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Broeders en zusters, in deze dienst wil de Here Jezus ons laten horen en zien dat Hij ons 

wil laten delen in zijn blijdschap. We zullen straks nadat we geluisterd hebben naar de 

liefdevolle woorden waarmee de Here ons groet, zijn Naam prijzen in ons lied. En dat 

lied is Psalm 148, vers 1 en 3. We beginnen deze dienst met onze afhankelijkheid van 

de Here te belijden. 

 

1. Votum 

2. Zegengroet 

3. Lied: Psalm 148 : 1 & 3 

4. Lezing van de wet 

5. Lied: Psalm 84 : 6  (over de zorg van God voor de mensen die met God willen 

leven) 

6. Gebed voor vergeving van de zonden en vernieuwing door de Heilige Geest 

7. Schriftlezing: Johannes 15 : 9 - 17 

8. Tekst: Johannes 15 : 11 

9. Woordbediening 

10. Lied: Psalm 63 : 2 

11. Dankzegging en voorbede   

12. Collecte 

13. Psalm 63 : 3 

14. Klaarmaken tafel: Gezang 3 

15. Tijdens viering: Lied 91, Gezang 15, Gezang 25, Gezang 37. 

16. Slotzang: Psalm 36 : 2 en 3 
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Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, groot en 

klein, 

Jongens en meisjes, wat hebben jullie het liefst: een vader en moeder die blij zijn, of 

ouders die boos zijn? Ik denk dat dat niet zo’n moeilijke vraag is, hè. Natuurlijk zie je 

liever dat je ouders blij en gelukkig zijn. Want als ze blij zijn, is het gezelliger in huis. 

Ik weet alleen niet of jullie ook weten dat jullie er zelf voor kunnen zorgen dat je vader 

en moeder blij en gelukkig zijn. In ieder geval voor een deel. Door hoe jullie je 

gedragen kun je er voor zorgen dat je vader en moeder blij zijn of dat ze juist boos zijn. 

Want als jullie lief zijn en doen wat ze van je vragen, dan zal dat je ouders blij maken. 

En als jullie stout zijn, zullen ze boos worden. Jullie, jongens en meisjes hebben het 

voor een deel zelf in de hand of het thuis gezellig is of niet. 

Ik zeg expres dat jullie dat voor een deel in de hand hebben. Want je ouders kunnen ook 

zorgen hebben over dingen die niets met jullie te maken hebben. Ze kunnen zorgen 

hebben over geld. Of het kan zijn dat ze het wat moeilijk hebben met elkaar. Dus het is 

echt niet zo dat het altijd jullie schuld is als het thuis niet gezellig is. En als je bang bent 

dat het wel jouw schuld is, dan kun je het maar het beste even vragen.  

Misschien vraag je je af wat dat te maken heeft met de tekst voor de preek, waarin de 

Here Jezus zegt: Dit heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zij en uw 

blijdschap vervuld worde. Dat zal ik verderop in de preek uitleggen. De woorden van de 

Here Jezus heb ik als volgt samen gevat. 

De Here Jezus wil dat wij vol zijn van zijn blijdschap. 

We zullen daarbij twee dingen zien: 

1. Wat deze blijdschap inhoudt. 

2. Hoe we deze blijdschap kunnen bewaren. 

We zullen dus eerst zien wat de blijdschap van de Here Jezus inhoudt. Ik heb er 

bewust voor gekozen om te spreken over blijdschap van Christus. Er zijn wel uitleggers 

die spreken over de blijdschap over de Here Jezus. Zoals je blij kunt zijn over een goed 

rapport. Volgens mij laat de Griekse tekst geen ruimte voor zo’n uitleg. Want letterlijk 

staat er “de blijdschap de mijne”. De Here Jezus spreekt dus over zijn blijdschap die 

onze blijdschap wordt. 

Wat is dan die blijdschap van de Here Jezus, die ook onze blijdschap mag zijn? Wat 

maakt Hem, de Here Jezus blij? Hebben jullie een idee wat de Here Jezus blij maakt, 
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jongens en meisjes? Wat maakt jullie blij? Misschien iets moois of iets lekkers krijgen? 

Of iets doen wat je heel leuk vindt? Misschien vindt je het heerlijk om te tekenen. Iets 

moois te maken op papier. Of wordt je blij van muziek maken of naar muziek luisteren. 

De Here Jezus had ook zo iets, wat Hij het allerfijnste vond om te doen. Wat Hem echte 

bevrediging gaf. Daar spreekt Hij ook over in de verzen rond de tekst. En ook in 

Johannes 4 vers 34 had Hij daar al over gesproken. Laten we dat gedeelte er maar eens 

bij pakken. Johannes 4 vers 34. 

In vers 8 van dit hoofdstuk wordt verteld dat de discipelen naar de stad gegaan waren 

om eten te kopen. De Here Jezus was achter gebleven bij een bron, omdat Hij moe was. 

En daar was Hij in gesprek geraakt met een vrouw. Wat ze besproken hebben doet er nu 

even niet toe. Maar op een gegeven moment komen de discipelen terug uit de stad met 

eten. En in vers 33 geven ze de Here Jezus opdracht om te eten. En dan zegt de Here: Ik 

heb een spijs te eten waarvan u niet weet. De Here Jezus heeft eten dat zij niet kennen. 

En in vers 34 legt Hij dan uit, wat dat voor eten is. Mijn spijze, mijn eten, is de wil te 

doen van degene die Mij gezonden heeft, en zijn werk te volbrengen. De Here Jezus zegt 

hier dus: weet je wat Ik fijn vind, wat Mij bevrediging geeft? De wil te doen van degene 

die Mij gezonden heeft. En door wie is de Here Jezus gestuurd? Door zijn Vader in de 

hemel. Dat is voor de Here Jezus het fijnste wat er is. Doen wat zijn Vader wil. Dat 

geeft Hem bevrediging. Daar wordt Hij echt blij van. 

En waarom wordt Hij daar zo blij van? Dat is omdat Hij niets liever wil dan zijn Vader 

gelukkig maken. En dat komt omdat er een grote liefde is tussen de Here Jezus en zijn 

Vader. En die liefde is voor de Here Jezus het mooiste wat er is. Zijn kostbaarste bezit. 

De liefde tussen Hem en zijn Vader. En omdat die liefde voor Hem zo belangrijk is, wil 

Hij niets doen wat zijn Vader boos of verdrietig zou maken. 

Zo gaat het bij echte liefde. Want liefde is niet iets dat je in een doosje doet en in de kast 

legt, totdat je het een keer nodig hebt. Liefde is beweging. Van degene die jou liefheeft 

naar jou. En liefde roept beweging op. Van jou naar die ander. Als iemand tegen je zegt 

dat hij of zij je liefheeft, dan is het niet zijn bedoeling dat je zegt: oh, fijn en verder 

niets. Als iemand zegt dat hij je liefheeft, dan wil hij dat die liefde beantwoord wordt. 

En als je die liefde niet beantwoordt, dan wijs je hem af. Dan zeg je in feite: ik hoef 

jouw liefde niet. Liefde beweegt tot wederliefde of tot afwijzing. En wat is er mooier 

dan liefde die beantwoord wordt? Als daar de doorgaande beweging is van liefde en 
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wederliefde? Wat is kostbaarder dan de liefde. Wat schenkt meer vreugde dan in liefde 

te leven? Liefde te ontvangen van iemand die contact met je wil en de ander op jouw 

beurt blij te maken met jouw liefde. En het is deze vreugde, deze blijdschap, die de Here 

Jezus, in ons hart wil hebben en waarmee Hij wil dat wij vervuld worden. Ja Hij wil dat 

wij er helemaal vol van raken. Met de blijdschap van de ware liefde. 

En dat het over die vreugde gaat, blijkt ook wel uit het tekstverband. Want in de verzen 

9 tot en met 17 is de liefde het centrale woord. In vers 9 over de liefde van de Vader 

voor de Here Jezus. En met dezelfde liefde heeft Jezus op zijn beurt ons lief. En de 

blijdschap die Hij ervaart in de liefde die er tussen Hem en zijn Vader is. Die blijdschap 

wil Hij ons geven door ons te laten leven in zijn liefde. Zodat ook wij genieten van de 

volmaakte en blijvende liefde van God. En is dat niet iets fantastisch? De liefde van 

God. Wat is de tijdelijke rijkdom van deze wereld waard als je die vergelijkt met de 

blijvende liefde van God? Wat geeft meer vreugd? Rijden in nieuwe auto, wonen in een 

nieuw huis? Of leven met iemand die echt van je houdt? Leven met iemand die je 

gelukkig wil maken? Leven met iemand die zich aan jou toevertrouwt en aan wie jij je 

mag toevertrouwen? Dat laatste is toch veel mooier en veel rijker! 

En dat is wat de Here Jezus ons wil geven. Hij wilde daar zelfs zijn leven voor willen 

geven. En als u straks hier bij de avondmaalstafel het brood ontvangt en uit de beker 

drinkt, dan ontvangt u daarin het bewijs van Jezus Christus liefdevolle overgave. Want 

u ontvangt in daar brood zijn lichaam en in de wijn ontvangt u zijn leven. De Here Jezus 

schenkt in het Avondmaal Zichzelf aan ons, opdat wij door Hem opstaan uit de dood en 

een nieuw leven beginnen. Want u straks ontvangt is maar niet een stukje brood en een 

slok wijn. Nee, u ontvangt het tastbare bewijs van de Jezus’ liefde voor u. Jezus liefde 

die zo groot is, dat Hij zelfs voor u heeft willen sterven aan dat bittere kruis van 

Golgotha. Niemand heeft grotere liefde, dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden. 

Zo zegt de Here Jezus in vers 13. En dat Hij die grootste liefde voor ons zijn vrienden 

heeft, heeft Hij bewezen. Dat was zijn vreugde. Want zo heeft Hij de wens van zijn 

Vader mogen vervullen dat wij gered zouden worden van de eeuwige dood. Dat in de 

eerste plaats. 

In de tweede plaats zullen we zien hoe we de blijdschap van de Here Jezus kunnen 

bewaren.  
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Hoe kunnen wij nu de blijdschap die de liefde van Jezus Christus ons geeft, 

vasthouden? Het antwoord is simpel. Hoe houd je je huwelijk goed? Door elkaar lief te 

hebben. Door je telkens weer de vraag te stellen: hoe kan ik hem of haar blij maken? 

Wat wil zij graag? Wat wil hij graag? Eigenlijk precies zo als de Here Jezus dat doet in 

zijn liefde voor zijn Vader. Hij vertelt ook hoe Hij dat doet en wat wij moeten doen. 

“Indien u mijn geboden bewaart, zult u in mijn liefde blijven, gelijk Ik de geboden van 

mijn Vader bewaard heb en blijf in zijn liefde. Door de geboden van de Here Jezus te 

bewaren blijven we dus in zijn liefde. Of om het wat persoonlijker te zeggen: door te 

doen wat de Here Jezus graag wil. 

En wat Hij wil, vertelt Hij ons ook. Hij wil graag dat wij elkaar liefhebben, zoals Hij 

ons heeft liefgehad. Vers 12: Dit is mijn gebod, dat u elkaar liefhebt, zoals Ik u heb 

liefgehad. En in vers 17 herhaalt de Here Jezus dit: dit gebied Ik u, dat u elkaar liefhebt. 

Als de liefde van de Here Jezus dus betekenis voor ons heeft, dan willen wij zijn liefde 

beantwoorden. Dan is onze vraag: Here wat wilt u graag dat wij voor u doen? Waar 

kunnen wij u blij mee maken, n u ons zo blij hebt gemaakt? Hoe kunnen wij uw liefde 

beantwoorden, nu U ons in uw machtige liefde hebt gezocht? En dan is zijn antwoord: 

hebt elkaar lief, daar maakt u Mij blij mee. Als u iets voor Mij wil doen, doe dan dit: 

hebt elkaar lief. 

Dat is dus de belangrijkste opdracht die er voor ons ligt als vrienden van Jezus Christus. 

We moeten elkaar liefhebben. We zullen ons hart dus voor elkaar moeten openen. We 

zullen elkaar in ons leven moeten toelaten. Zonder uitzondering. Dus ook degene die 

ons ooit dit heeft aangedaan of die dat heeft gedaan of gezegd. Ook die persoon die wij 

maar niets vinden, omdat hij zich altijd zo aanstelt, of omdat hij altijd zo moeilijk doet. 

Ja, al die broeders en zusters die u niet hebt uitgekozen en nooit zou uitkiezen om uw 

broeder of zuster te zijn. Wij moeten die liefhebben. Want ze zijn door onze Heiland 

uitgekozen en naast ons geplaatst. En wie zijn wij, dat wij broeders en zusters zouden 

afwijzen die Jezus Christus heeft uitgekozen? Zullen wij mensen afwijzen voor wie de 

Here Jezus zijn leven heeft gegeven? Zullen wij mensen afwijzen die Jezus liefheeft? 

We kunnen Jezus niet liefhebben en broeders en zusters afwijzen. Want wie deze 

mensen afwijst, kwetst daarmee Jezus diep. En hoe kun je volhouden dat je Jezus 

liefhebt en toch mensen die Hij liefheeft afwijzen? Dat gaat niet samen. Johannes is 

daar in zijn eerste brief hoofdstuk 5 vers 19 heel duidelijk over: Indien iemand zegt: Ik 
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heb God lief, maar zijn broeder haat, dan is hij een leugenaar. En als broeders en zusters 

in het verleden ons soms hebben gekwetst, dan moeten we dat dus uitpraten. Desnoods 

met hulp van derden. En we moeten bereid zijn elkaar de zonden te vergeven. Ook dat 

hoort bij de liefde. 

En op dit punt wil in het bijzonder wat zeggen. Ik hoor soms gemeenteleden op een 

negatieve manier spreken over de gemeente. Dat het niet veel is en ook nooit veel zal 

worden. En als het even kan dan zullen ze hier ook graag weg gaan. Nu zullen daar 

ongetwijfeld best redenen voor zijn. We zijn niet gesteund toen we het moeilijk hadden. 

Of wat dan ook. Maar toch mag dat niet. Want hoe kunt u zeggen van een gemeente van 

Jezus Christus dat het niets is? Hoe kunt u van Jezus Christus houden en zijn gemeente 

maar niets vinden? Als juist dit het belangrijkste is wat Hij van ons vraagt: dat wij 

elkaar liefhebben. Of misschien voelt u zich hier niet zo thuis en leeft u daarom maar 

een beetje terug getrokken. Maar als we dat allemaal doen dan verandert er nooit wat. 

Want hoe zullen nieuwe mensen zich hier thuis gaan voelen of wij onze harten en 

huizen niet voor hen openen? En ik weet zeker, broeders en zusters, dat als wij onze 

harten meer gaan opstellen voor elkaar, dat dat te voelen zal zijn in de gemeente. En laat 

niemand u wijs maken, dat dat hier niet kan. Of dat wij dat niet zouden kunnen. 

Liefhebben kan iedereen leren. Of je nu jong bent of oud. Rijk of arm. Hoogbegaafd of 

eenvoudig. Iedereen kan dat leren. 

Het is wat dat betreft precies zoals we in de inleiding hebben gezien. Jullie, jongens en 

meisjes, kunnen meehelpen om het thuis gezellig te maken. Door gehoorzaam te zijn. 

Door te doen wat je vader en moeder van je vragen. Door vriendelijk te zijn tegen 

elkaar. En zo is het ook in de gemeente. Wij kunnen er met elkaar voor zorgen dat het 

hier in de gemeente beter en warmer wordt. Door uit onze cocoonen te kruipen en ons 

open te stellen voor elkaar. Door elkaar lief te hebben, zoals de Here Jezus dat zo graag 

ziet. En natuurlijk zal dan nog niet gelijk alles goed gaan. En ook zullen we nog wel een 

keer gekwetst worden. Hoe kan dat ook anders in deze gebroken wereld. Maar aan de 

andere kant is alle energie die we in elkaar steken goed gebruikte energie. Want zelfs al 

zouden we elkaar er niet mee bereiken en voor meer warmte in de gemeente zorgen. 

Wat ik trouwens niet geloof. Dan bewijzen we in ieder geval Hem onze liefde die ons 

eerst heeft liefgehad: de Here Jezus Christus. En hoe kunnen we Hem op een dag als 

vandaag, waarop we het zichtbare teken van Christus liefde voor ons mogen ontvangen 
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in het Heilig Avondmaal… Hoe kunnen we Hem meer onze dank tonen, dan door onze 

harten te openen naar elkaar? Want dat is want Hij het allerliefste van ons wil. En daar 

kunt u nu al mee beginnen. Bijvoorbeeld door u straks bij het zingen bewust te zijn, dat 

wij met elkaar als kinderen van God aan het zingen zijn. Of bijvoorbeeld door straks als 

u opstaat om het Avondmaal te vieren elkaar aan te kijken en elkaar te begroeten. En als 

we meer en meer zo in liefde met elkaar gaan leven, dat zal de vreugde van Jezus 

Christus in onze harten blijven en steeds voller worden. Totdat we uiteindelijk er 

helemaal mee vervuld zullen zijn. Wat ook precies de bedoeling is van onze Heiland 

Jezus Christus. Dit heb ik tot u gesproken, opdat de blijdschap van uw Here Jezus 

Christus in u is en u met blijdschap vervuld wordt. 

Amen 

 


	Amen

