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1 Joh 4:1-6 (NBG)

1 Geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij
uit God zijn; want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan. 
2 Hieraan onderkent gij de Geest Gods: iedere geest, die belijdt, dat 
Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God; 3 en iedere geest, die 
Jezus niet belijdt, is niet uit God. En dit is de geest van de antichrist, 
waarvan gij gehoord hebt, dat hij komen zal, en hij is nu reeds in de 
wereld. 4 Gíj zijt uit God, kinderkens, en gij hebt hen overwonnen; want 
Hij, die in u is, is meerder dan die in de wereld is. 5 Zij zijn uit de wereld; 
daarom spreken zij uit de wereld en hoort de wereld naar hen. 6 Wij zijn 
uit God; wie God kent, hoort naar ons; wie uit God niet is, hoort naar ons
niet. Hieraan onderkennen wij de Geest der waarheid en de geest der 
dwaling. 

De afgelopen jaren hebben we toch wel vrij regelmatig gesproken 
over allerlei verschijnselen op het Christelijke erf. Ook komen vaak de
diverse dwalingen, sekten of opvattingen naar voren waar we ons als 
gelovigen mee geconfronteerd zien. 

Voorbeelden:

- Charismatische dwaling;
- Welvaartsleer of Succes-evangelie;
- Alverzoening;
- Brits- of Nederlands-Israël leer;
- Extreme bedelingenleer (Hyper-dispensationalisme);
- Modernisme
- Vrijzinnigheid;
- enz!

Zo'n twintig jaar geleden zou dit rijtje er anders uitgezien hebben. 

http://www.yarah.nl/


Toen lag héél erg de nadruk op de “New-Age” beweging, 
bijvoorbeeld. Dat werd als één van de grootste bedreigingen gezien 
voor het Christendom – de New Age die allerlei godsdiensten en 
gebruiken combineerde. Daar hoor je nu bijna niemand meer over 
maar het heeft wel zijn doorwerking, nog steeds.

Eén van de redenen dat je er nauwelijks nog over hoort is gelegen 
namelijk in het feit dat, helaas, veel van waar toen tegen werd 
gewaarschuwd “via de achterdeur” alsnog is binnen geslopen via met
name de Charismatische beweging maar ook de zogenaamde 
“Emerging Church”, de mega-kerk beweging, waarvan de bekendste 
exponent het boek en programma van “Doelgericht leven” is 
natuurlijk. Maar ook dat is inmiddels weer “achterhaald” en lijkt te 
zijn verdwenen van het podium. 

EVANGELIE
Het is van één kant natuurlijk niet onbelangrijk bekend te zijn met 
deze zaken. Want, als je er geen weet van hebt, kun je het niet 
herkennen. En als je het niet herkent, ben je er, voor je het weet, het 
slachtoffer van! 

Wie niet weet van het bestaan van vals geld, of weet hoe je het kunt 
controleren, zal het met graagte aannemen en willen gebruiken – 
totdat je tegen de lamp loopt er mee en er wordt gezegd: “Dat geld is
vals!”. 

Zo hoorde ik laatst nog bij het tanken in een dorpje in de buurt dat in 
bijna alle cafés, snackbars e.d heel veel valse briefjes van 20 in 
omloop waren gebracht en de eigenaren van die bedrijven daar pas 
achter kwamen als... ze gingen tanken! Want de pomphouder had 
zo'n apparaatje waarmee vals geld direct onderkend werd.



Dat had je kunnen voorkomen als je 

a. van de risico’s op de hoogte was geweest oftewel enige kennis 
van de materie zou hebben gehad maar, ..

nog belangrijker:

b. weet wat de échtheidskenmerken van écht geld is..  dan kun je 
immers het een met het ander vergelijken? 

Aan de andere kant is, wanneer er over dwaling gesproken wordt, de 
ondertoon vaak ‘negatief’ van klank. En dat is jammer, want dat 
hoeft helemaal niet. 

Sterker: we moeten er voor waken, zo is mijn opvatting, als 
gemeente en als sprekers om altijd maar het negatieve te 
benadrukken en ons daar op te richten c.q. in negatieve zin te 
spreken. 

In Kol. 4:6 zegt Paulus dan ook: “Uw spreken zij te allen tijde 
aangenaam, niet zouteloos”. – of, zoals de HSV het zegt: “Laat uw 
woord altijd aangenaam zijn, met zout smakelijk gemaakt” – Het 
woord dat wij spreken of brengen moet er, om het maar eens naar 
onze tijd over te zetten: “In gaan als een Big Mac”. Het moet voor 
mensen zó goed smaken, dat ze er graag een stukje voor omrijden of 
in de rij gaan staan…. 

Hoewel je er soms bijna niet aan kunt ontkomen is informeren en 
kennis nemen ergens van dus iets anders dan op een negatieve 
manier aandacht schenken aan iets, iemand, een groepering of 
leerstelling. 



Immers, wat we in de Bijbel hebben ontvangen is het EVANGELIE. 

Evangelie komt van het Griekse woord evangelion (εὐαγγέλιον),
dat 'goede (of blijde) boodschap' betekent. – Wikipedia

Een goede boodschap, een BLIJDE boodschap.. dat is een boodschap 
waarvan je toch zou denken dat mensen daar inderdaad voor in de rij
staan? Dat het een boodschap is die ze willen horen? 

WAARSCHUWING TEGEN DWAALLERAARS
Boven het gedeelte van 1 Joh. 4 staat in veel Bijbels als opschrift 
“Waarschuwing tegen dwaalleraars”. En deze ‘waarschuwing’ wordt 
in slechts 6 verzen uiteen gezet. 

Het is opmerkelijk dat het maar zes verzen zijn als je ziet hoeveel 
dwalingen er ook toen al waren en als je ziet hoeveel boeken vol er 
over geschreven zijn! Zeker ook als je ziet hoeveel verzen in zijn brief 
aan allerlei andere zaken worden besteed, met name het “zonde-
vraagstuk” waar ik de vorige keer over heb gesproken. 

Hij begint [in 1 Joh 4:1] met: 

“vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God 
zijn; want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan”

Het woord voor geest hier is: pneuma. Dat is natuurlijk geen 
verassing. Maar, wat heeft dat met valse profeten te maken? Hier zit 
iets ‘verborgen’ wat in onze taal niet echt mooi uit de verf komt. 



Pneuma heeft diverse betekenissen, maar in dit geval, gezien de 
relatie met de valse profeten, oftewel: mensen, is de ‘vertaling’ op 
twee manieren mogelijk.

1. “geest”, als in: de kracht waardoor een mens denkt, voelt en 
beslist”, zijn- of haar ziel of “wezen”. Met andere woorden: de 
ménselijke geest;

2. “geest” als in: de áánleg, positie of invloed welke de mens vult 
of regeert; de kracht welke over je heerst.

De valse profeet → pseudoprophetes → zij die doen alsof ze door 
God geïnspireerd zijn.

Wat Johannes hier dus zegt is: 

“Vertrouw niet ieder     mens, maar beproef de kracht [in hem], of 
die wel uit God is want: er zijn veel mensen die doen alsof ze door 
God geïnspireerd zijn”

Bijna alle vertalingen kiezen er voor om het ‘geest’ min of meer 
‘concordant’ oftewel letterlijk te vertalen maar mijns inziens wordt 
het daardoor extra moeilijk gemaakt om dit gedeelte te begrijpen. 

Het gaat hier gewoon over mensen die in de gemeente komen of zijn,
en doen alsof ze door God geïnspireerd spreken. Dat kan zijn door 
profetie, dat kan zijn door onderwijs, dat kan zijn spreken “bij de 
koffietafel”. Maar essentieel is dat zij claimen dat hun inzichten 
Goddelijk geïnspireerd zijn; ofwel door directe openbaring ofwel door
hun “inzicht of kennis” van bijv. het Woord van God. 

Wat Johannes zegt is: toets wat zij brengen! Hoe doe je dat? Paulus 
zegt, voor wat betreft het claims van directe profetie of 
openbaringen betreft: 

Wat de profeten betreft, twee of drie mogen het woord voeren, en de 
anderen moeten het beoordelen – 1 Kor 14:29



En Johannes zelf zegt dat je het kan toetsen aan die mens zelf: 

“iedere geest [= ieder mens], die belijdt, dat Jezus Christus in het vlees 
gekomen is, is uit God” – 1 Joh. 4:2

U zult misschien zeggen of denken: “Ja dat kan iedereen wel 
beweren, …maar dan weet je nooit zeker of hij wel écht gelooft in 
Jezus”. En dat is helemaal juist.  

Maar laten we eens naar het Nederlandse woordenboek gaan. 

Belijden → een verklaring afleggen een bepaald geloof aan te 
hangen.

De synoniemen zijn: Aanhangen, bekennen en getuigen. Oftewel: dit 
impliceert met elkaar dat er sprake is van een stukje ‘aktie’. Niet 
alleen in woord ‘belijden’, ook in gedrag. Want iets aanhangen en 
getuigen er van gaat al een stapje verder. 

Ook hier is onze vertaling echter “zwak” en helpt een blik in de 
Strongs Lexicon ons een stuk verder! Die geeft namelijk aan dat er in 
de grondtekst staat: homologeo. 

Homologeo = gelijksoortig zijn, in te stemmen met, niet te weigeren,
te beloven, niet ontkent, bekennen (enz). pas de 8e verklaring in het 
rijtje zegt “belijden”. Waarom door de meeste vertalers dan 'belijden'
wordt gekozen is mij helaas niet duidelijk geworden.

Johannes spreekt hier namelijk over de mens die gelijksoortig is als 
de andere gelovigen in zijn belijden, erkennen, dat Christus Jezus in 
het vlees gekomen is; oftewel: een mede broeder of zuster die in 
leven en leer overeenstemt met de andere gelovigen. 



Wat we dus zien is:

- WOORDEN TOETSEN
de woorden van een profeet, leraar of uitlegger moeten 
getoetst worden binnen de gemeente door de gehele 
gemeente (!) want dat is de context van 1 Kor. 14. 

En ik kan het niet laten toch nog even de Strongs hier te 
hanteren: er staat letterlijk “onderscheid te maken”. Oftewel 
het is een opdracht aan de gehele gemeente om,  wanneer 
mensen spreken met de claim dat dit namens de Here is, een 
onderscheid te maken óf dit wel zo is. De woorden die zij 
spreken of 'profeteren' of leren moeten getoetst worden. 

Dat geldt dus eigenlijk ook voor wat u hier vandaag van mij 
hoort [of leest]; wat ik spreek hebt u nog wat “huiswerk” van: u 
moet het controleren of het wel waar is. 

- GELOOF, LEER EN LEVEN
de geen die spreekt, profeteert, onderwijst enz., moet 
gelijksoortig zijn aan de andere gelovigen in geloof, leer en 
leven. 

Nou, hoe moeilijk kan dat zijn .. toch? 

Het schijnt zo te zijn dat het héél moeilijk is. Want als we om ons 
heen kijken zien we massa's mensen die allerlei 'wind van leer' 
achterna lijken te lopen. 

Maar ik wil niet negatief zijn vandaag. Want, we hebben immers een 
BLIJDE boodschap had ik al aangegeven? 



Terug naar de tekst:

3 en iedere geest, die Jezus niet belijdt, is niet uit God. En dit is de geest 
van de antichrist, waarvan gij gehoord hebt, dat hij komen zal, en hij is 
nu reeds in de wereld. 

Duidelijk, de conclusie van Johannes is: wie niet Woord, Leer en 
Leven overeenstemt, gelijksoortig is aan wat de Here Jezus allemaal 
belichaamt, volgt de antichrist en handeld uit de geest van de 
antichrist. Dat klinkt bot wellicht, maar het is wel waar. Die geest is 
nu al in de wereld zegt hij. Wat bedoelt hij daar mee? Simpel: dat 
mensen handelen vanuit de geestesgesteldheid, of: de kracht van de 
antichrist heerst over hen. Dat is simpelweg álles wat tegen de 
gezonde, Bijbelse, leer in gaat. 

GIJ ZIJT UIT GOD

We gaan naar vers 4-6

4 Gíj zijt uit God, kinderkens, en gij hebt hen overwonnen; want Hij, die 
in u is, is meerder dan die in de wereld is. 5 Zij zijn uit de wereld; daarom 
spreken zij uit de wereld en hoort de wereld naar hen. 6 Wij zijn uit God; 
wie God kent, hoort naar ons; wie uit God niet is, hoort naar ons niet. 
Hieraan onderkennen wij de Geest der waarheid en de geest der 
dwaling. 

Vers 4 → Gij zijt uit God. 
Vers 6 → Wij zijn uit God.

Daar durft Johannes nogal wat te zeggen, toch? Gij zijt uit God! 
Tjonge jonge... dat is tegen het zere been van de moderne mens. En 
hij maakt het nóg erger: Wij zijn uit God! “Hoe dúrft iemand dat te 
zeggen!” – want we moeten tegenwoordig maar liever niet zo zeker 
zijn van onze zaak, zegt de moderne mens. En toch, Johannes zegt 
het. Zwart op wit! 



Gij zijt uit God - de kracht die je drijft die in je is, is uit God. Het is de 
Heilige Geest waardoor je spreekt, leeft, handelt. Waar we vorige 
uitgebreid bij stil hebben gestaan. Dat is de Geest van Christus en de 
tegenpool er van is de geest van de antichrist. 

Daarmee erkent hij dat wat de gelovigen waaraan hij schrijft, 
geloven, leren én hun levenswandel conform Gods Woord is. Dat zij 
leven vanuit Zijn geest. 

En omdát zij “uit God” zijn, hebben zij hen “overwonnen” die dat niet
zijn. Op voorhand. Maar, dan moet je dus wel zorgen als gelovige dat 
je de kenmerken van het EVANGELIE van Christus Jezus ként. Dat je 
de BLIJDE BOODSCHAP kent en er naar leeft, handelt en er in gelooft 
en vasthoudt aan dat geloof.

Wij zijn uit God – Ook toen al werd een dergelijke uitspraak denk ik al
snel als een vorm van 'sektarisme' of zelfoverschatting beschouwd. 
Maar, Johannes bedoelt hier niets anders dan wat hij ook van de 
gelovigen vaststelt. Zijn prediking, levenswandel – de kracht die hem 
dreef: het is uit God. Daarom zij hij “Wij zijn uit God”. Had hij niet zelf
van de Here Jezus persoonlijk die bevestiging ontvangen toen de 
Here hen de Heilige Geest gaf? 

Joh. 20:20-23

19 Toen het dan avond was op die eerste dag der week en ter plaatse, 
waar de discipelen zich bevonden, de deuren gesloten waren uit vrees 
voor de Joden, kwam Jezus en stond in hun midden en zeide tot hen: 
Vrede zij u! 20 En na dit gezegd te hebben toonde Hij hun zijn handen en 
zijn zijde. De discipelen dan waren verblijd, toen zij de Here 
zagen.21 [Jezus] dan zeide nogmaals tot hen: Vrede zij u! Gelijk de Vader 
Mij gezonden heeft, zend Ik ook u. 22 En na dit gezegd te hebben, blies 
Hij op hen en zeide tot hen: Ontvangt de heilige Geest.     23     Wie gij hun 
zonden kwijtscheldt, die zijn ze kwijtgescholden; wie gij ze toerekent, 
die zijn ze toegerekend.



Als de Zoon van God dat tegen je persoonlijk heeft gezegd, is er geen 
mens die je nog kan wijsmaken dat het niet zo is.

De Apostelen konden met het volste recht zeggen: “Wij zijn uit God”. 
Maar, de Apostel zegt het hier ook tegen de ontvangers van de brief 
die hij schrijft. En niet alleen tegen hen, hij zegt het vandaag ook 
tegen ons.

De Boodschap vandaag is dus een BLIJDE boodschap. Een EVANGELIE 
dat ons verteld: “Gij zijt uit God!”. We zijn uit God geboren. 

Ik wil daarom afsluiten met het 'hogepriesterlijk gebed' van onze 
Here Jezus. Dit gebed was natuurlijk in de eerste plaats voor de 
discipelen bedoeld. Maar ook wij mogen discipelen van de Here zijn 
en een ieder die dat is en wil zijn, daar geld ook dit voor.

6 Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen, die Gij Mij uit de wereld 
gegeven hebt. Zij behoorden U toe en Gij hebt hen Mij gegeven en zij 
hebben uw woord bewaard. 7 Nu weten zij, dat al wat Gij Mij gegeven 
hebt, van U komt, 8 want de woorden, die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik 
hun gegeven en zij hebben ze aangenomen en in waarheid erkend, dat Ik 
van U ben uitgegaan, en zij hebben geloofd, dat Gij Mij gezonden hebt. 9 
Ik bid voor hen; niet voor de wereld bid Ik U, maar voor hen, die Gij Mij 
gegeven hebt, want zij zijn van U, 10 en al het mijne is het uwe en het 
uwe is het mijne, en Ik ben in hen verheerlijkt. 11 En Ik ben niet meer in 
de wereld, maar zij zijn in de wereld en Ik kom tot U. Heilige Vader, 
bewaar hen in uw naam, welke Gij Mij gegeven hebt, dat zij één zijn zoals
Wij. 12 Zolang Ik bij hen was, bewaarde Ik hen in uw naam, welke Gij Mij 
gegeven hebt, en Ik heb over hen gewaakt en niemand uit hen is verloren
gegaan, dan de zoon des verderfs, opdat de Schrift vervuld werd. 13 
Maar nu kom Ik tot U en Ik spreek dit in de wereld, opdat zij ten volle 
mijn blijdschap in zichzelf mogen hebben. 14 Ik heb hun uw woord 
gegeven en de wereld heeft hen gehaat, omdat zij niet uit de wereld zijn,
gelijk Ik niet uit de wereld ben. 15 Ik bid niet, dat Gij hen uit de wereld 
wegneemt, maar dat Gij hen bewaart voor de boze. 16 Zij zijn niet uit de 
wereld, gelijk Ik niet uit de wereld ben. 17 Heilig hen in uw waarheid; uw 
woord is de waarheid. 18 Gelijk Gij Mij gezonden hebt in de wereld, heb 
ook Ik hen gezonden in de wereld; 19 en Ik heilig Mijzelf voor hen, opdat 



ook zij geheiligd mogen zijn in waarheid. 20 En Ik bid niet alleen voor 
dezen, maar ook voor hen, die door hun woord in Mij geloven, 21 opdat 
zij allen één zijn, gelijk Gij, Vader, in Mij en Ik in U, dat ook zij in Ons zijn; 
opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt. 22 En de heerlijkheid,
die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven, opdat zij één zijn, gelijk Wij
één zijn: 23 Ik in hen en Gij in Mij, dat zij volmaakt zijn tot één, opdat de 
wereld erkenne, dat Gij Mij gezonden hebt, en dat Gij hen liefgehad 
hebt, gelijk Gij Mij liefgehad hebt. 24 Vader, hetgeen Gij Mij gegeven 
hebt – Ik wil, dat, waar Ik ben, ook zij bij Mij zijn, om mijn heerlijkheid te 
aanschouwen, die Gij Mij gegeven hebt, want Gij hebt Mij liefgehad vóór 
de grondlegging der wereld. 25 Rechtvaardige Vader, de wereld kent U 
niet, maar Ik ken U, en dezen weten, dat Gij Mij gezonden hebt; 26 en Ik 
heb hun uw naam bekend gemaakt en Ik zal hem bekend maken, opdat 
de liefde, waarmede Gij Mij liefgehad hebt, in hen zij en Ik in hen.

Zoals gezegd, dit mogen we op onszelf toepassen want de Here Jezus 
zegt hier: “maar ook voor hen, die door hun woord in Mij geloven”. Dat zijn 
wij. Door het werk van de Apostelen zijn wij tot geloof gekomen in 
Zijn Woord. 

Johannes bracht hier geen eigen gedachte. Vers 26: 

en Ik heb hun uw naam bekend gemaakt en Ik zal hem bekend maken, 
opdat de liefde, waarmede Gij Mij liefgehad hebt, in hen zij en Ik in hen

 
Wij “zijn uit God”. Want: Hij is in ons!
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