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Ds. Arjan van Groos (1962 - 2014) 
Tekst: Johannes 15, 16 - 17 
Ochtenddienst / middagdienst 

 

Broeders en zusters,  

 

1 Votum 

2 Zegengroet 

3 Zingen : Psalm 108 : 1 en 2 

4 Lezing van de wet 

5 Zingen : Gezang 156 

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

7 Schriftlezing : Lucas 5 : 1 – 11 en Johannes 15 : 9 - 17 

8 Zingen : Psalm 147 : 1 en 7  (over de Here die Israël heeft uitgekozen) 

9 Tekst : Johannes 15 : 16 en 17 

10 Zingen : Psalm 119 : 64 en 66 (uitgekozen zijn om Hem te dienen) 

11 Dankzegging en voorbede 

12 Dienst van de offergaven 

13 Slotzang : Gezang 118 : 1en 3 

14 Zegen 
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Middagdienst 

1 Votum 

2 Zegengroet 

3 Zingen : Psalm 108 : 1 en 2 

4 Gebed om zegen over de eredienst 

5 Schriftlezing : Lucas 5 : 1 – 11 en Johannes 15 : 9 – 17 

6 Zingen : Psalm 147 : 1 en 7  (over de Here die Israël heeft uitgekozen) 

7 Tekst : Johannes 15 : 16 en 17 

8 Zingen : Psalm 119 : 64 en 66 (uitgekozen zijn om Hem te dienen) 

9 Geloofsbelijdenis op de wijs van Gezang 179b 

10 Dankzegging en voorbede 

11 Dienst van de offergaven 

12 Slotzang : Gezang 118 : 1en 3  (over Christus die voor zijn kerk blijft zorgen) 

13 Zegen 
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Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, groot en 

klein, 

[Voelt u zich] Voelt u zich ook een uitgekozen mens? Een mens door niemand minder 

dan God zelf uitgekozen? Misschien voelt u zich helemaal niet een mens die door God 

is uitgekozen. En zegt u: ‘Nou ik weet helemaal niet of ik door God ben uitgekozen om 

altijd met Hem te leven. Ik weet niet of ik uitverkoren ben.’ Daar valt dat voor veel 

mensen zo beladen woord: ‘uitverkoren’. En dan denken mensen die in de kerk zijn 

opgegroeid al gauw aan de uitverkiezing. Aan dat besluit van God waardoor we altijd 

Gods kinderen zijn en eeuwig met Hem in groot geluk mogen leven. Maar broeders en 

zusters, gasten in ons midden, daar heb ik het nu niet over. Daar had Jezus Christus het 

ook niet over. God maakt vaker keuzes ten aanzien van ons. 

Laten we eens denken aan de twaalf apostelen. De Heer Jezus heeft ze zelf uitgekozen. 

We hebben gelezen in Lucas 5. Hij riep Simon Petrus, Johannes en Jakobus. En elders 

kunnen we lezen hoe Hij anderen uitkoos om zijn bijzondere leerlingen te zijn. Toch 

hebben niet al de twaalf het eeuwig leven ontvangen.  

[Bij de doop] Maar we kunnen ook heel simpel bij de doop blijven.  Ik denk dat de 

meesten van ons hier het teken van de Heilige Doop ontvangen. Dat is een voorrecht dat 

niet ieder kind ontvangt. God heeft u uitgekozen om deel uit te maken van zijn volk op 

aarde. Van zijn kerk. En als kind van zijn volk mocht u al weten dat u een kind van God 

bent. En de kinderen hier die gedoopt zijn, mogen dat ook weten. Dat God ze heeft uit-

gekozen om zijn kind te zijn. En je mag weten dat je altijd mag vragen of God je zonden 

wil vergeven op grond van het feit dat haar Jezus Christus al voor die zonden is gestraft. 

Ook mag je weten dat dat de Heilige Geest in je wonen en werken wil. Een dergelijk 

prachtig geschenk ontvangt echt niet ieder kind in deze wereld. Maar jij bent dus door 

God uitgekozen om dit prachtige geschenk te ontvangen. En om ervoor te zorgen dat je 

daar nooit aan gaat twijfelen heeft God je het teken van de Heilige Doop gegeven. En zo 

zijn velen van u ook door God uitgekozen om bij zijn volk te horen en te mogen leven 

bij de kring van de mensen die Hij lief heeft. 

[Misschien niet gedoopt] Misschien denken sommigen van u nu misschien: ‘Maar ik 

ben niet gedoopt, dus God heeft mij niet uitgekozen.’ Dat is maar hoe je het bekijkt. 

God heeft u inderdaad niet uitgekozen om vanaf uw geboorte bij zijn volk te horen. 

Maar God heeft u wel uitgekozen om hier vanmorgen aanwezig te zijn en deze preek te 
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horen. En dat kan voor u een gebeurtenis zijn die uw leven verandert. Andere mensen 

zijn niet gekomen, maar God heeft het u in uw hart gegeven om wel vanmorgen hier 

wel in ons midden te zijn. 

En zo broeders en zusters, gasten in ons midden, zo zijn we hier allemaal aanwezig om-

dat God ons daartoe heeft uitgekozen. En dat is een onvoorstelbaar voorrecht. Nu kan 

het zijn dat we dat niet zo zien. Er zijn misschien jongeren in de kerk die hier alleen 

maar zijn, omdat ze van hun ouders mee moeten. Ze zitten hier hun tijd uit. Soms is het 

niet aan ze te zien. Maar soms laten ze dat wel zien. Zitten ze onder de dienst met hun 

mobiel te spelen, voetbaluitslagen bij te houden, spelletjes te doen. Soms zo zichtbaar 

dat ze daar anderen mee tot last zijn. Die jongeren beseffen blijkbaar niet hoe bevoor-

recht ze zijn. En ze beseffen blijkbaar niet hoe groot en heilig de God is die hun heeft 

uitgekozen. 

[Als je nadenkt] Nu hebben wij mensen vaak een enorme behoefte om te weten waarom 

je uitgekozen wordt. En de reden zoeken we dan in wat iemand heeft gedaan of in de 

kwaliteiten van een persoon. Want zo werkt het onder ons mensen. Waar heeft iemand 

het aan verdiend? We kijken als het ware terug naar de uitgekozen persoon. En zo gaat 

het ook vaak onder ons mensen. Maar als je op die manier probeert te ontdekken waar-

om God iemand uitkiest, of heeft uitgekozen, dan loop je altijd weer vast. Want je vindt 

in een mens nooit de reden waarom God die mens zou uitkiezen. Waarom heeft God u 

als kind hebben uitgekozen om zijn kind te zijn? Is dat vanwege de liefde die u Hem 

toen al gegeven had? Nee dat niet want u had nog geen besef van God en over liefde 

dacht u als baby ook niet na. U genoot er hoogstens van als u die ontving. Maar bewust 

zelf liefde geven kon u niet. Waarom heeft Jezus juist die twaalf mannen uitgekozen om 

zijn belangrijkste leerlingen te zijn? Is dat vanwege hun verdiensten of kwaliteiten? Als 

mens zou je zeggen: ‘Had Jezus niet beter tussen de Bijbelgeleerden uit zijn tijd mannen 

kunnen uitkiezen?’  

[God kijkt niet] Als God kiest kijkt Hij niet naar onze verdiensten. Nee, God kijkt veel 

eerder naar wat Hij met ons wil doen. God kijkt naar de toekomst. God kiest mensen uit, 

omdat Hij plannen met ze heeft. Jezus Christus heeft zijn twaalf belangrijkste leerlingen 

uitgekozen, omdat Hij plannen met ze had. Zo koos Christus de apostelen uit met het 

doel dat ze heel dicht bij Hem zouden leven. En zodat ze later, als Hij er niet meer was, 

over Hem zouden kunnen vertellen. En zodat ze, al vertellend over Jezus Christus, in-
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strumenten zouden zijn in de hand van God. Met het doel dat mensen uit hun ellende en 

verdriet gered worden. Om mensen te kunnen troosten. Om mensen te vertellen dat er 

vergeving mogelijk is van hun zonden. Van hun fouten. Om mensen te vertellen dat er 

een nieuwe wereld aankomt. Een wereld die vol zal zijn van liefde en vrede. Een wereld 

waarin niemand meer verdriet en pijn zal kennen. Eigenlijk dus zoals we gelezen heb-

ben bij de roeping van Petrus, Jakobus en Johannes. Ze waren uitgekozen om ‘voortaan 

mensen te vangen.’ 

[God kiest en maakt geschikt] En nu zijn er mensen die zich dan gaan afvragen wat God 

met hun zou kunnen. Voor welk doel Hij hun zou uitkiezen. Maar ook dat is vaak een 

zinloze bezigheid. Want dan gaan we toch weer naar onze eigen kwaliteiten kijken. Wat 

heb ik in huis waardoor God wat met mij zou kunnen. Maar zo werkt het niet. God kiest 

een echtpaar dat geen kinderen kan krijgen uit als de aartsvader en aartsmoeder van een 

nieuw volk. Zij moeten het begin zijn van Gods volk. Wat eigenlijk niet kan. Maar ze 

worden het toch. Namelijk Abraham en Sarah. God kiest de felste vervolger van zijn 

kerk uit om onder de niet-Joden te getuigen van Jezus Christus. Namelijk de apostel 

Paulus. En zo kiest Jezus Christus ongeletterde vissers uit om zijn belangrijkste leer-

lingen te worden en om van Hem te getuigen. Niet omdat die mensen van zichzelf dach-

ten dat ze wel geschikt waren voor deze taak. Maar omdat God wat met hen wilde. Om-

dat God ze geschikt zou maken voor deze taak. Hij zorgde er voor dat het onvruchtbare 

echtpaar Abraham en Sara een zoon kregen, terwijl Sara, gezien haar leeftijd, allang niet 

meer zwanger kon raken. Jezus Christus zorgde er zelf voor dat Paulus’ kijk op Hem 

totaal veranderde. Ook zorgde Hij ervoor dat deze vervolger van de kerk door deze kerk 

aanvaard werd als apostel en leraar. Hij zorgde ervoor dat de belangrijkste leerlingen, na 

het vertrek van Jezus, de wereld introkken en vele tot geloof mochten brengen. God 

heeft ze uitgekozen, omdat God plannen met hen had. Waarbij God zich in principe 

niets hoeft aan te trekken van de natuurlijke geschiktheid van een mens. Want Hij is 

prima in staat om een ongeschikt mens, geschikt te maken. En vaak toont Hij juist zo 

zijn grootheid. Door te gebruiken wat in mensenogen ongeschikt is. 

[De apostelen moeten] Nu spreekt in onze tekst de Heer Jezus Christus niet zonder re-

den over het feit dat zij niet Hem, maar dat Hij hen heeft uitgekozen. Het gaat namelijk 

in dit gedeelte over het feit dat ze elkaar moeten liefhebben. In vers 12 zegt Jezus: ‘Mijn 

gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals Ik jullie heb liefgehad.’ Maar u weet dat het 
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niet altijd meevalt om elkaar lief te hebben. Want tja, de ene mens ligt je nu eenmaal 

beter dan de ander. De een is plezieriger in de omgang dan de ander. De ene mens vin-

den we meer de moeite waard om lief te hebben. De ander minder. 

[Ze moeten liefhebben] Maar de Here Jezus verklaart hier deze manier van redenen voor 

niet geldig. Want ze zijn niet zijn apostelen omdat zij daar zelf voor gekozen hebben. Ze 

horen niet tot de kring van Jezus belangrijkste vrienden, omdat ze dat verdiend hebben. 

Ze horen daarbij omdat Christus ze die plaats heeft gegeven. En als het dan gaat over 

het liefhebben van elkaar, dan moeten ze dus niet door de bril van hun eigen voorkeuren 

kijken, maar door de ogen van Christus. Ze moeten elkaar dus niet bekijken door de bril 

van hun eigen ervaringen, maar door de ogen van Christus. En hun Heer heeft ze stuk 

voor stuk lief en Hij wil dan ook dat ze elkaar liefhebben. Als Jezus lief hebt, dan moet 

je ook liefhebben wie Hij lief heeft. En het mag duidelijk zijn dat het een niet zonder het 

ander gaat. Als Christus uit liefde zijn leven geeft voor iemand, wie zijn wij dan dat wij 

die ander geen vriendelijk woord of blik waardig keuren? Zijn wij meer dan Christus? 

Leven wij zelf allemaal niet van de liefde van de Christus? Van het feit dat Christus 

niets minder dan zijn leven voor ons gegeven heeft. Wat u en ik van iemand vinden is 

helemaal niet belangrijk. Wat Jezus Christus van iemand vindt, is wat telt. Zoals Paulus 

dat ook schrijft in Romeinen 14:4. Waar het gaat over wat je als christen nu wel en niet 

mag eten. En dan schrijft Paulus de volgende woorden. ‘Wie alles eet mag niet neerzien 

op iemand die dat niet doet, en wie niet alles eet mag geen oordeel vellen over iemand 

die dat wel doet, want God heeft hem aanvaard. Wie bent u dat u een oordeel velt over 

de dienaar van een ander?’ Dat zijn duidelijke woorden. Uw broeder en zuster is door 

Christus aanvaard. Waar zouden wij dan het recht vandaan halen om anders over hem of 

haar te oordelen?! Het gaat er dus niet om dat Christus onze naaste gaat zien door onze 

ogen, maar dat wij onze naaste gaan zien door zijn ogen. Ogen die vol zijn van liefde, 

vergeving, goedheid en wijsheid. 

[Dat moeten we goed] En dat is toch wat u viert bij het Heilig Avondmaal. Namelijk dat 

Jezus Christus zijn leven heeft gegeven voor uw zonden. Voor de zonden van mij, maar 

ook voor de zonden van u en u, en ook voor de zonden van jou en jou. En als Jezus 

Christus ons allemaal dus in zijn liefde en genade laat delen in zijn liefde, dan hebben 

wij ook elkaar lief te hebben. En als iemand zijn broeder of zuster niet wil liefhebben, 

dan moet hij of zij zich bekeren. Als iemand zijn broeder of zuster niet wil vergeven, 
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hoe zou hij of zij dan wel van de vergeving van Christus mogen leven? Wie haat koes-

tert tegen zijn naaste, moet zich eerst bekeren voor hij of zij aangaat. 

[Verschil tussen] Maar dan moeten we hier wel goed onderscheiden. Haat koesteren is 

wel wat anders dan een haat voelen waar je tegen vecht en waar je vanaf wilt. Als ie-

mand ons vreselijk beschadigd heeft en die beschadiging trekt zijn sporen door ons le-

ven en ook door het leven van mensen die heel dicht bij ons staan, dan is het begrijpe-

lijk dat je soms haat voelt tegenover degene die je zo beschadigd heeft. Dat heb je ook 

lang niet altijd in de hand. Maar die haatgevoelens moeten we dan wel vervolgens be-

strijden en niet koesteren. 

En waarom geeft Jezus Christus zijn leerlingen juist nu deze opdracht? Waarom bindt 

Hij hen dit nu met zoveel nadruk op het hart? Omdat Hij straks niet meer in hun midden 

zal zijn om er op toe te zien dat ze elkaar liefhebben. Want zijn tijd is gekomen om in 

liefde voor zijn leerlingen zijn leven te gaan geven. 

En als Hij van hen is weggegaan naar de hemel, dan ligt daar voor hen de opdracht om 

op weg te gaan en vrucht te dragen. Het woord ‘vrucht’ sluit aan bij het beeld dat de 

Here Jezus eerder in het hoofdstuk heeft gebruikt. Het beeld van de wijnstok. Hij is de 

wijnstok, de stam. De apostelen zijn de ranken. En aan de ranken groeien de vruchten. 

En met dat doel stuurt Jezus ze de wereld in. [De blijde boodschap] Zij moeten vertel-

len van de liefde van Jezus Christus, van de vergeving van de zonden die Hij voor men-

sen heeft verdiend. Ze moeten vertellen van een toekomst waarin liefde, vrede en recht 

zullen heersen. Ze moeten vertellen over een God die liefde is en die liefde werkt. En 

ook daarom is het zo belangrijk dat ze elkaar liefhebben. Want anders zal hun bood-

schap ontkracht worden door hun gedrag. Want hoe geloofwaardig ben je als je liefde 

predikt, maar in oorlog leeft met je broeder. Een broeder die op zijn beurt dezelfde 

boodschap van liefde rond vertelt. Dat is altijd het gevaar dat de woorden van de blijde 

boodschap van Jezus Christus breken op de daden van de kerk. 

[We hoeven niet] Dat is in het verleden al vaak gebeurd. Want wij mensen zijn zwak. 

En wie van ons is in staat om lief te hebben zoals Christus dat van ons vraagt? Wat 

schieten we daar vaak tekort in. Maar toch hoeven we en mogen we niet wanhopen. 

Want de Here Jezus gaf zijn apostelen ook de opdracht om de kracht van de liefde niet 

bij zichzelf te zoeken, maar God daar om te vragen. Want Hij leerde ze in zijn Naam tot 

de Vader te bidden. En als ze dat zouden doen, dan zou God ze geven waar ze om vroe-
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gen. Daar mochten ze op rekenen. Daar mogen wij op rekenen. Dat betekent niet dat 

God alles doet wat wij Hem vragen. Dat wil de Heer Jezus hier niet zeggen. Deze woor-

den horen bij de opdracht die Hij ze geeft. En dat betekent dat als ze bidden om de Hei-

lige Geest, of die hen wil vervullen met liefde en of die hen wil geven wat ze nodig 

hebben voor de vervulling van hun opdracht, dan zal God dat geven. En zo staat u dus 

niet alleen als u strijd tegen gevoelens van haat en nijd en op zoek bent naar een hart vol 

liefde en warmte. Zo staat u dus niet alleen als u God vraagt om uw naaste te mogen 

zien door zijn ogen. God wil u daarin graag helpen. Want juist met dat doel heeft Hij 

zijn Geest in ons midden uitgestort. 

Amen 


