes
Boek

Inhoud

Evangelie
1 Johannes

De Eniggeboren Zoon is in de wereld
gekomen.
De gelovigen zijn als Hij in de wereld.

2 Johannes

De misleider (antichrist) is in de wereld.

3 Johannes

Het werk van wie de eerste wil zijn.

Openbaring De komst van de Heer; de bruiloft van het
Lam; het einde van de wereld.

6. Diotrefes
1. Zijn naam: Zeus voedt, of gevoed door Zeus
2. philoprōteuō = liefhebben om eerste te zijn => geest van
onze tijd
3. niet erkennen van ‘ons’
4. belasteren met kwaadaardige woorden
5. niet erkennen van de broeders
6. verhinderen van erkenning van de broeders
7. stoot hen uit de gemeente (als het uitwerpen van boze
geesten)

6. Termen in 3Jh voor mensen
1:1: ouderling (letterlijk oudere; niet: oudste)
1:2: geliefde (1:5; 1:11)
1:3: broeders (1:5; 1:10)
1:4: kinderen
1:5: vreemdelingen (xenous)
1:7: heidenen (ethnōn)
1:8: medearbeiders
1:9: de liefhebber om de eerste te zijn
1:15: de vrienden

VRAGEN 2 Johannes
2Jh 1:1: De ouderling aan de uitverkoren vrouw
Noot 1: voor vrouw kun je ook lezen Kuria, de naam van een vrouw
(idem in 1:5).
Noot 2: let op het enkelvoud en het meervoud bij ‘u’. Enkelvoud in 1:5
(ik vraag u; ik schrijf u), in 1:11 (wie begroet; heeft deel), 1:13 (u; uw
zuster). Meervoud in 1:6 (u hebt gehoord; u moet wandelen), 1:8 (let op
uzelf), 1:10 (bij u; ontvang; begroet), 1:12 (aan u; naar u).

Vraag 1: Wie is de uitverkoren vrouw? (mens of
gemeente of …?) Wat maakt dit uit voor de
toepassing van de brief?

VRAGEN 2 Johannes
2Jh 1:4 [het] gebod dat wij van de Vader ontvangen
hebben … 2Jh 1:5 niet alsof ik u een nieuw gebod
schrijf … 2Jh 1:6 wandelen naar Zijn geboden. Dit
is het gebod
Noot 1: let op het gebruik van lidwoord. Tussen vierkante haken staan
lidwoorden die niet in het Grieks staan (ook bij de volgende vragen).

Vraag 2: wat wordt in ieder van deze teksten met
‘gebod’ bedoeld? Gaat het steeds om hetzelfde?

VRAGEN 2 Johannes
2Jh 1:4: die in [de] waarheid wandelen … 2Jh 1:6
wandelen naar Zijn geboden … dat u daarin moet
wandelen … 3Jh 1:3 hoe u in [de] waarheid wandelt
… 3Jh 1:4 dat mijn kinderen in [de] waarheid
wandelen

Vraag 3: Wat is wandelen in waarheid? Hoe doe je
dat? Is er verschil met ‘wandelen naar Zijn
geboden’?

VRAGEN 2 Johannes
2Jh 1:7 Want er zijn veel misleiders in de wereld
gekomen
Noot 1: De Heer Jezus wordt misleider genoemd (Mt 27:63). Het gaat
dan over de opstanding. Zie ook 1Tm 4:1.
Noot 2: in de wereld gekomen (zie Rm 5:12 – zonde; Hb 10:5 – de Heer
Jezus)

Vraag 4: wie of wat zijn de misleiders? Gaat het om
mensen (gnostici of anderen?) of om geesten?

VRAGEN 2 Johannes
2Jh 1:8 Let op uzelf
Noot 1: Let op: ‘uzelf’ is meervoud.
Noot 2: Er staat niet ‘let op elkaar’ of ‘let op de ander’.

Vraag 5: hoe doen wij dat? Hoe vul je het
gemeenschappelijk karakter van deze opdracht in?

VRAGEN 2 Johannes
2Jh 1:9 niet blijft in de leer van Christus … wie in
de leer van Christus blijft … 2Jh 1:10 deze leer niet
brengt
Noot 1: ‘de leer van Christus’ komt alleen in 1Jh 2:9 voor.
Noot 2: vergelijk Jh 7:16-17.

Vraag 6: wat is de leer van Christus? Hoe kun je in
die leer blijven? Hoe kun je een leer ‘brengen’?

VRAGEN 2 Johannes
2Jh 1:10 ontvang hem niet in huis en begroet hem
niet
Noot 1: ‘ontvang’ en ‘begroet’ is 2e persoon meervoud.
Noot 2: ‘hem’ is mannelijk enkelvoud.
Noot 3: ‘ontvang’ (lambanō) <> ‘ontvangen’ (apolambanō) in 1:8; 3Jh
1:8.

Vraag 7: wat is de strekking van dit vers? Wie zijn
de ontvangers? Wat wordt bedoeld met ‘huis’? Wie
wordt niet ontvangen?

VRAGEN 2 Johannes
2Jh 1:12 van mond tot mond [met u] te spreken …
3Jh 1:14 van mond tot mond spreken
Noot 1: ‘u’ in ‘naar u’ in 2Jh 1:12 is 2e persoon meervoud. De tekst
tussen vierkante haken staat niet in de grondtekst.

Vraag 8: schrijven of spreken. Wat heeft de
voorkeur en waarom?

VRAGEN 3 Johannes
Wij lezen in 3Jh over ‘broeders’, ‘mijn kinderen’,
‘vreemdelingen’, ‘de gemeente’, ‘heidenen’,
‘medearbeiders’, ‘vrienden’.

Vraag 9: Wat betekenen deze aanduidingen en wat
kunnen wij er van leren?

VRAGEN 3 Johannes
3Jh 1:1 in waarheid liefheb … 3Jh 1:3 van uw
waarheid getuigden … 3Jh 1:3,4 in [de] waarheid
wandelt / wandelen … 3Jh 1:8 medearbeiders van
de waarheid … 3Jh 1:12 getuigenis … door de
waarheid zelf
Noot 1: De tekst tussen vierkante haken staat niet in de grondtekst.

Vraag 10: Wat betekenen deze uitdrukkingen en
wat kunnen wij leren over ‘[de] waarheid’?

VRAGEN 3 Johannes
3Jh 1:9 erkent ons niet … 3Jh 1:10 erkent hijzelf de
broeders niet
Noot 1: ‘erkennen’ = epidechomai. Alleen in 3Jh. Betekenis: gastvrij
ontvangen (vers 10, vergelijk vers 5); erkennen, dus niet verwerpen (vers
9).

Vraag 11: Gaat het alleen om het niet voorlezen van
de brief? Zijn in onze tijd voorbeelden te vinden van
dit gedrag? Welke opties zijn er als wij uit de
gemeente worden gestoten of als wij niet ontvangen
worden?

VRAGEN 3 Johannes
3Jh 1:11 maar wie kwaad doet, heeft God niet
gezien
Noot 1: het woord ‘God’ is hier lijdend voorwerp (4e naamval).

Vraag 12: Wat wordt bedoeld met het ‘zien van
God’? Volgens Jh 1:18 heeft niemand ooit God
gezien (vergelijk Jh 6:46; Jh 14:9; 1Jh 4:20).
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