Schriftlezing: Matth. 6:5-15 en 1 Joh. 5:13-21
Tekst: 1 Joh. 5:14 en 15 Thema: Vrijmoedig bidden.
Zingen: Ps. 145:1 en 6, Ps. 86:6, Ps. 81:1,11 en 12,
Gebed des Heeren: 4 en 5, Ps. 37:2
Hoofdpunten van de preek
Johannes schrijft over de relatie tussen Vader en
Zijn kinderen. Hét kenmerk van die relatie is
vertrouwen: een kind mag Hem alles vragen.

Gegeven vrijmoedigheid
Als kind heb je vrijmoedigheid gekregen. Een vrij
gemoed. Van binnenuit leef je in de vrijheid. Een
christen hoeft niet bang te zijn voor straks - de
oordeelsdag en de verschijning van Christus (2:28,
4:17) - en hoeft zich ook nu niet schuldig te voelen
(3:21) als ons hart ons niet veroordeelt.
Die vrijmoedigheid hebben kinderen voor God, de
almachtige en heilige Schepper. Wie zou niet vol
ontzag buiten en sidderen? Engelen én vreemden,
maar kinderen niet! Wat zou het erg zijn als zij met
de Vader omgaan als waren zij vreemden.
Laten we met vrijmoedigheid de toegang zoeken!
Mooie uitdrukking voor bidden in liefde en met
respect. God is en blijft wel dé Vader.
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Gegarandeerde verhoring
Kinderen mogen alles vragen én verwachten.
Beloofd is beloofd. Juist deze belofte maakt dat we
gelovig vrijmoedig durven bidden. Maar die
zekerheid roept ook vragen op. Verhoort God alle
gebeden?
Om te beginnen staat er: God hoort alle gebeden.
Geen enkel gebed van een van zijn kinderen laat Hij
gedachteloos passeren. Horen en verhoren zijn bij
God dezelfde dingen.
God verhoort alle gebeden die wij bidden naar Zijn
wil. Dit is geen verklaring voor, maar reden om
vrijmoedig te bidden.
God vervult al Zijn beloftes. Belangrijk om die te
kennen! Bidden doen we met een open bijbel.
Onbekend zijn met Gods wil ontneemt ons de
vrijmoedigheid.
Mijn wil moet onder Gods wil komen, niet het kind,
maar de Vader bepaalt waar het heengaat en wat
belangrijk is. Dat kan een grote strijd geven. Jezus in
Gethsémané. Paulus met zijn doorn.
Het Onze Vader leert ons om naar Gods wil toe te
bidden. Daarin krijgen onze dagelijkse
levensbehoeften en vragen een genadige plaats.
Ingeklemd in het Koninkrijk van de Vader.

