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Vrijmoedig bidden
an het slot van de eerste brief klemt de 
vraag hoe het met ons gebedsleven staat. 

Bidden is spreken, maar geen monoloog 
afsteken. Ook niet een verlanglijstje bij God 
neerleggen. Bidden is Hem je noden, zorgen, 
zonden en verlangens zeggen. Je opent je 
hart zonder iets voor Hem achter te hou-
den. Bidden is vergeving vragen en danken 
(I Thess.5:18). Ongemerkt loopt dat uit op 
aanbidden. 
Vers 14 correspondeert met Hebreeën 4: 
16. Het geloof vindt zijn vrijmoedigheid in 
Christus. Verwar het niet met vrijpostigheid 
of brutaliteit. Let eens op Abraham als hij 
pleit voor Sodom (Gen. 18: 27).
Denk klein van jezelf en groot van God. Hij 
wil niet dat de moed ons in de schoenen 
zinkt, wel dat ootmoed ons bidden stempelt. 
Bid niet als de Farizeeër (Luk. 18:9-14), 
wiens gebed almaar om het eigen ‘ik’ cir-
kelde. Het tollenaarsgebed was God aange-
naam. Geen omhaal van lege woorden. Geen 
pronken met zogenaamde gebedsgaven. Hij 

bad kort en krachtig, waarbij God centraal 
stond. We praten of leuteren maar niet wat 
voor het vaderland weg. Niet onze fantasie, 
maar Gods Woord is leidend (vs. 24). Aan 
óns spreken gaat Zíjn spreken vooraf! ‘Heere, 
leer ons bidden’!

Naar Zijn wil
Hóórt, vérhoort God mijn gebed wel? Zo’n 

vraag is koren op satans molen! Maar als je 
vurigste gebeden onbeantwoord blijven, bid 
ik dan niet naar Gods wil?
Wat is die wil? Dat wordt geleerd in de om-
gang met Hem door en in Zijn Woord.
De grondregel is dat we Hem vertrouwen 
en niet verdenken of wántrouwen. Bidden 
zonder vertrouwen staat gelijk aan bidden 
zonder pleitgrond (Joh. 14:13,14). Wie tot 
de Vader komt steunend op de Zoon, ziet 
deuren opengaan. We bidden zoals Jezus het 
geleerd heeft: ‘Uw wil geschiede …’ Dat is 
een bewijs van afhankelijkheid. Zo bidden is 
sterven aan alle eigenbedoelingen, maar dan 
wel in de gemeenschap met Christus. 
Het gebed is geen trekautomaat. God vervult 
wel al Zijn beloften, maar niet al onze wen-
sen.
Toch is Johannes stellig. ‘Als we weten dat 
Hij ons verhoort, wat we ook bidden, weten 
we dat we het gevraagde (..) ontvangen’ (15). 
Je gaat Hem ter harte! Hij hoort zelfs het 
roepen van de jonge raven (Luk. 12:24). 
Bestaan er onverhoorde gebeden? Of ver-
hoort God mij beter dan ik bidden kan?
Eén gebed blijft nooit onbeantwoord: het 
gebed om genade. 
Echt bidden is volharden en tegelijkertijd 
uitzien naar verhoring. We laten de HEERE 
vrij, maar niet los. Zalig als ik ophoud mijn 
wil aan Hem op te leggen.

Doodzonde
De Heilige Geest richt als Geest van het 
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Laat je niet in met dwaalgeesten
1 Johannes 5: 14-21
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gebed mijn oog niet alleen op Christus, 
maar ook op mijn naaste. Pracht voorbeel-
den daarvan zijn Abraham, Mozes, Elia en 
Paulus, maar vooral Jezus Zelf. Hij bad voor 
Petrus dat zijn geloof niet zou ophouden 
(Luk. 22:32). En aan het kruis voor Zijn 
kwelgeesten (Luk. 23:34).
Er blijkt een enorm arsenaal aan ‘gebedspun-
ten’ te zijn. Er zijn ook gebedsverhinderin-
gen. Zonden! Maar … wie die belijdt en laat, 
vindt vergeving (zie 1 Joh. 1:7).

Er is een zonde ‘tot de dood’, schrijft Johan-
nes. In principe iedere zonde. Waar denkt hij 
aan? Aan de dwaalgeesten die zelf weigeren 
in te gaan en anderen tegenhouden? Dat zij 
zich op levensgevaarlijk terrein bevinden is 
duidelijk (zie Hebr. 6:4-8!). Raken we hier 
aan de zonde tegen de Heilige Geest? Velen 
begeven zich in onze samenleving op dat 
dunne, gladde ijs. Ze hebben de weg gewe-
ten, maar die hooghartig verworpen. Afval-
ligen spotten om het hardst met de heiligste 
zaken.
Gelukkig schrijft Johannes niet: ik verbied 
je te bidden voor zulke mensen. Hij trekt de 
zin ervan in twijfel. Laten wij geen mensen 
afschrijven en ons bidden voor hen stoppen. 
Denk aan Abraham (Gen. 18:16v), Mozes 
(Ex. 32-33) Samuël (1 Sam. 7) en Stefanus 
(Hnd. 7: 60). Stop de voorbede niet te vroeg 
(Jak. 5:16; Spr. 15:29). 
Wie een ander ‘ziet’ zondigen moet daar niet 
mee naar derden gaan, maar naar de grote 
‘Eerste’. Niet om aan te klagen, maar om 
de krachtige werking en doorwerking van 
Woord en Geest tot bekering. Zie ook Jako-
bus 5:20.

Van tweeën één
Driemaal leidt Johannes een gedachte in 

met ‘wij weten’ (18,19.20). Wat weten we? 
Dat ‘wie uit God geboren is niet zondigt’ 
(vs. 18). Dat hoorden we al eerder (3:6,9). 
Een kind van God is niet immuun voor de 
zonde, maar het is zijn element niet meer. En 
dat hij niet goedkoop zondigt komt hij aan 
de weet. Daar kwam David wel achter. 
Blijven wij uit onszelf staande (vs.18b)? Stelt 
Johannes de zaken niet te florissant voor? Pe-
trus schrijft aan gelovigen in Klein-Azië  dat 
zij bewaard worden ‘door’ of ‘in de kracht 
van God, door het geloof ’ (1,1:5). 
Niet de gelovigen zelf, maar Christus be-
waart en beschermt. Wij worden bewaard 
en ‘moeten bewaard worden’,  zonder dat in 
mindering te brengen op de eigen verant-
woordelijkheid. ‘Zichzelf bewaren’ is alleen 
mogelijk wanneer we blijven in de liefde van 
God (1, 3:6,9 enz.).
Dicht bij Hem zullen de boze (1,2:13,14; 
3;12) en de wereld geen vat op ons hebben. 
We leven buiten het Paradijs, niet buiten de 
invloedsfeer van het boze en van de boze. 
Maar laat je niet in met ‘de wereld die in het 
boze ligt’ (vs.19). Dat is overigens niet het-
zelfde als de wereld links laten liggen.
Er loopt echter een scheidslijn door deze 
wereld. Wij behoren óf bij Jezus óf bij ‘de 
wereld die in het boze ligt’. Het is van twee-
en één.
‘Wij weten dat we uit God zijn (..) en dat de 
Zoon van God (..) ons het verstand heeft ge-
geven om de Waarachtige te mogen kennen’ 
(19,20). Dat zijn geen wijsgerige, koude en 
onvruchtbare bespiegelingen, maar kennen 
in het bloed van Christus dat onze redding 
werd. Waar het ongeloof heerst, spreekt het 
verstand God tegen en verwerpen wij Hem. 
Maar daarvoor kregen wij ons verstand niet. 
Wij moeten onze gedachten aan Christus 
onderwerpen. Dat gelden ook onze wil en 
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gevoel. Jezus alleen is de bron van gods-
vrucht en zuivere kennis (20b). En dat is het 
eeuwige leven, aldus Johannes.

Schoon schip!
Het briefje eindigt abrupt. Zonder zegen-
bede of groet. Het laatste dat we lezen is een 
indringende waarschuwing. ‘Lieve kinderen, 
wees op uw hoede voor de afgoden’.
Was Johannes zijn brief al gestopt in vers 13? 
En is het vervolg dan zoiets als een ‘PSje’? 
Of is het slotvers de samenvatting van heel 
de brief? De Kerngedachte? Ik kies voor het 
laatste.
In het voorgaande vers heeft de apostel nog 
benadrukt hoe zeer Gods heerlijkheid ons 
hart en onze ziel moet vervullen. Hij alleen! 
Hij helemaal! En dan klinkt kort en krachtig: 
‘Bewaar uzelf van …’ Of: ‘Wacht u voor de 
afgoden.’ Of: ‘Wees op uw hoede …’
Afgoden, eidooloon in het Grieks, zijn niet-
sen, illusies, pure lucht, maar wel gevaarlijke 
lucht. Ze bestaan bij gratie van de mens, die 
ze in het leven roept en houdt.
Het ligt binnen de context voor de hand 
te denken aan de dwaalgeesten. Heel hun 
‘theologie’ was afgoderij. Hun beeld van 
God week volkomen af van de apostolische 
leer. En zo legden ze een bom onder het 
fundament van het geloof en dus onder de 
gemeente. 
Zwakke schapen lopen een groot gevaar zich 
te laten meeslepen in een doolhof van nieu-
we geloofsvisies. Begrijpelijk dat Johannes, 
Judas en Petrus zich in hun brieven op niet 
mis te verstane wijze tegen deze arrogante, 
hoogmoedige ‘godsdienstleraren’ keren. 
(Vgl. verder: 2 Petr. 2:12-19; 1 Joh. 3:4-10; 
Op.2:15,20,24; Judas:4,8,11,19). Johannes 
noemt heel hun ‘leer’ in één woord ‘afgode-
rij’.  Pas op dat je je het leven met de Heere 

niet laat ontfutselen. 

Amen
Het laatste woord is ‘amen’.  In de belang-
rijkste handschriften ontbreekt het. Het zal 
een latere toevoeging zijn, overigens helemaal 
passend. In de oude kerk was het de gewoon-
te dat de gemeente de preek beaamde met 
een hardop uitgesproken ‘amen’. Het gaat 
er natuurlijk om dat we ‘amen’ zeggen met 
mond én hart. Om te weten waar we ‘amen’ 
op zeggen, is het kennen van de Bijbel voor-
waarde. ‘Amen Godd’lijk Evangelie, amen 
zegt mijn ziel hierop’.

Vragen en opdrachten
1. Leg vers 14 naast Hebreeën 4:16. Wat is 

vrijmoedig bidden? Waar haalt een mens 
die vrijmoedigheid vandaan?

2. Wat is ‘bidden naar Zijn wil’?
3. Zoek op Psalm 142:2. Wat betekent dat? 

Leg er uw eigen gebedsleven naast.
4. ‘De verleidingen en de ruimte om te zon-

digen zijn nog nooit zo heftig geweest als 
vandaag’. Waar of onwaar? Hoe blijf je als 
christen staande?

5. Reageer op de volgende stellingen. Afgo-
den bestaan niet, dus waar maken we ons 
eigenlijk druk over? En: God kan de con-
currentie met die niet-goden best aan. Zie 
ook antwoord 95 uit de Catechismus.

6. Wat betekent het woordje ‘amen’? Besef-
fen we ook wat we uitspreken als het uit 
onze mond klinkt?

7. In het verdwijningsproces van de kerken 
in het Midden-Oosten speelde niet alleen 
de islam een dubieuze rol. Gebrek aan 
innerlijke geloofskracht en grote verdeeld-
heid speelden het mohammedanisme in 
de kaart. Welke lessen vallen daaruit op te 
maken voor de kerk in Nederland nu?


