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De deur dicht voor dwaalleraren
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2 Johannes:10,11 (Lezen Matteüs 10:1-14)

Indien iemand tot u komt en deze leer niet brengt, ontvangt hem niet in uw huis en heet hem niet welkom. Want wie
hem welkom heet, heeft deel aan zijn boze werken.

Kerstfeest én de deur dicht doen voor iemand. Voor je gevoel passen die twee helemaal niet bij elkaar. Kerstfeest doet
denken aan dagen waarop heel de wereld warmte uitstraalt. Er wordt gezongen over vrede op aarde. Overal wordt een
sfeer van licht en warmte gecreëerd. Niet alleen binnen in huis, maar ook buiten op straat. Wie wil dan luisteren naar zo'n
tekst uit die brief van Johannes en tegen iemand zeggen: ik doe de deur dicht, want u bent niet welkom.

Toch is die gedachte niet zo vreemd met Kerst. Elk jaar als u het kerstevangelie van Lucas leest, komt u het tegen: en zij
baarde haar eerstgeboren zoon en wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een kribbe, omdat voor hen geen plaats was
in de herberg. Voor Jozef en Maria niet. En zo ook niet voor het kind dat Maria bij zich droeg. De deur ging dicht voor
hen. En zo ook voor de komst van de Zoon van God in het vlees. Zo is het begonnen.

Rondreizende predikers
Het is inmiddels jaren later als Johannes zijn brief schrijft. De Zoon van God is vlees geworden en heeft bij ons gewoond.
Johannes heeft het zelf meegemaakt en kent Hem van dichtbij. Hij heeft Hem met eigen ogen gezien. Hij heeft zelfs met zijn
hoofd aan de borst van Jezus gelegen tijdens de maaltijden. Johannes kent Hem als geen ander. En nu schrijft hij aan een
van de gemeenten die hem ter harte gaan. In die gemeente lopen mensen rond 'die de komst van Jezus Christus in het vlees
niet belijden' (vers 7). Daarbij heeft Johannes geen mensen op het oog zoals wij ze ook wel tegenkomen op ons werk of
zo. Nee, het zijn rondreizende predikers die langs de deur gaan om hun boodschap over te brengen. Geen buurman met
andere ideeën, maar boodschappers die er hun dagwerk van maken om de huizen langs te gaan en hun leer aan de man te
brengen.
Nu zijn rondreizende boodschappers op zichzelf een bekend verschijnsel. Je komt ze ook tegen in het werk van de Here
Jezus. Op een gegeven moment stuurt Hij zijn apostelen het hele land Israël door. Naar steden en dorpen, de huizen van de
mensen langs. Geld voor eten en drinken en kleren mogen ze niet meenemen. Dat krijgen ze van de mensen die hen zullen
ontvangen. Uit dankbaarheid voor hun boodschap. Want een arbeider is zijn loon waard. Als ze een huis binnengaan,
moeten ze de bewoners hun vredegroet geven. En als dat huis het waard is doordat ze de boodschap aannemen, dan komt
over dat huis vrede. Maar als dat huis het niet waard is, dan niet (Matteüs 10).

Andere leer
Zo zijn de apostelen het land van Israël doorgegaan. En later stapten ze de grens over om andere landen te bezoeken. Als
boodschappers van Christus. Zulke rondreizende predikers heeft Johannes ook op het oog. Maar dan predikers die niet
deugen. Misleiders. Boodschappers die een andere leer laten horen. Zij ontkennen de komst van Jezus Christus in het
vlees. Hoe kan God nu in de huid kruipen van een klein, nietig mens van vlees en bloed, zeggen ze? Een persoon die God
en mens tegelijk is, dat bestaat niet. Door het kerstevangelie kwam bij hen een streep.

Apostel der liefde
Ontvang boodschappers die dat zeggen, niet in uw huis. Doe de deur dicht voor hen. En heet ze niet welkom, zegt
Johannes. Dat is een uitspraak die er niet om liegt. En dat uit de mond van Johannes. Toch gebrek aan liefde om je zo op te
stellen?
Nou, je kunt Johannes moeilijk van liefdeloosheid beschuldigen. Als er één ons leert wat liefde is, dan deze apostel. Hij is
de brief begonnen met: aan de uitverkoren vrouw en haar kinderen, die ik in waarheid liefheb! Verderop in zijn brief komt
hij met het gebod van het eerste begin aandragen: wij moeten elkaar liefhebben (vers 5). En hij zegt er ook bij wat liefde is,
nl. dat wij naar de geboden van God wandelen. Niet voor niets heet Johannes de apostel der liefde. Het zet best aan het
denken als je van hem zo'n uitspraak hoort: boodschappers die je misleiden, niet binnenhalen en niet groeten.



Verbreiden van dwaalleer
Waarom die grote zorg bij Johannes? Ik denk om te beginnen aan allen die in huis zijn. Om hen moet je zulke misleiders
niet binnenhalen. En denk bij dat binnenhalen vooral aan de manier waarop ze gasten in huis ontvangen. Dat gaat wel een
beetje verder dan bij ons. Gasten worden echt opgenomen in de huisgemeenschap. Ze delen in wat daar te genieten valt.
Maar ze delen er ook uit wat ze kwijt willen. En bij misleiders betekent dat een groot gevaar. Wie zij achter zich weten te
krijgen, raken ook het spoor bijster. Sluit daarom het kwaad buiten.
Maar bij die uitspraak van Johannes denk ik vooral aan iets anders. Johannes vervolgt: als je hen welkom heet, heb je deel
aan hun boze werken. Je levert een bijdrage aan het slechte werk dat ze doen. Aan de verbreiding van hun dwaalleer.
Rondreizende predikers gaan van huis tot huis. En in die huizen krijgen ze wat ze elke dag nodig hebben om met het werk
verder te gaan. Vanuit die huizen worden ze zo gesteund met het nodige voor elke dag. Maar dat is dan wel steun voor het
werk van de komende dag. In feite draag je eraan bij dat het werk doorgaat naar het volgende huis. En dat is slecht. Want
elk huis is er één te veel. Doe er dus niet aan mee.

Groet of zegenwens
De deur dicht. Zelfs geen groet. Geen groet bij de deur van je huis (om welkom te heten) of ergens onderweg. Dat laatste
klinkt ons wat vreemd in de oren. Wat is er nu tegen een groet? Trouwens, uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend.
Ja, als een groet niet veel inhoudt en niet verder gaat dan Hoi of Moi, dan kun je je maar moeilijk verplaatsen in die
uitspraak van Johannes. Maar zodra een groet veel meer gaat inhouden, wordt het moeilijk. Hoe kun je een misleider nu
begroeten met: 'de HERE zij met u' of 'de HERE zegene u' (Ruth 2:4). Hoe kun je hem genade en vrede toewensen op een
dwaalweg? Nee, geen sjaloom voor een misleider die bezig is met zijn werk en ermee doorgaat.
Bij ons is een groet een burgerlijke beleefdheid en daarom ben je daar heel ruim in. Maar zodra een groet een zegenwens
wordt in het samenleven met God, dan mag je wel weten tegen wie je het zegt. Je moet weten wat je wel en niet mag
zeggen tegen iemand die jou wil misleiden.

Grens
Wie Kerstfeest viert in 1994, moet de waarschuwing van de apostel der liefde niet minder ter harte nemen. En dat in een
leefwereld met o.a. Jehova's getuigen. Zij gaan nu langs de deur om hun boodschap te brengen over de Zoon van God en
zijn komst in het vlees. Een gesprek met hen hoef je niet uit de weg te gaan, maar er is een duidelijke grens. De grens is:
wat in de wereld van Johannes 'in huis ontvangen en groeten' betekende. Ook vandaag geen enkele steun aan hen die het
kerstevangelie verdraaien en niet willen weten van de Zoon van God die in het vlees is gekomen. Een duidelijk nee tot in
het huiselijk leven toe wordt ook van ons gevraagd. Alleen wie het wonder van Kerst gelooft en Christus, God en mens,
omhelst, is hartelijk welkom in de huiselijke gemeenschap. Alleen voor zulke mensen is de groet: 'genade en vrede voor u'
of 'ga met God'.


