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Stille tijd
tussen kringstudie 4 en 5

1

Kinderen, het is de laatste ure; en gelijk gij gehoord hebt, dat er een antichrist komt,
zijn er nu ook vele antichristen opgestaan, en daaraan onderkennen wij, dat het de
laatste ure is.
Dit is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent.
(1 Johannes 2:18,22b)

De eindtijd is nu… of toch niet?
We leven nu in de 21ste eeuw. Ongeveer 1900 jaar geleden schreef Johannes dat het nú
het laatste uur is. 1900 jaar geleden! Heeft hij de tekenen van de tijd soms niet
begrepen?
De boeken, preken en films over de laatste jaren (vaak 7 jaren, op basis van Openbaring
11 en de weken in Daniël 9) van deze aarde zijn ontelbaar geworden, zowel vanuit de
christelijke als seculiere wereld. Voorbeelden zijn de boekenserie ‘De laatste Bazuin’,
films als ‘Left Behind I en II’, ‘Apocalypse’ en ‘Tribulation’. Wat wij noemen ‘nuchtere’
mensen zijn er van overtuigd dat we nu toch echt in de laatste jaren leven en de
wederkomst zullen meemaken. Hebben zij de tekenen van de tijd soms niet begrepen?
Waaraan zullen we onderkennen dat het de laatste ure is? Aan het opstaan van vele
antichristen, dat is iedereen die de Vader en de Zoon loochent. ‘Loochenen’ is het
tegenovergestelde van ‘belijden’.
Overdenken
o Zie jij antichristen (personen en machten) om je heen?
o Wat doe jij met het feit dat je in de laatste uren leeft?
o De films over de laatste jaren van de wereld zijn in mijn beleving meestal erg
beangstigend. Een citaat over Left Behind II: Een week na de grote verdwijning van
miljoenen mensen is de wereld veranderd in een grote chaos. De achtergebleven
mensen zoeken vol van paniek en verdriet naar hun verwanten. Zelfmoord is aan de
orde van de dag. Bedrijven en huizen worden geplunderd. De wereld richt zich op het
leiderschap van de VN president Nicolae Carpathia, de enige die antwoorden, hoop en
plannen heeft om de orde te herstellen en voor vrede op aarde te zorgen. Heb jij wel
eens naar één van deze films gekeken en wat voor indruk hebben die films
achtergelaten?
o Omschrijf eens in je eigen woorden wat iemand doet die de Vader en de Zoon
loochent.
Bidden
o Dank God dat er behalve antichristen ook de Christus is en dat ons leven met Hem
verborgen is in God (Col3:3).
o Vraag God of Hij jou de zekerheid wil geven dat je bij de ‘kinderen’ hoort die Johannes
aanspreekt.
o Vraag God of je de tekenen van de tijd goed mag begrijpen.
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Gij echter hebt een zalving van de Heilige en gij weet dat allen.
Maar, gelijk zijn zalving u leert over alle dingen, en waarachtig is en geen leugen,
blijft in Hem, gelijk zij u geleerd heeft.
(1 Johannes 2:20,27b)
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“Op alle vlees”
In de tijd van het Oude Testament lees je niet zo heel erg vaak over de vervulling met de
Geest. Je ziet het bij Mozes en later in zijn leven, als Mozes het niet meer alleen kan, valt
de Geest ook op een selecte groep van mannen, maar nog steeds niet op het hele volk.
Je ziet de Geest een aantal richters aanwijzen door hen te vervullen. Priesters, koningen
en profeten werden gezalfd als teken van de vervulling met de Geest. Maar door Jezus,
en dit was al geprofeteerd in Joël 2:28, kwam de Geest beschikbaar voor iedereen! Dat is
het wonder en de genade waaraan Johannes de lezers nog eens herinnert. Deze zalving
wordt in het bijzonder in verband gebracht met kennis en waarheid, zowel in vers 21 als
vers 27.
Je kunt het vergelijken met een voetbalelftal. Als een elftal
tegenover een ander elftal komt te staan, is men maar wat
blij met het feit dat de shirts die de teams dragen
verschillend zijn. Ten eerste weet je door het shirt dat jij bij
team A hoort, maar je weet ook nog eens wie er nog meer
bij team A hoort en je zult in de hitte van de strijd altijd
kunnen afgaan op het shirtverschil. Zo mag jij weten dat jij
de Heilige Geest hebt, die over je ligt als de olie van een
zalving bij een koning. Het onderscheidt je niet alleen van de antichristen, het helpt je
ook om de antichristen te herkennen.
Overdenken
o Wat betekent het voor jou dat Johannes zegt “u hébt de zalving”?
o Zijn er situaties waarin het onderscheid tussen waarheid en leugen erg moeilijk voor
je is? Wat doe je in dat geval?
o We moeten in Jezus blijven. Dit herinnert ons aan de woorden van Jezus: “Als gij in
mijn woord blijft, zijt gij waarlijk discipelen van Mij en gij zult de waarheid verstaan,
en de waarheid zal u vrijmaken.” (Johannes 8:31-32) Hoe vrij voel jij je? Om wat voor
vrijheid gaat het eigenlijk in het licht van 1 Johannes 2:27? In welke situaties of
gesprekken voel jij je niet vrij? In welke wel?
Bidden
o Dank God voor het feit dat de Heilige Geest ons helpt om antichristen te herkennen.
o Vraag de Heilige Geest of Hij jou altijd in de waarheid wil leiden.

3

Wie is de leugenaar dan wie loochent, dat Jezus de Christus is?
Wie de Zoon belijdt, heeft ook de Vader.
(1 Johannes 2:22a,23b)

Alweer: Vader en Zoon
Je zou bijna zeggen: heeft Johannes het nou al weer over de Vader en de Zoon? Maar
zoals is uitgelegd in de bijbelstudie van de maand september komen de thema’s wel
steeds terug, maar worden ze steeds vanuit een andere kant belicht. Zo ook hier, waar
het in de directe context staat van het spreken over de leugenaar, de antichrist.
Belijden van de Zoon betekent hier dat je Jezus als de Christus erkent. Dat was juist het
probleem bij de gnostische dwaalleraren. Zij dachten dat Jezus alleen maar mens was en
niet God. De geest van de Christus kwam pas op Hem bij zijn doop en verliet Hem
voordat Hij aan het kruis stierf. Een stroming binnen de gnostiek, het docetisme, had de
overtuiging dat de Christus alleen maar een schijnlichaam had aangenomen, m.a.w.: een
echte persoon Jezus bestond voor hen niet.
Johannes pleit hier tegen deze beweringen over Jezus. Jezus, honderd procent mens,
was de beloofde Messias, de Christus. Tegenwoordig botsen veel mensen ook met deze
bijzondere belijdenis. Voor hen was Jezus niet meer dan een voortreffelijk leraar, maar
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niet de Messias en ook niet de Zoon van God, de belijdenis over Jezus in vers 23b. Ook
wat betreft deze belijdenis zien we veel strijd. Veel mensen willen God los verkrijgen van
Jezus. Of ze praten geweldig over Jezus zonder zich te realiseren dat ze in Hem met God
te maken hebben.
Soms is het moeilijk om te blijven vasthouden aan God én Jezus, maar dan is het
belangrijk om te weten dat als je de Zoon hebt je ook weet waar je aan toe bent met de
Vader. Door Jezus hoor je ook bij Hem! Durf daar maar eens voor uit te komen!
Overdenken
o ‘Belijden’ is het tegenovergestelde van ‘loochenen’. Wat betekent het dan voor jou dat
jij je geloof belijdt? In welke situaties vind je dit moeilijk?
o Waarom is het vanuit de directe context zo belangrijk om weer de eenheid tussen
Vader en Zoon te benadrukken?
Bidden
o Aanbid Jezus voor wat Hij heeft gedaan. Hij heeft ons gekocht en betaald met Zijn
bloed en de weg naar de Vader vrijgemaakt, omdat Hij gehoorzaam was aan Zijn
Vader.
o Dank God dat wij de boodschap van de Vader en de Zoon hebben gehoord.
o Vraag God om kracht in die situaties waarin je het moeilijk vindt om voor je geloof uit
te komen.

4

En dit is de belofte, die Hij zelf ons beloofd heeft: het eeuwige leven.
(1 Johannes 2:25)

Eeuwig (n)iets doen?
Johannes haalt hier een geweldige belofte aan, maar waarom doet hij dat juist op deze
plek? Ik stel deze vraag, omdat ik het eerst niet zo goed kon bedenken. De verbinding
tussen de verschillende verzen was mij wel duidelijk, maar dit vers paste er niet direct in.
Ik had dit vers niet verwacht!
Toen ik er meer over na ging denken werd het wel duidelijker, vooral omdat ik er van uit
ging dat dit vers met een bedoeling op deze plek werd gezet. Het heeft te maken met ‘in
de Vader en de Zoon blijven’. Dat blijven is van heel lange duur, dit verblijf is van
eeuwige duur. Verblijven bij God de Vader en God de Zoon in een eeuwig leven lijkt mij
wel wat! En wat een bemoediging en geruststelling dat het niet Johannes is die mij dit
belooft, maar God Zelf. Dan staat het vast, dan is het zeker.
Het gaat blijkbaar niet zozeer om wat we in de eeuwigheid zullen doen, in ieder geval
niet in dit gedeelte. Het gaat erom bij Wie we eeuwig zijn. Jezus maakt duidelijk dat het
eeuwige leven nu al begint! Hij zegt in Johannes 17:3: “Dit nu is het eeuwige leven, dat
zij U kennen”.
Overdenken
o Wat is jouw gedachte bij de eeuwigheid? Waar kijk je naar uit?
o Wat betekent het voor jou dat God Zelf aan jou een belofte heeft gedaan? Probeer het
eens onder woorden te brengen.
Bidden
o Begin met God te aanbidden zoals je dat in de eeuwigheid ook zult doen!
o Dank God dat Hij je eeuwig leven wil geven.
o Vraag God om vertrouwen op deze belofte.
o Vraag God of jij gebruikt mag worden op deze aarde in de verkondiging van dit
eeuwige leven.
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Kringstudie 5
1 Johannes 2:18-27

Verkenning van de tekst
Achtergrond 1 Johannes
Hoewel er in de eerste bijbelstudie informatie is gegeven over de achtergrond van 1
Johannes, is het voor dit bijbelgedeelte belangrijk om nog iets meer over de gnostiek te
weten. Je had gnostici die geloofden dat Jezus gewoon een mens was op wie de geest
van de Christus viel bij zijn doop. Deze geest verliet hem weer voordat hij aan het kruis
genageld werd. Andere gnostici, de docetisten, geloofden dat de Christus niet meer dan
een schijnlichaam had aangenomen, maar dat Hij nooit echt mens was geworden. Zij
konden dit niet geloven omdat al het lichamelijke voor hen slecht was. Een ander
belangrijk kenmerk van de gnostiek in verband met 1 Johannes 2:18-27 is het feit dat
men geloofde dat je door het verwerven van innerlijke kennis, zelfverlichting genoemd,
de hoogste godheid kon aanschouwen of zelfs één met hem worden.

Context
1 Johannes 2:18 gaat op een natuurlijke manier verder waar het vorige gedeelte mee
geëindigd is, namelijk het einde van de wereld. Tekenen van dit einde, beoordeling van
die tekenen en de manier waarop we ermee om moeten gaan worden besproken. Vers 28
gaat weer verder waar vers 27 eindigt en op die manier ontstaat er een schitterend
patroon in de brief. Het schakelwoord tussen vers 27 en 28 is ‘blijven in’. Het onderwijs
staat in de context van de dwaalleraren van de gnostiek die menen dat ze Jezus niet
nodig hebben om bij God te komen. Johannes wil duidelijk maken dat je alleen bij God
komt door de Zoon, een onveranderlijke volgorde!

Thematiek en structuur
De hoofdthema’s van de verzen 18-27 zijn te vinden in drie tegenstelling:
o Antichrist
↔ zalving van de Heilige
o Loochenen
↔ belijden
o De waarheid en zalving ↔ leugen
Verder komt de woordgroep ‘blijven in’ op verschillende plekken voor en wordt het ook
voor verschillende zaken gebruikt: wat we vanaf het begin hebben gehoord moet in ons
blijven, wij moeten in de Vader en de Zoon blijven en de zalving blijft in/op ons.
De
De
A
B
C

hoofdstructuur1 is ook te vinden op het werkblad, samen met de kleinere eenheden.
hoofdstructuur luidt als volgt:
Twee partijen (18-21)
Twee christologieën (22-23)
Twee beschermingen: woord en Geest (24-27)

Een belangrijke substructuur, die in het Grieks beter terug te vinden is:
Vers 20: en jullie (Gij echter)
Vers 24: jullie (Wat u betreft)
Vers 27: en jullie (En wat u betreft)

1

De indeling in A, B en C is overgenomen uit dr. Pieter J. Lalleman, 1, 2 en 3 Johannes: Brieven van een
kroongetuige, p.157
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Korte uitleg
Vers 18. Gelijk gij gehoord hebt, dat er een antichrist komt, zijn er nu ook vele
antichristen opgestaan, en daaraan onderkennen wij, dat het de laatste ure is. De lezers
waren blijkbaar niet onbekend met de gedachte van een antichrist. Tegenwoordig wordt
er door grote groepen mensen gewezen op de komst van één grote antichrist. Let erop
dat Johannes het daar in ieder geval niet hier over heeft, maar over vele! De komst van
deze antichristen maakt de lezers alert: we leven in het laatste uur. In het ‘wij’ zijn ook
de lezers en daarmee wij begrepen, het ‘uur’ moet niet gebruikt worden als
tijdsberekening, maar als alarmsignaal. ‘Uur’ geeft in het evangelie van Johannes een
kritieke, beslissende tijd aan.
Vers 19. Zij zijn van ons uitgegaan, maar zij waren uit ons niet; want indien zij uit ons
geweest waren, zouden zij bij ons gebleven zijn: maar aan hen moest openbaar worden,
dat niet allen uit ons zijn. Dit is een moeilijk vers! Het vertelt ons heel veel over de
situatie van de toenmalige gemeente en die van ons. Blijkbaar kunnen er mensen in de
gemeente zijn die op het eerste oog christen zijn, maar ten diepste heel ergens anders
staan. Deze mensen zullen op een gegeven moment zelf weggaan (zij zijn uitgegaan).
Dit soort scheidingen wordt niet negatief beoordeeld.
Vers 20. Gij echter hebt een zalving van de Heilige en gij weet dat allen. Het ‘echter’
duidt een tegenstelling aan met het vorige vers. De mensen die in de gemeente zijn
gebleven mogen allen weten dat ze werkelijk ten diepste bij het lichaam van Christus
horen. Ze zijn geen ‘vreemde cellen’. Hun zalving is daarom in eerste plaats het teken
dat ze in Christus zijn. Zij geeft hen daarbij de vaardigheden om met de omstandigheden
om te gaan, omdat de zalving met de Heilige Geest ook altijd een toerusting is.
Vers 21. Ik heb u niet geschreven, omdat gij de waarheid niet weet, maar omdat gij haar
weet en omdat geen leugen uit de waarheid is. Dit vers komt in direct verband met het
vorige vers. De zalving, als teken van de Heilige Geest, komt namelijk met kennis van de
waarheid (zie ook vers 27). Deze opmerking van Johannes moet erg bemoedigend zijn
geweest voor de eerste lezers, zoals eigenlijk al deze woorden vooral een bemoediging
zijn en geen terechtwijzing. Leugen en waarheid zijn absoluut tegengestelden, omdat ze
uit verschillende bronnen komen.
Vers 22-23. Wie is de leugenaar dan wie loochent, dat Jezus de Christus is? Dit is de
antichrist, die de Vader en de Zoon loochent. Een ieder, die de Zoon loochent, heeft ook
de Vader niet. Wie de Zoon belijdt, heeft ook de Vader. In deze verzen wordt de
dwaalleer omschreven. Het criterium voor het aanwijzen van de antichrist is niet zo heel
erg moeilijk: hij ontkent de Vader en de Zoon. Waarschijnlijk hadden de gnostici geen
moeite met het Vaderschap van God, maar voor Johannes is het ondenkbaar dat je
alleen de Vader belijdt. Johannes maakt in dit vers twee dingen duidelijk over Jezus: Hij
is de Christus, de Messias, de Gezalfde – in tegenstelling tot dwaalleraren die
onderscheid maken tussen de goddelijke Christus en de mens Jezus – én Hij is de Zoon
van God, dus in Zijn wezen gelijk aan de Vader.
Vers 24. Wat gij van den beginne gehoord hebt. Zie uitleg 1 Johannes 1:1, maar bedenk
dat het hier specifiek verwijst naar het vers ervoor.
Vers 24. Indien in u blijft, wat gij van den beginne gehoord hebt, dan zult gij ook in de
Zoon en [in] de Vader blijven. Als je de Zoon belijdt en daardoor ook de Vader hebt, blijf
je in Hen. De verbinding met het vorige vers maakt duidelijk dat ‘de Vader hebben’ en ‘in
de Vader blijven’ zeer verwante uitdrukkingen zijn in de brief van Johannes. De
uitdrukking ‘blijven in’ geeft een diepe verbondenheid tussen mensen en God (Vader,
Zoon en Heilige Geest) aan. We moeten wel in het oog blijven houden dat we nooit gelijk
aan God zullen zijn.
Vers 25. En dit is de belofte, die Hij zelf ons beloofd heeft: het eeuwige leven. De diepe
verbondenheid tussen God en mensen wordt hier nader bepaald: deze duurt eeuwig. De
eeuwigheid is waar we naar uit kunnen kijken.
Vers 26. Dit heb ik u geschreven over hen, die u misleiden. Johannes brengt hier een
duidelijke markering aan in zijn brief, één van de weinige. Het volgende vers hoort echter
nog wel bij de voorafgaande verzen. In vers 28 gaan we weer echt naar een nieuw
gedeelte. Het wordt duidelijk dat het voorafgaande, in de eerste plaats 18-25, maar
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daarna ook naar alles wat ervoor geschreven is, geschreven is om de gemeente te
helpen stand te houden temidden van misleiding.
Vers 27. En wat u betreft. Dit is de laatste van de drie keer ‘(en) jullie’. De derde
positieve boodschap die wij persé moeten weten over onszelf.
Vers 27. de zalving, die gij van Hem ontvangen hebt, blijft op u, en gij hebt niet van
node dat iemand u lere; maar, gelijk zijn zalving u leert over alle dingen, en waarachtig
is en geen leugen, blijft in Hem, gelijk zij u geleerd heeft. ‘Blijft op u’ kan ook vertaald
worden ‘blijft in u’, waarmee het helemaal aansluit bij de andere uitdrukkingen met
‘blijven in’. De Heilige Geest leert ons en heeft dat door de apostelen en het Oude
Testament gedaan. Dat is de waarachtige leer! Elke openbaring die hiermee in
tegenspraak is moeten we afwijzen als leugen. De Heilige Geest leert ons speciaal om in
God (Vader en Zoon) te blijven.

Boodschap
Het waarover van deze verzen staat omschreven in vers 27: Dit heb ik u geschreven over
hen, die u misleiden en dit maakt ook veel duidelijk over de boodschap. De
hoofdboodschap is de ware belijdenis over Jezus en God die lijnrecht tegenover de
leugen van antichristen staat. Wanneer je vasthoudt aan de ware belijdenis, zul je in de
Vader en de Zoon blijven en eeuwig leven ontvangen. Centrale punten uit de ware
belijdenis: Jezus is de Christus, de Messias. Jezus is de Zoon van God. Door Jezus kom je
bij God, een onveranderlijke volgorde!

Actualiteit
De wijze waarop Johannes de gnostiek bestrijdt, is uiterst belangrijk omdat we in onze
tijd veel terug zien van de gnostiek. De gnostiek is springlevend, al wordt ze niet meer zo
benoemd. In veel kerken vindt een verschuiving plaats van geloven in Jezus naar
geloven zoals Jezus: we geloven in God en Jezus is daarbij een goed voorbeeld en een
ruggesteun. Je kunt het ook op een andere manier zeggen: het gaat tegenwoordig om
spiritualiteit (als Jezus), niet langer om verlossing (door Jezus).
Voor de verschillende groepen gnostici was het precies zo. Of Jezus was alleen maar een
schijnlichaam dat de Christus had aangenomen om de mensen een voorbeeld te geven.
Dat betekent dat we allemaal een Christus kunnen worden en zijn voorbeeld navolgen.
We zien dit in de New Age, waarin mensen op zoek gaan naar het goddelijke in zichzelf.
Voor de andere gnostici was de Christusgeest op de mens Jezus afgedaald. Ook weer
binnen de New Age zien we dat men hiermee ‘speelt’. Mensen zoeken door meditatie en
het verkrijgen van innerlijke kennis vervulling met het goddelijke, of ze het nu
‘Christusgeest’ noemen of niet. Dezelfde gedachten die 1900 jaar geleden de ronde
deden verslaan ook nu hun tienduizenden.
Gelukkig zijn wij, als kinderen van God, in staat dit te onderscheiden en ons ertegen te
beschermen. Maar dan moeten we ons er wel bewust van zijn! Want zoals ik twee
alinea’s eerder schreef, gaan de gnostische gedachten en overtuigingen door de
gemeenten heen. Verkeerde manieren van denken komen de gemeenten binnen en
omdat we ze zo goed kennen, herkennen we niet meer de heidense, gnostische
achtergrond. Het gebed om het opstaan van mensen met de gave van onderscheiding is
daarom ontzettend belangrijk.

Aanwijzingen voor de kringleider
IJsbreker
-Associatie: laat de kringleden een aantal kernwoorden opschrijven die direct bij hen
opkomen bij het woord ‘antichrist’.
-Associatie: laat de kringleden een aantal kernwoorden opschrijven die direct bij hen
opkomen bij de woorden ‘waarheid’ en ‘leugen’.
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Inleiding
Benadruk nog eens dat, hoewel de thema’s steeds blijven terugkeren, Johannes steeds
een andere kant belicht van een thema en dat je als kring dus op zoek moet gaan naar
de specifieke gerichtheid van het huidige stukje. Laat zien hoe de verzen 18-27
aansluiten bij het laatste vers van de vorige keer.

Kringgesprek
De vragen zijn opgesteld per hoofddeel, maar als je met vragen blijft zitten vanuit het
eerste deel, kunnen die misschien beantwoord worden door het tweede of derde deel te
behandelen.
Begin het gesprek met het werkvel. Het is het gemakkelijkst als iedereen een exemplaar
van het werkvel heeft waarop hij of zij aantekeningen kan maken.
Deel A Twee partijen (verzen 18-21)
-Wat maakt Johannes duidelijk over antichristen in de gemeente?
-Waarom is het zo belangrijk om dat te weten?
-Waaraan zou je kunnen zien dat de antichristen ‘geen van allen van ons zijn’?
-Wat vind je ervan dat de antichristen zich een tijd binnen de gemeente hebben
bevonden?
-Omschrijf in eigen woorden de twee partijen die Johannes onderscheidt.
-Waar zie jij antichristen om je heen in deze tijd?
-Zou jij bij een kerkscheuring of het verlaten van de kerk door groepen mensen durven
zeggen dat ze antichristen zijn? Wanneer wel? Wanneer niet?
-Wat wordt er bedoeld met de ‘zalving van de Heilige’? Wie zou die Heilige zijn (kijk ook
naar de verzen 22 en 23)?
-Wat maakt het zo belangrijk dat alle ‘kinderen’ weten dat ze zalving van de Heilige
hebben? Waarom is dat belangrijk voor jou?
Deel B Twee christologieën (verzen 22-23)
-Wat verhelderen deze verzen over de antichrist?
-Welke twee belijdenissen over Jezus kun je uit dit gedeelte halen?
-Gezien de achtergrondinformatie over de gnostici (zie de bijbelstudie van september):
wat is het belang van deze verzen?
-De gnostici hadden er waarschijnlijk geen moeite mee om God als Vader te zien.
Waarom zegt Johannes dan dat ze de Vader loochenen?
-Welke tegenstelling maakt Johannes heel duidelijk in deze verzen?
-Hoe passen deze verzen in het geheel van de verzen 18-27?
-Hoe belijd jij Jezus en God in je dagelijkse leven?
Deel C Twee beschermingen: woord en Geest (verzen 18-21)
-Wat moet er precies in ons blijven?
-Maak een klein overzicht van wat er allemaal over ‘blijven in’ duidelijk wordt.
-Wat betekent het denk je dat de zalving in ons blijft? Hoe zie jij dat in je eigen leven als
christen?
-Wat we vanaf het begin gehoord hebben moet in ons blijven. De formulering geeft een
activiteit aan. De zalving blijft op/in ons, hier zit geen activiteit in. Wat is het verschil en
wat doe je daarmee?
-Hoe ervaar jij dat de Heilige Geest jou ‘over alles’ leert?
-Wil Johannes in vers 27 zeggen dat er geen leraren nodig zijn omdat de Heilige Geest
ons wel leert wat we moeten weten? M.a.w.: wat bedoelt hij precies met de opmerking
‘gij hebt niet van node, dat iemand u lere’?

Afsluiting
Sluit aan bij de associaties m.b.t. antichrist en/of de tegenstelling waarheid – leugen.
Beide zijn centrale begrippen in dit gedeelte. Vat het belang van die woorden samen voor
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toen en nu, op die manier zoals het in jullie gesprek naar voren is gekomen! Je kunt
afsluiten met gebed, allereerst dankende voor het feit dat we mogen weten dat we ten
diepste tot de gemeente behoren en biddende voor het standhouden van de waarheid in
de gemeente, speciaal de waarheid over Jezus en God. Wees je ervan bewust dat ‘de
zalving je leert over alle dingen’, ook in het gebed wil de Heilige Geest je leiden.

Werkvellen voor de kringstudie
De opdracht bij het werkwel staat daar beschreven. Geef de hele kring de tijd om deze
opdracht te doen aan het begin (!) van het gesprek. Deze manier van werken kan een
heel goede opening van het gesprek zijn. De hoofdstructuur en kleinere eenheden
worden ook zichtbaar. Let op: het bespreken van het bijbelgedeelte verloopt niet
noodzakelijk het best door de kleinere eenheden één voor één langs te gaan!
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Zweedse methode – 1 Johannes 2:18-27
Hieronder staat de tekst van 1 Johannes 2:18-27 afgedrukt. De structuur wordt duidelijk
in de opmaak. De opdracht bij de tekst luidt als volgt:
Neem tussen de 5 en 10 minuten de tijd om persoonlijk de volgende tekens te plaatsen
bij de tekst:


?
+/-

Omcirkel een kernwoord
Zet een vraagteken bij wat je niet begrijpt
Zet een plus en een min bij de tegenstellingen die Johannes maakt

A Twee partijen

18 Kinderen, het is de laatste ure; en gelijk gij gehoord hebt, dat er
een antichrist komt, zijn er nu ook vele antichristen opgestaan, en
daaraan onderkennen wij, dat het de laatste ure is.
19 Zij zijn van ons uitgegaan, maar zij waren uit ons niet; want
indien zij uit ons geweest waren, zouden zij bij ons gebleven zijn:
maar aan hen moest openbaar worden, dat niet allen uit ons zijn.
20 Gij echter hebt een zalving van de Heilige en gij weet dat allen.
21 Ik heb u niet geschreven, omdat gij de waarheid niet weet, maar
omdat gij haar weet en omdat geen leugen uit de waarheid is.

B Twee christologieën

22 Wie is de leugenaar dan wie loochent, dat Jezus de Christus is?
Dit is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent.
23 Een ieder, die de Zoon loochent, heeft ook de Vader niet. Wie de
Zoon belijdt, heeft ook de Vader.

C Twee beschermingen: woord
en Geest

24 Wat u betreft, wat gij van den beginne gehoord hebt, moet in u
blijven. Indien in u blijft, wat gij van den beginne gehoord hebt, dan
zult gij ook in de Zoon en in de Vader blijven.
25 En dit is de belofte, die Hij zelf ons beloofd heeft: het eeuwige
leven.
26 Dit heb ik u geschreven over hen, die u misleiden.
27 En wat u betreft, de zalving, die gij van Hem ontvangen hebt,
blijft op u, en gij hebt niet van node, dat iemand u lere; maar, gelijk
zijn zalving u leert over alle dingen, en waarachtig is en geen
leugen, blijft in Hem, gelijk zij u geleerd heeft.
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