
2 Johannes 1 i 2 Johannes 10

De tweede brief van
Johannes

1 De présbuter aan de uitverkoren Vrouwe
en haar kinderen, die ikzelf niet alleen, maar
ook allen, die de waarheid hebben erkend,
waarachtig liefhebben 2 om de waarheid, die in
ons woont en die in eeuwigheid bij ons zal bli-
jven: 3 de genade, barmhartigheid en vrede van
God den Vader en van Jesus Christus, den Zoon
des Vaders, zullen ons deel zijn door de waarheid
en de liefde. 4Het heeft mij uitermate verheugd,
dat ik onder uw kinderen er aangetroffen heb,
die in de waarheid wandelen naar het bevel, dat
we van den Vader hebben ontvangen. 5En nu bid
ik u, Vrouwe, dat we elkander mogen beminnen;
ik schrijf u dit niet als een nieuw gebod, maar
als een, dat we bezitten van de aanvang af.
6 En dit is de liefde: laat ons dus wandelen
naar zijn geboden; dit is ook het gebod, dat gij
van de aanvang af hebt vernomen: leeft er dus
naar. 7Want er zijn veel dwaalleraars uitgegaan
over de wereld, die niet belijden, dat Jesus
Christus in het Vlees is gekomen. Zo iemand
is dwaalleraar en Antichrist. 8 Let op uzelf,
opdat gij niet verliest, wat wij tot stand hebben
gebracht, maar het volle loon moogt ontvangen.
9Wie nieuwigheden aanbrengt, en niet in de leer
van Christus blijft, hij heeft God niet; maar wie
standvastig blijft in de leer, hij heeft zowel den
Vader als den Zoon. 10 Wanneer iemand bij u
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komt en deze leer niet verkondigt, dan moet gij
hem niet in uw huis ontvangen, noch een groet
tot hem richten; 11 want wie een groet tot hem
richt, neemt deel aan zijn boze werken. 12 Ik heb
u nog veel te schrijven, maar ik wil het niet doen
met papier en met inkt; ik hoop echter bij u te
komen, en dan te spreken van mond tot mond,
opdat onze vreugde volkomen mag zijn. 13 De
kinderen van uw uitverkoren Zuster groeten u!
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in hun oorspronkelijke taal. Andere vertalingen gingen uit van de
Vulgaat. Het taalgebruik van de uitgave is naar hedendaagse normen
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Verantwoording in verband met de auteursrechten
In verband met de auteursrechten is contact opgenomen met de
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translation of the original texts with annotations, commissioned by the
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Foundation) (3) and no objections have been found against this publica-
tion. Taking into account the legal terms, this edition can be considered
to be in the public domain.
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