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Een studie van de tweede brief van de apostel Johannes 

 
De tweede brief van Johannes is de enige brief aan een vrouw, ‘Aan de uitverkoren vrouw en 
haar kinderen’ (v 1). Enkele commentatoren suggereren dat Johannes symbolische taal 
gebruikt, waardoor ‘vrouw en haar kinderen’ een verwijzing is naar een plaatselijke 
gemeente en als hij aan het slot schrijft ‘U groeten de kinderen van uw uitverkoren zuster’ (v 
13) hij naar een andere gemeente verwijst. De nuttige en practische instructies in deze korte 
brief zijn toepasbaar op persoonlijk als en gemeentelijk niveau. Maar er is geen reden 
waarom deze brief niet als bemoedigend en vermanend begrepen zou kunnen worden, voor 
een gezin, misschien zelfs een één-ouder-gezin. 
 
Drie drie woorden worden in de eerste 6 verzen van deze brief 4 of 5 keer herhaald: de 
woorden ‘liefde’, ‘waarheid’ en ‘geboden’. Herhaling wordt gebruikt om kerngedachten te 
accentueren. Voor de apostel Johannes was waarheid belangrijk, net zo belangrijk als liefde. 
Echt christendom heeft allebei nodig. Maar welke waarheid heeft Johannes in gedachten? In 
zijn evangelie haalt Johannes de Heer Jezus aan die zegt: ‘Ik ben de weg en de waarheid en 
het leven’ (Jh 14:6). Hier verwijst waarheid naar een persoon: Jezus. Maar Johannes citeert 
Jezus ook wanneer Hij zegt: ‘Heilig hen in uw  waarheid; uw woord is de waarheid’. (Joh 
17:17). Hier verwijst waarheid naar Gods Woorden. Misschien had Johannes beide 
betekenissen in gedachten toe hij schreef: ‘om der waarheid wil, die in ons blijft en met ons 
zal zijn tot in eeuwigheid’ (v 2). 
 

1. Een gezond gezin kent Gods waarheid  
(Verzen 1-3) 

Wat is het verband tussen deze ‘uitverkoren vrouw en haar kinderen’ en ‘waarheid’? We 
merken op dat zowel de apostel Johannes als dit gezin en vele anderen kennis hadden van 
de waarheid (v1). In een wereld waarin alles relatief lijkt te zijn, waar tolerantie iedereen 
aanspoort om tevreden te zijn met ‘hun eigen waarheid’, is het goed om er aan herinnerd te 
worden dat de Heer Jezus en Gods Woord objectieve waarheid zijn; zij blijven wat ze zijn, 
ongeacht onze gedachten en interpretaties. De waarheid kan gekend worden. Gezonde 
gezinnen zijn actief in het bevorderen van de kennis van God en Gods Woord. Het is goed 
en nuttig om, op een voor kinderen betekenisvolle manier, als gezin samen de Schrift te 
lezen en te bidden. We zijn God dankbaar voor godvruchtige en toegewijde 
zondagsschoolleerkrachten en christelijke jongerenwerkers. Het is goed om van hun 
diensten gebruik te maken, maar we kunnen onze verantwoordelijkheid als ouders om ons 
gezin in de kennis van Gods waarheid te leiden, niet op hen afschuiven. 
 
We moeten als ouders creatief zijn in het vinden van wegen om onze gezinnen aan Gods 
waarheid bloot te stellen, om ze aan te sporen om actief te zijn in de plaatselijke gemeente, 
christelijke jongeren kampen, Bijbelconferenties en seminars, Bijbelse muziek, films en 
boeken. Laten we niet vergeten dat de zuigkracht van deze samenleving sterk is en niet 
gunstig voor onze gezinnen! Merk op dat, volgens Johannes, de kennis van de waarheid niet 
iets droogs of academisch is. Het leidt tot liefde (v 1). Genade, barmhartigheid en vrede uiten 
zich binnen de context van waarheid en liefde (v 3). Als we onze Heer Jezus leren kennen 
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groeien in het begrijpen van Gods Woord, zal het de manier veranderen waarop we anderen 
zien en behandelen. Kennis van de waarheid leidt niet alleen tot liefde, maar ook tot het 
betonen van genade en barmhartigheid, en die zullen weer bijdragen tot vrede. Echte kennis 
van Gods waarheid verandert relaties. 
 

2. Een gezond gezin leeft Gods waarheid 
(Verzen 4-6) 

Toen de apostel Johannes deze brief schreef, was hij een oude man. Hij leefde tijdens de 
eerste decennia van de christelijke kerk. Hij was getuige van de verheugende en 
opwindende groei, maar ook van ernstige moeilijkheden. Niet allen volgden de Heer met 
oprechte harten. Niet allen waren bereid de prijs van echt discipelschap betalen. Niet allen 
hielden zich aan de waarheid die ze beweerden te geloven. Tegen de tijd dat Johannes deze 
brief schreef, was hij een ervaren realist. Was het dat ‘grote vreugde’ bij deze oude man 
veroorzaakte? Was het het nieuws over hogere kerkbezoekcijfers? Of dat er grotere 
bijdragen werden geleverd voor de sociale noden in Judea? Nee! Johannes zegt tegen de 
vrouw: “Het heeft mij zeer verblijd, dat ik onder uw kinderen gevonden heb, die in de 
waarheid wandelen, gelijk wij een gebod van de Vader hebben ontvangen” (v 4). Wat maakt 
jou blij als je naar je kinderen kijkt of als je naar de jeugd van je plaatselijke gemeente? 
Leren zij Gods Woord gehoorzamen, in de ‘waarheid wandelen’? 
 
Velen zien een tegenstelling tussen liefde en gehoorzaamheid. Anderen associëren geboden 
en gezag met wetticisme en geven de voorkeur aan een meer flexibel en blij christendom 
gekarakteriseerd door liefde, spontaniteit en vrijheid, een christendom waarin we ‘onszelf 
kunnen zijn’, zonder grenzen. Maar van deze spanning of tweespalt is geen bewijs in de 
geschriften van Johannes. Onderwerping aan Gods gezag, gehoorzaamheid aan Gods 
geboden, en liefde mengen op een natuurlijke en vreugdevolle manier. Net zoals verstandige 
verkeersregels onze veiligheid en bewegingsvrijheid vergroten, zo verschaffen Gods regels 
een kader voor vreugde, spontaniteit en vrijheid. Hoe paradoxaal ook, als we ons aan God 
onderwerpen, kunnen we werkelijk ‘onszelf’ zijn. We drukken onze liefde voor God niet 
alleen uit in gebed en lied, maar vooral door gehoorzaamheid aan Zijn Woord. ‘En dit is de 
liefde, dat wij naar zijn geboden wandelen’ (v 6). 
 
Mogelijk door misbruik van gezag in het verleden, heeft de moderne geest geleerd om gezag 
vies te vinden, het te betwisten, het tegen te werken en waar mogelijk af te wijzen. ‘Niemand 
vertelt je wat je moet geloven of doen’. Maar bij de bekering hebben we ons vrijelijk 
overgegeven aan de Heer Jezus. Hij heeft ons gekocht. Nu horen we bij Hem. We staan 
onder Zijn gezag – en zijn daar blij mee. Als we eenmaal begrijpen wat de Heer wil, zal 
gehoorzaamheid een natuurlijke vervolgstap zijn. En de Heer verwacht deze 
gehoorzaamheid van jong en oud. 
 

3. Een gezond gezin beschermt Gods waarheid 
(Verzen 7-13) 

In de tweede helft van deze brief voorziet de apostel Johannes problemen. Hij wil deze 
vrouw en haar kinderen waarschuwen om voorzichtig te zijn, realistisch te zijn, hun ogen te 
openen, en hun (t)huis te beschermen. Net zoals het onze vandaag, staat hun geloof bloot 
aan ernstige gevaren. 
 
(a) We kunnen dingen kwijtraken: ‘Let op uzelf, dat gij niet verliest wat wij verricht hebben, 

maar uw loon ten volle ontvangt’ (v 8). We kunnen niet werken voor onze redding; het is 
een gave van God. Net zo min kunnen we onze redding verliezen; het blijft een gave van 
God. Maar als christenen kunnen we heel wat kwijtraken. Door roddel of bitterheid 
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kunnen we vertrouwen en goede relaties verliezen. Door onvoorzichtigheid kan een 
plaatselijke gemeente goede Bijbelse waarheid en praktijk kwijtraken. Door 
wereldgelijkvormigheid en luiheid kunnen we effectiviteit in de bediening verliezen. Door 
ongehoorzaamheid kunnen we enkele van Gods zegeningen en eeuwige beloning 
verliezen. 
 

(b) We kunnen te ver gaan: ‘Een ieder, die verder gaat’ (v 9). Dit is geen gevaar voor de 
luiaard maar voor de nieuwsgierige, de doener, de progressieveling en de creatieveling. 
Wanneer we niet voorzichtig zijn, kan ons enthousiasme ons buiten de grenzen van de 
geopenbaarde waarheid brengen. Deze grensoverschrijders maken voortgang in de 
verkeerde richting. Het is valse vooruitgang omdat het afwijkt van het Woord van God. 
 

(c) We kunnen het verkeerde bevorderen: ‘Want wie hem welkom heet, heeft deel aan zijn 
boze werken’ (v 11). De apostel Johannes waarschuwt dit gezin tegen het kwaad dat 
binnenkort aan hun voordeur zal kloppen. Laat de deuren niet openstaan. Kijk zorgvuldig. 
Leer om vriendelijk, maar welbewust ‘nee’ te zeggen. Ontvang alleen dat wat opbouwend 
is voor het geestelijk welzijn van je gezin. Door het verkeerde te verwelkomen, bevorder 
je verval. Wie en wat verwelkomen we in onze huizen? Zijn we ons bewust van de sterke 
invloed van verkeerde vrienden op ons geestelijk leven en dat van onze kinderen? Welke 
TV kanalen, video’s, muziek, websites, computerspelletjes en tijdschriften verwelkomen 
we in ons huis? Is er iets, een invloed of een persoon, dat niet langer welkom zou 
moeten zijn in je huis? Is er iets dat verwijderd, gestopt of verworpen zou moeten 
worden? Als christelijke huizen Gods vrede en harmonie zouden moeten ademen, als ze 
gezond zouden moeten blijven, dan zullen ze radicale maatregelen moeten nemen om 
hun deuren te beschermen. 

 

Conclusie 
God houdt van gezinnen en zorgt voor ze. Als christelijke gezinnen eenheden moeten 
vormen waarin gezonde groei plaatsvindt, dan zullen ze de Heer Jezus verwelkomen en 
creatieve manieren zoeken om elk lid van het gezin aan te moedigen om het Gods Woord te 
kennen en te gehoorzamen. Is er iets waarmee je kunt beginnen om je gezin te motiveren de 
waarheid beter te kennen en daarin beter te wandelen? Wetend dat de zuigkracht van een 
goddeloze samenleving heel sterk is en tegenover gezonde christelijke waarden staat, zullen 
we heel voorzichtig zijn wat we onze huizen binnenlaten. Moge de Heer ons allen, zowel 
ouders als kinderen, de kracht geven om doelbewust en radicaal te zijn in ons gezinsleven, 
zodat de Here Jezus zich comfortabel voelt met onze vrijetijdsbesteding, onze feesten, en 
ook in onze dagelijkse routine. Dat is een gezond christelijk gezin. 
 
 
 
 

Philip Nunn 
Eindhoven, NL 
January 2009  

 
Vertaald door: 

Albert Van Klinken 
 

Bron: 
www.philipnunn.com 

 


