
In het eerste deel van deze reeks over de eerste Johannesbrief begon ik niet 
meteen met de lectuur van de brief, maar ging ik eerst nader in op de ver-
wantschap van de situatie waarin de christenen van Johannes’ gemeente zich 
bevonden, en onze hedendaagse problematiek. Ik heb die problematiek ‘chris-
tologisch’ genoemd, omdat hij wezenlijk te maken heeft met de plaats van Jezus 
Christus in onze relatie met God. Ook dit tweede gedeelte moet ik nog enig 
geduld vragen van de lezer, want het lijkt me noodzakelijk nog even dieper in 
te gaan op de historische context waaruit het conflict en de brief geboren wer-
den. Enkele passages kunnen nog wat abstract klinken, toch lijken ze me nuttig 
om de aanpak van de brief te kunnen situeren. Pas daarna kunnen we de brief 
zelf in nog twee afleveringen overlopen en er de belangrijkste hoogtepunten 
van belichten. 
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Misschien is het thema van de Verlossing een goed platform om van te vertrek-
ken. Jezus werd als Christus, dit wil zeggen de Gezalfde, de Messias, verkon-
digd, en van hem werd gezegd dat hij de Verlosser van de mensen was. Het 
oorspronkelijke kleed waarin dit evangelie uitgedragen werd, was joods en 
Bijbels. De idee van verlossing was verworteld in de grote bevrijding van Israël 
uit Egypte, waarbij God als bevrijder van mensen voorgesteld werd. Het vergt 
evenwel geen grote inspanning om in te zien dat een dergelijke boodschap 
mensen uit andere culturen aantrok die ook de nood aan verlossing voelden. 
Dat waren er in die tijd velen. De apocalyptische sfeer die we in het Nieuwe 
Testament hier en daar voelen, was ook present in een aantal populaire filoso-
fieën en religieuze cultussen. 

Heel bekend gebleven is bijvoorbeeld de in heel het Romeinse Rijk populaire 
Mithrascultus. De godheid Mithras was van oosterse origine, maar zijn cultus 
was onder de militairen zeer gewild, en had zich van Engeland tot de Perzi-
sche Golf verspreid. De rituelen van de Mithrascultus verenigden mensen die 
op zoek waren naar het licht in eerder kleine gemeenschappen. Overal in het 
Romeinse Rijk heeft men zogeheten Mithraea of cultusplaatsen van Mithras 
teruggevonden. Daar vonden ingewijden elkaar terug in een rituele maaltijd, 
en werden de mysteriën van de verlossing uit duisternis, kwaad en dood met 
elkaar gedeeld. 

Mithras is maar één voorbeeld van de diepe hang naar verlossing. Aan de 
basis daarvan ligt vanzelfsprekend de fundamentele ervaring van onze condi-
tion humaine: de wereld bevat weliswaar veel goeds, maar ook onnoemelijk 
veel kwaad en onrecht. Het was en blijft voor iedereen, en niet enkel voor Job, 
moeilijk om deze werkelijkheid te verzoenen met de idee van een godheid die 
de wereld bestuurt. Of je die godheid nu één dacht of multipel, maakte niet 
eens zoveel verschil uit. 

Twee domeinen

Een in alle tijden populaire en invloedrijke manier om uit de impasse van lijden 
en kwaad te geraken, is het denken geweest in termen van dualisme. Dualisme 
is een voorstelling van zaken waarbij men de werkelijkheid als het ware indeelt 
in twee domeinen: het rijk van het Goede en het rijk van het Kwade. Zo’n dua-
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lisme kon radicaal en alomvattend gedacht worden. Dan kon men de werkelijk-
heid zien als verdeeld tussen twee gelijkwaardige machten, die van Goed en 
Kwaad, die elkaar eeuwig bestrijden. Je kon dan denken aan een God van het 
Goede, de God van Licht, in eeuwig antagonisme met de God van het Kwaad 
en Duisternis. 

De oude Perzische religie van Zarathustra vertoonde dergelijke kenmerken, zo-
als ook het manicheïsme dat deed in de eerste eeuwen van het christendom. De 
hele filosofie van de invloedrijkste filosoof uit de oudheid, Plato, was getekend 
door een dualistische trek, en was ten tijde van het Nieuwe Testament in aller-
lei populaire versies erg verspreid. Andere beelden om die tegenstelling uit te 
drukken liggen zo voor de hand: licht en duister, positief en negatief, leven en 
dood, boven- en onderwereld, materie en geest, enzovoort. Wie het evangelie 
van Johannes leest, de Johannesbrieven en de Apocalyps, zal snel merken dat 
die dualistische voorstelling er heel present is. Ook daar is herhaaldelijk sprake 
van de tegenstelling tussen licht en duister, boven en beneden, vlees en geest … 

Het radicale dualisme onderhoudt een wereldbeeld waarin het goede en het 
kwade dus twee onafhankelijke bronnen hebben. De God van het Licht is oor-
sprong van het goede. Met hem worden het licht, de geest, het inzicht, de 
deugd, de onsterfelijkheid geassocieerd. De bron van het kwade komt van 
elders. Dat kan een gelijke zijn (een soort anti-God), en dan is de strijd eeuwig 
onbeslist, of, wat veel gedacht werd, een minder wezen, maar dat zich afge-
scheiden had van (of uitgeworpen was uit) de volmaakte en zuiver geestelijke 
wereld, en dat de maker was van de materiële wereld. Een demiurg noemden 
de Grieken dat.1 

Gnosis

Die materiële wereld is de haard van het kwaad, want alle beperktheid, onvol-
maaktheid, vergankelijkheid, sterfelijkheid, alle blindheid, driften en begeerten, 
alle hebzucht en strijd zijn uitvloeisels van die materialiteit. Dat betekent dat in 
heel veel opvattingen de verlossing uit het kwaad concreet betekende: verlos-
sing uit de materiële kerker waarin we leven, en de terugkeer naar de zuiver 
geestelijke conditie, waarvan nog steeds een vonk in ons aanwezig is. 
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Een aantal uit het christendom voortgesproten filosofische en/of mythologische 
systemen en cultussen bloeiden rijkelijk in de 3de en 4de eeuw. Men groepeert 
ze onder de naam gnosis of gnostische systemen. Die systemen, die een zware 
stempel gedrukt hebben op een aantal apocriefe evangeliën, denken min of 
meer in dezelfde richting. Datgene van Jezus wat onderworpen was aan de 
materie, gevangen in de wereld van het kwaad, zijn sterfelijkheid dus, en meer 
bepaald zijn lijden en kruisdood, wordt niet echt meer beschouwd als een ver-
lossende act van God. Zij zien de dood van Jezus eerder als de noodzakelijke 
bevrijding uit het lichaam, de passage (of terugkeer!) naar het zuiver geestelijke 
rijk van God, van waaruit hij dan als Christus de eigenlijke openbaring brengt 
die ons verlost. 

In die zin wordt de Christus als geestelijk-goddelijk wezen onderscheiden van 
de menselijke, materiële gestalte en het wedervaren van Jezus van Nazareth, 
en zelfs geïdentificeerd met de heilige Geest. Je zou met een zekere vereenvou-
diging kunnen stellen dat de aardse geschiedenis van Jezus en zijn leerlingen 
een soort van onvermijdelijke doorgang was naar de werkelijke openbaring 
en godskennis, maar geen blijvende of normatieve waarde heeft. De eigenlijke 
godsopenbaring is wat de geestelijke Christus na de verrijzenis en hemelvaart 
vanuit den hoge doet kennen: een hogere kennis van God en Gods wereld, een 
inwijding in de mysteriën die ons onze geestelijk-goddelijke oorsprong weer 
in herinnering brengen, en ons hier reeds toelaten ons te verenigen met het 
Hogere. Juist omdat verlossing gebracht wordt door het binnentreden in een 
hogere kennis, spreken we van gnosis, want dat woord betekent precies kennis. 
De eigenste woorden van Jezus in het Johannesevangelie leken gnostici in hun 
overtuiging te bevestigen. Je moet de nog steeds raadselachtige passages als 
Joh 14,12.15-17. 25 of 16,7-15 maar eens in dit licht lezen! 

HoGere kennis voor inGewijden

Ik wil nog even die wending in het verlossingsdenken toelichten. Het heeft alles 
te maken met dat fundamentele dualisme. Vermits het Goede, wat van God 
komt, van louter geestelijke aard is, kan het slechts gebracht worden door een 
louter geestelijk wezen, ‘uit de hemel neergedaald en er weer naar opgeste-
gen’2, dat zelf niet aan de materie ten onder ging. Vandaar dat de materiële 
menselijkheid van Jezus, zijn lijden en dood vooral, niet echt zelf een rol spe-



len in de verlossing. Men begrijpt de logica van deze denktrant. Vermits het 
goede van louter geestelijke aard is, en de verlossing erin bestaat ons uit onze 
materiële kerker te bevrijden, kan zij ook enkel gerealiseerd worden door een 
louter geestelijk wezen, en, wat meer is, zij voltrekt zich in het bevrijden van 
onze geest (onze ziel) uit de vele beperktheden waaraan hij in deze wereld 
onderworpen is, en die oorzaak zijn van alle vormen van onvolkomenheid, on-
wetendheid, valse kennis, verduisterde gedachten en boze driften. Onze geest 
is immers die goddelijke vonk in ons, het deel van de mens dat ons aan onze 
goddelijke oorsprong linkt en ons er weer mee in contact kan brengen. 

De verlossing door Christus, in gnostische zin, betekent dan in hoofdzaak: de 
mens optillen uit de onwetendheid die hem gevangen houdt, naar hogere ken-
nis, die hem de diepere geheimen van God, wereld en mens openbaart. Kennis 
van de goddelijke geheimen, dát is het doel van de beginnende verlossing hier 
op aarde. De rest, en met name de aandacht en inzet voor de materiële wer-
kelijkheid, wordt bijzaak, een nog meesleuren van restanten van beperktheid, 
maar bestemd om ooit voorgoed te verdwijnen. De materie is niet tot verlossing 
geroepen.

Maar de hogere kennis is een kennis voor ingewijden, voor uitverkorenen, zij 
betekent inzicht, en zij is eerder Grieks van aard dan joods. De juiste kennis 
van God komt door (rituele) inwijding en (mythologisch - kosmologische) taal, 
zij is niet allereerst ethisch van aard, en berust niet op doen. Eigenlijk kon men 
bepaalde stukken van Paulus ook al in die richting uitleggen, hoewel Paulus zelf 
de juiste godskennis allereerst in een levenspraktijk situeert, net zoals Mattheüs 
of de Jakobusbrief dat doen. Wat de gnoses zullen doen, is eigenlijk, voor chris-
tenen vanaf de periode dat de ooggetuigen uitgestorven zijn, de verlossende 
boodschap losmaken van de beperkte en vervagende historische herinnering 
en de concrete figuur van Jezus, en het universaliseren van Jezus’ leven en dood 
tot symbool. De Openbaring van het Christuswezen, dat ons inwijdt in de ho-
gere Godskennis, wordt losgeweekt van de zeer aardse en historisch bepaalde 
en beperkte Jezus van Nazareth. 3 

Geen andere dan jezus van nazareTH

Ik ben me er goed van bewust dat de bovenstaande regels nog vrij ‘ver van 
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ons bed’ kunnen overkomen. Toch wilde ik ze schrijven, omdat primo de dualis-
tische antithese tussen het geestelijke als enige goede en het materiële als ver-
werpelijk vele vormen van christelijke spiritualiteit door de eeuwen heen besmet 
hebben, maar secundo, en voor onze context hier het belangrijkst: omdat het 
conflict waarmee de eerste Johannesbrief worstelt, sterk doet vermoeden dat 
de christengemeente van de auteur reeds intens met dergelijke problematiek 
worstelde. We kunnen voor de eerste Johannesbrief niet spreken van echt gnos-
ticisme, daarvoor is het historisch gesproken nog te vroeg. Maar de manier 
waarop de auteur primo zo zwaar insisteert op het feit dat Jezus de Christus is, 
en secundo de nadruk zo sterk legt op concrete werken van caritas, doen sterk 
vermoeden dat de tegenstrevers een weg opgingen die die twee aspecten van 
het evangelie verwaarloosde. 

Notabene: wanneer de auteur van de brief zegt dat Jezus de Christus is, dan 
moeten we op het accent letten. Hij zegt niet zozeer dat Jezus de Christus is (of, 
zeer johanneïsch: de Zoon), maar wel dat de Christus geen andere is dan die 
Jezus. Een en dezelfde. Anders gezegd: ‘Vergeet het niet, vrienden: de Christus, 
de Zoon waarover jullie het hebben, dat is wel degelijk dezelfde Jezus van Na-
zareth die onder ons verbleven heeft, en gekruisigd en gestorven is!’ 

Het is moeilijk om precies te omlijnen wat de opvattingen waren van de mensen 
tegen wie de auteur zich zo verzet. Dat is een van de redenen waarom de 
brief zo vreemd kan overkomen. We krijgen namelijk enkel maar het polemisch 
verzet van de auteur te lezen, en niet hun eigen opvattingen uit eerste bron. In 
het Nieuwe Testament is het vaak zo: we vernemen bijvoorbeeld geen uitleg 
van de farizeeën zelf over het waarom van hun houding tegen Jezus; we verne-
men ook niet wat de Korintiërs zelf naar Paulus schreven of tegen hem zegden. 
We zijn er telkens op aangewezen hun houdingen of meningen op te maken 
uit de weerleggingen van de evangelisten of de briefschrijvers. Zoiets is, puur 
historisch bekeken, altijd een riskante onderneming. Maar het lijkt er toch sterk 
op dat zij de verlossing enigszins hebben losgemaakt van het concrete histo-
rische leven en de dood van Jezus. De afgescheiden christenen aanvaardden 
hoogstwaarschijnlijk wel de Christus als openbaarder en brenger van de juiste 
Godskennis, maar er lijkt ook bij hen een soort onderscheid of afscheiding 
aanwezig te zijn met de materialiteit van Jezus. En bovendien lijken zij de ware 
godskennis – ‘Hoe weten we dat we God kennen?’ – elders te gaan zoeken 
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dan in concrete daden van liefde. 

een leidraad

De exegeten hebben geprobeerd om uit de brief een aantal punten van geschil 
te distilleren die een zeker licht werpen op de opvattingen van de tegenstrevers. 
Ik wil deze tweede bijdrage besluiten met ze even op een rijtje te zetten. Met 
die leidraad in de hand kunnen we dan de eigenlijke lectuur van de brief aan-
vatten. 

1. De tegenstrevers denken in dualistische termen van tegenstelling tussen licht 
en duister, waarheid en leugen. Op zich hoeft hen dat nog niet van de jo-
hanneïsche visie te onderscheiden, want die tegenstelling zou uit het evan-
gelie van Johannes zelf kunnen komen.

2. Ze streven naar een speciale vereniging met God, die reeds hier zonde-
loosheid meebrengt. Die vereniging lijkt te berusten op een diepere kennis 
van God (door inwijding?). Misschien praktiseren ze zelfs een soort doop-
sel als inwijding, en wie ingewijd is, is nu reeds zonder zonde. 

3. De ware christen heeft deel aan bepaalde privileges. God is Licht, en de 
gelovige ‘die God kent’ is al in het Licht. 

4. De ware christen ‘is uit God geboren’. Die laatste term is een johanneïsche 
manier om te zeggen: ‘kind van God’. Het is alweer een terminologie die 
uit het Johannesevangelie zelf ontleend zou kunnen zijn. Zie Joh 1,13 ... In 
de brief komt de uitdrukking geregeld voor: 2,29; 3,9; 4,7; 5,1.4.18. 

5. De christen is door de Christus (= de Geest?) ‘gezalfd’ met een zalving die 
‘hem alles leert’. Zie 1 Joh 2,27. De christen wordt dus zelf een gezalfde 
(in het Grieks: Christus) door de kennis die de Geest (of misschien juist: 
de Christus áls Geest) hem schenkt. Ook hier zou de terminologie weer 
ontleend kunnen zijn aan het evangelie. Zie Joh 14,15vv. en 16,12vv.! We 
hebben bij de lectuur van de brief steevast de indruk dat de tegenstrevers 
eigenlijk dezelfde taal gebruiken als het evangelie zelf, maar in een inter-
pretatie die de auteur van de brief afwijst. Daarom hebben enkele exege-
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ten de mening geopperd dat het evangelie wel eens geschreven kon zijn 
om de dreigende scheuring te bezweren, maar dat het net een omgekeerd 
effect zou kunnen gehad hebben.

6. Gods ‘zaad’ blijft in diegenen die uit God geboren zijn. Cf. 1 Joh 3,9

7. De auteur van de brief verwijt hen herhaaldelijk dat zij veel te weinig be-
lang hechten aan concreet gedrag en levenswijze, en te veel betrouwen 
op de ‘zondeloosheid’ die zij door inwijding (doopsel?) al zouden verwor-
ven hebben. Misschien gaat het hier om een divergente interpretatie van 
de betekenis van het doopsel, waarvan inderdaad gezegd wordt dat het 
zondenvergevend is. Volgens de auteur zeggen ze in het Licht te wonen en 
God te kennen, maar verbinden zij die godskennis te weinig of niet met de 
concrete broederliefde. 

Met deze eerste bagage gewapend kunnen we ons nu wagen aan een wande-
ling doorheen de brief. Ik ben van plan daar nog twee bijdragen aan te wijden. 

Peter SCHMIDT

1 Het christelijke verhaal van Lucifer is eigenlijk ook een variant van dat dualisme. Men 
denkt wel monotheïstisch, en Lucifer is dus een oorspronkelijk goed schepsel van God, 
maar in zijn opstand heeft hij zich van God afgescheiden en wordt de oorsprong van 
het kwaad op aarde dus eigenlijk aan de verantwoordelijkheid van God onttrokken. 
Filosofisch gezien is dat echter een schijnoplossing, want in feite wordt de oorsprong 
van het kwaad enkel een schakel verschoven. 

2 Cf. o.a. Joh 3,13; 6,33-58; 14,2-3; 17,11-13 e.a. Dit johanneïsche beeld heeft 
in de christelijke geschiedenis een diep spoor van dualisme getrokken. Maar het is 
precies de eerste Johannesbrief die ons toont dat het beeld niet dualistisch bedoeld 
was.

3 De gedachte dat het geestelijk-goddelijke ‘Christuswezen’ het lichaam van Jezus slechts 
als voertuig gebruikte en er bij zijn dood weer uit bevrijd werd om terug te keren naar 
zijn goddelijke heimat, heeft nog zeer lang verder geleefd in bepaalde christelijk 
geïnspireerde wereldvisies. Die voorstelling van zaken vergezelde met name ook de 
theosofische opvatting van de filosoof en pedagoog Rudolf Steiner (1861-1925).
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