Schriftlezing: 1 Joh. 2:12-17, Tekst: 1 Joh. 2:15-17
Thema: Voorbijgaan of blijven? Zingen: Ps. 90:1, Ps.
30:3, Ps. 33:10 (staande), Ps. 39:3 en 5, Ps. 27:1 en
5, Ps. 4:4
Hoofdpunten van de preek
Voorbijgaan of blijven? Johannes schrijft over de
wereld die voorbijgaat en over mensen die de wil
van God doen, zij blijven tot in eeuwigheid.
Blijven
Ons bestaan draait om God, de Eeuwige. Alles van
de wereld heeft een vervaltijd en een
houdbaarheidsdatum, maar God is en blijft Dezelfde.
Wie de wil van God doet bestaat net zoals God
eeuwig… Zelfs sterven kan daarin geen verandering
brengen. Gelovigen leven het eeuwige leven. God
heeft dat beloofd (2:25). Zekerheid en troost!
Eeuwig leven begint nu. Wat is eeuwig leven? De wil
van God doen. Het evangelie vraagt om doeners.
Met woord en daad leven volgens het schema, de
bedoeling van God. Jezus leert ons dagelijks te
bidden: ‘Uw wil geschiede…’
Voorbijgaan
Het grootste deel van het tekstblokje gaat over
voorbijgaan. Vers 17 is in feite niet meer dan een
laatste reden om toch vooral de wereld niet te ‘liken’!
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Het is de 1e aansporing van deze brief. Heb de
wereld niet lief (15a) want die gaat voorbij met al
haar ‘liefhebbers’.
Liefde kan je niet verdelen. Het is de Een of de
ander. De vader of de ‘wereld.’
Johannes’ aansporing is negatief. Heb de wereld
niet lief (letop, dat is geen verbod om van het goede
van het leven en de schepping te genieten). Hij heeft
daar zijn redenen voor:






Liefde (agape) komt alleen God en je naaste
toe. Agape voor de wereld is liefde voor Gods
rivaal (15b).
De wereld wordt gekenmerkt door ‘begeerte,’
meestal een negatief bedoeld woord. Johannes
peilt de begeerte tot op het bot: de
lichaamscultuur, de beeldcultuur en de Ik cultuur
zijn allemaal niet uit God en gaan daarom
voorbij (16).
De wereld gaat voorbij met wie zich aan haar
gegeven hebben (17a).

Voor de ‘doeners’ mag het een grote troost zijn: die
wereld heeft niet het eeuwige leven. Goddank!

