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Broeders en zusters, in deze bijzonder feestelijke dienst waarin onze broeder Manickam 

het sacrament van de Heilige Doop mag ontvangen, willen we met elkaar luisteren naar 

het Woord van God, waarin de Here Zich aan ons toont als de liefde in eigen Persoon. 

Een liefde die als God Zelf van eeuwigheid is. En over die eeuwigheid van Gods liefde, 

willen we dan ook, na de zegengroet van de Here met elkaar zingen, met de woorden 

van Psalm 118 de verzen 1 en 5. Maar eerst willen we nu, staande,  de Here belijden dat 

wij Hem in alle dingen nodig hebben.  

 

1. Votum 

2. Zegengroet 

3. Lied : Psalm 118 : 1 en 5  

4. Gebed voor de opening van het Woord 

5. Schriftlezing : 1 Johannes 4 : 7 - 21 

6. Lied : Psalm 145 : 1 (de grootheid van de Here bezingen) 

7. Tekst : 1 Johannes 4 : 16b 

8. Belijdenis van ons geloof met de woorden van de Apostolische geloofsbelijdenis 

op de wijs van Gezang 4 

9. Doop  

10. Zingen : Psalm 84 : 3  (welzalig hij die al zijn kracht...) 

11. Dankzegging en gebed 

12. Slotzang : Psalm 116 : 5 en 7  (over Gods trouw en liefde) 

 



Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, bruidspaar, broeders en zusters, 

jongens en meisjes 

In alle diensten die we mogen houden, toont God Zich in zijn liefde aan ons. Maar in 

deze dienst willen we in het bijzonder stilstaan bij het karakter van Gods liefde. Want 

wat is er toepasselijker om over te preken op een dag als vandaag, als over de liefde van 

God. Nu onze broeder.., de Here zal belijden, dat hij bij God zijn redding en troost 

gevonden heeft en zal blijven zoeken. Dat hij door Gods liefde overwonnen is. 

Ja, wat is er mooier om bij stil te staan op een dag als vandaag als bij de liefde van God. 

Een liefde waar de wereld zo weinig van begrijpt. O, er wordt heel wat gesproken over 

de liefde. Tussen vrienden en vriendinnen. En ook op de televisie wordt er heel wat 

aandacht besteed aan de liefde. Maar over het algemeen wordt daar meer over de liefde 

gewauweld dan dat er veel zinnige over worden gezegd. Denkt u maar aan wat de soaps 

ons voorhouden over de liefde. Soaps als "Goede tijden, slechte tijden" of "The bold en 

the beautiful" en noem ze allemaal maar op. Men heeft zijn mond vol over liefde, maar 

begrijpt er niets van. En ook van die verkapte voorlichtingsprogramma's over hoe we de 

liefde nog beter kunnen bedrijven, worden we niets wijzer als we willen weten wat 

liefde is. Dat zijn allemaal maar slappe en misvormde aftreksels van de liefde. Ze tonen 

ons een liefde zoals die door de Franse filosoof Jean-Paul Sartre zo treffend is 

omschreven als een egoïsme … deux. Het is de liefde van twee mensen die niets anders 

bij elkaar zoeken dan de vervulling van hun eigen verlangens. Drijvend op de 

aantrekkingskracht, zoals die er tussen twee mensen kan bestaan, zoeken ze elkaar en 

leven ze met elkaar. Maar als de verlangens niet meer worden bevredigd en de 

aantrekkingskracht wegvloeit, blijft er niets anders over dan een heimwee naar de tijd 

toen alles nog zo mooi was. En uiteindelijk gaat men maar uit elkaar. Een illusie armer, 

maar meestal weinig wijzer. Want men denkt dat men uit elkaar is gegaan, omdat 

uiteindelijk bleek dat ze toch niet bij elkaar pasten. Maar daar lag de oorzaak van hun 

problemen niet. Het probleem is dat ze niet weten wat echte liefde is. 

Wat deze mensen liefde noemen en vandaag de dag dus voor liefde wordt versleten, 

noemden de Grieken in de dagen van de Here Jezus "eros". En de eros onderscheidden 

ze van de liefde waar de bijbel steeds van spreekt "de agapè". "Eros" is de liefde die de 

bevrediging van zijn eigen verlangens zoekt. Het is een liefde die neemt. En als de 

ander kaal geplukt is, op zoek gaat naar een nieuw voorwerp waar hij zijn behoeften kan 



bevredigen. "Agapè", dat is de liefde die het geluk van de ander zoekt. Agapè neemt 

niet maar geeft. Agapè gaat niet van de een naar de ander, maar zoekt een blijvende 

gemeenschap. 

Dat is de liefde waar de Bijbel over spreekt. En dat is de liefde waar de Here jou..., maar 

ook ons mee tegemoet treedt. Een liefde die ons en jou heeft gezocht, die zichzelf geeft 

en gemeenschap oefent. Over die liefde van God mag ik vanmiddag het Woord 

bedienen. Ik doe dat voor u onder het volgende thema: 

God toont in zijn omgang met ons dat Hij de liefde in eigen Persoon is. 

Want in zijn liefde: 

1. heeft Hij ons gezocht 

2. heeft Hij Zichzelf aan ons gegeven 

3. oefent Hij gemeenschap met ons. 

We zullen dus allereerst zien dat God in zijn liefde ons heeft gezocht. Waar gaat het 

Johannes om in het Schriftgedeelte dat we met elkaar gelezen hebben? Om te bewijzen 

dat God liefde is? Nee, niet in de eerste plaats. Johannes wil ons aansporen om elkaar 

lief te hebben. Dat is waar hij mee inzet in vers 7: Geliefden, laten wij elkaar 

liefhebben, want de liefde is uit God. En daar eindigt Johannes ook mee in de verzen 20 

en 21: Indien iemand zegt: Ik heb God lief, maar zijn broeder haat, dan is hij een 

leugenaar; want wie zijn broeder, die hij gezien heeft, niet liefheeft, kan ook God, die 

hij niet gezien heeft, niet liefhebben. En dit gebod hebben wij van Hem: Wie God 

liefheeft, moet ook zijn broeder liefhebben. Het accent ligt dus bij het liefhebben van 

elkaar. En waarom vraagt God dat van ons? Omdat God de liefde lief heeft. Zeer lief 

heeft. Ja, God en de liefde zijn zo met elkaar verweven, dat God ons bekend maakt, dat 

Hij liefde is.  

En omdat God liefde is, is het onmogelijk is om vol te houden dat we God liefhebben, 

als we tegelijkertijd onze naaste niet liefhebben. Want als we onze naaste niet 

liefhebben, weten we niet wat liefhebben is. En als we niet weten wat liefhebben is, 

kennen we God niet. Want God is liefde. En dat is dan ook precies wat Johannes in vers 

8 van hoofdstuk 4 schrijft: Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde. Je mag 

ook zeggen: Wie niet liefheeft, heeft geen omgang met God, want God is liefde. Hebt u 

dat tot u door laten dringen, broeders en zusters. Zo scherp staat het. Als u uw naaste 

niet liefhebt, kent u God niet. En als u God niet kent, dan heeft dat grote gevolgen. 



Want dan hebt u geen deel aan het eeuwig leven. Want de Here Jezus heeft in Johannes 

17 vers 3 gezegd: Dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige en waarachtige 

God en Hem die u gezonden heeft. God kennen is het eeuwige leven. En als u God niet 

kent, hebt u geen deel aan het eeuwige leven. 

Nadat Johannes dat duidelijk heeft gemaakt in vers 8, gaat hij ons laten zien waarin die 

liefde van God hebben leren kennen. Vers 10 : Hierin is de liefde, niet dat wij God 

liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon gezonden heeft als een 

verzoening voor onze zonden. Johannes wijst dus allereerst op het initiatief van God als 

bewijs van Gods liefde. Niet wij hebben God gezocht. Maar God heeft ons gezocht. 

Niet wij Hem, maar Hij ons. 

En met welk een kracht en aandrang heeft de Here ons gezocht om ons te kunnen 

vinden. Want, zaten wij op God te wachten? Nee. Integendeel. Wij waren zijn vijanden 

toen God naar ons op zoek ging. Zoals Paulus dat beschrijft in Romeinen 5 vers 8: God 

echter bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, 

voor ons gestorven is. En in vers 10 noemt Paulus ons zelfs "vijanden" van God. Wij 

waren zijn vijanden, toen God ons zocht. Wij wilden niets van Hem weten. Wij wilden 

onze eigen gang gaan. Wij konden onszelf wel redden. Wij hadden God niet nodig. 

Dachten wij en zo gedroegen we ons ook. 

Maar gelukkig heeft God Zich in zijn liefde niets van onze dwarsheid en opstandigheid 

aangetrokken. Maar God heeft ons telkens weer met zoveel kracht gezocht en geroepen, 

met zoveel vasthoudendheid onze weerstanden afgebroken, dat wij uiteindelijk niet 

anders konden, dan ons aan Hem over te geven. En zo heeft God ook jou gezocht. Als 

er goede mogelijkheden waren geweest om in je vaderland te blijven, dan was je daar zo 

goed als zeker gebleven. Maar het mocht niet zo zijn. Want God had plannen met jou. 

Plannen die niemand kan vermoeden. Maar God zocht jou. En heeft jou op de weg naar 

Nederland gezet, hier in Sliedrecht gebracht en je naar deze kerk laten gaan. Om tot jou 

te spreken. Om jouw hart open te breken en er bezit van te nemen. En om je een plaats 

te geven tussen zijn kinderen. Zo heeft de Here jou gezocht. 

En zo heeft Hij ook u gezocht, broeders en zusters, en ook jullie jongelui. Misschien 

wel niet zo spectaculair als bij …. Maar met niet minder aandrang en minder kracht. 

God is met zoveel kracht naar ons toegekomen dat Hij door ons niet langer weerstaan 

worden. Want God sprak zijn woorden van liefde met grote kracht en grote trouw. En 



velen van ons kunnen daar ook over vertellen. Want hoevelen onder ons hebben niet een 

periode gehad, waarin God ons koud liet, waarin we Hem wilden verlaten? En 

misschien we in ons hart God wel voor een tijd hebben verlaten. Maar in zijn liefde 

heeft Hij ons vastgehouden. Hij heeft ons telkens weer opgezocht. Geroepen om weer 

terug te keren naar zijn huis te gaan. Met kracht sprak Hij dan tot ons. Met een kracht 

die ons drong tot een keuze, waar we niet meer onderuit konden. En zo heeft Hij met 

kracht de poorten van ons hart open gebroken, de weerstand in ons overwonnen, en ons 

tot de belijdenis gebracht: "U bent mijn God, uw kracht heeft mij overwonnen." Ja, door 

de kracht van de zijn Geest heeft God onze weerstanden gebroken en de liefde voor God 

in ons gewekt. 

God heeft ons gezocht. Gods liefde heeft ons gezocht. Want liefde zoekt. Liefde zoekt 

de ander. Zoekt het geluk voor de ander. Zoals God ons het geluk heeft gegeven, door 

Zichzelf aan ons bekend te maken. 

En zoals Gods liefde ons gezocht heeft, zo moeten wij ook elkaar zoeken. Dat in de 

eerste plaats. 

In de tweede plaats zullen we zien dat God in zijn liefde Zichzelf gegeven heeft. De 

verzen 9 en 10 van 1 Johannes 4 laten precies zien, wat hiermee bedoeld wordt. Daar 

vestigt Johannes onze aandacht op het feit dat God Zichzelf aan ons gegeven heeft in 

zijn Zoon. Hierin is de liefde van God jegens ons geopenbaard, dat God zijn 

eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem. 

Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad 

en zijn Zoon gezonden heeft als verzoening voor onze zonden. Hier dalen we nog 

verder af in de liefde van God. Of misschien zou je beter kunnen zeggen, klimmen we 

verder omhoog. Want wat een enorm vergezicht ontvangen we hier op de liefde van 

God. Nu Hij ons zijn Zoon laat zien. Zijn eniggeboren Zoon, het kostbaarste dat Hij 

had. God laat ons in de hemel kijken. Waar Hij Hem zijn heerlijkheid heeft laten 

afleggen. De heerlijkheid die Hem aangeboren was. Waar Hij zijn Zoon afstand heeft 

laten doen van zijn rust en zijn eer. De rust en de eer die Hem voluit toekwam. En dat 

enkel en alleen omdat Hij ons zo liefhad. En Hij heeft Hem mens laten worden, om als 

mens onder de mensen te lijden. Ook dat toont God ons. Dat zijn Zoon om ons geleden 

heeft onder de verschrikkelijke haat die wij van nature in ons meedragen. Om door ons 



mensen verraden, vernederd, onrechtvaardig veroordeeld, gemarteld, gekruisigd en 

gedood te worden. Wat een verschrikkelijk lijden is dat voor de Here Jezus geweest. 

Maar denkt u zich ook eens in, wat dat voor de Vader betekend moet hebben. Het 

laatste dat je als ouder wil is je kind te zien lijden. Je eigen vlees en bloed. Liever lijdt je 

zelf. Maar toch heeft God zijn Zoon overgegeven aan het lijden. En daarmee dus 

Zichzelf overgegeven aan het lijden. Ja, zelfs zo diep, dat Hij Zich in het diepste lijden 

van zijn Zoon, Zich van Hem afkeerde en Hem in de steek liet. En dat allemaal met ‚‚n 

doel. Om u te redden. Opdat wij zouden leven door hem. 

Dat is de liefde die God ons bewezen heeft in het geven van zijn Zoon. En door die 

liefde hebben wij toekomst. Leven wij. En als wij dan zo ervaren dat wij leven, doordat 

God Zichzelf aan ons gegeven heeft. Laten wij dan ook onszelf geven. Geven aan 

elkaar. Zonder te kijken of de investering van onze tijd en onze moeite er wel uitkomt. 

Want als we alleen maar geven om terug te ontvangen, dan hebben we nog niets van de 

liefde begrepen. Dan kennen we God nog niet. Dan staat ons blijkbaar niet voor ogen 

hoeveel de Here voor ons gegeven heeft en hoe weinig Hij nog maar terug ontvangen 

heeft. Geef uzelf. Stel uzelf kwetsbaar op. Investeer in uw broeders en zusters. Maak 

tijd voor ze. Wees eerlijk tegenover hen. Spreek ook, las dat kan, over uw gevoelens. 

Laat uw broeders en zusters toe in uw leven. En ik besef dat dat niet altijd makkelijk is. 

Want u zult soms beschadigd worden door hen. Want we doen elkaar soms pijn in de 

kerk. Maar zie dan op de pijn die de Here voor u heeft overgehad. En vergeef elkaar. 

Dat is wat de Here van u vraagt: dat u uzelf geeft als antwoord op het feit dat Hij 

Zichzelf gegeven heeft. En zo is straks het doopwater het zichtbare teken en zegel van 

het feit dat God Zich aan br. Manickam gegeven heeft. En zo is de belijdenis van br. 

Manickam, het antwoord op het feit dat Christus Zichzelf ook voor hem gegeven heeft. 

Dat in de tweede plaats. 

In de derde plaats zullen we zien dat God in zijn liefde gemeenschap met ons oefent. 

Hiermee komen tot het uiteindelijke doel van ons tekstgedeelte. Namelijk de oefening 

van de gemeenschap met God. Het leven met God. In de verzen 13 tot en met 16 brengt 

Johannes dat driemaal ter sprake. Steeds met die wederkerige formule. Vers 13: Hieraan 

onderkennen wij, dat wij in Hem blijven en Hij in ons, dat Hij ons van zijn Geest 

gegeven heeft. Vers 15: Al wie belijdt, dat Jezus de Zoon van God is - God blijft in hem 



en hij in God. En vers 16: God is liefde, en wie in de liefde blijft, blijft en God blijft in 

hem. 

Hierin vindt Gods zoeken van ons en het geven van zijn Zoon zijn doel, dat de 

gemeenschap tussen God en ons hersteld is. God heeft Zichzelf aan ons gegeven en nu 

geven wij onszelf aan Hem. Hij heeft ons verheerlijkt door ons te redden van de dood en 

te verbinden aan zijn Zoon. En nu verheerlijken wij God. In onze liederen en gebeden. 

Maar ook in de liefde voor elkaar. Want juist daarin wordt Gods liefde het meest 

verheerlijkt, als wij elkaar liefhebben. Of zoals het in vers 12b staat: indien wij elkaar 

liefhebben, blijft God in ons en zijn liefde is in ons volmaakt geworden. Met dat 

volmaakt worden van Gods liefde, wordt niet bedoeld dat wij elkaar volmaakt 

liefhebben. Maar het wijst op het uiteindelijk doel van Gods liefde, op zijn 

eindbestemming. En die wordt bereikt als wij elkaar liefhebben. Daarin vindt Gods 

liefde zijn hoogtepunt als verloren zondaars als wij, die van nature geneigd zijn om God 

en onze naaste te haten, elkaar weer lief krijgen. En daarin vindt ook de gemeenschap 

met God zijn hoogtepunt. In de liefde voor elkaar. 

Wilt u broeder Manickam, de Here uw liefde bewijzen, heb je broeders en zusters lief. 

En wilt u dus God uw liefde bewijzen, broeders en zusters, heb dan deze broeder lief en 

de andere broeders en zusters die u van de Here hebt ontvangen. Uw broeders en zusters 

die met u in de gemeenschap van God mogen leven. Met wie u ‚‚n Geest hebt 

ontvangen. Want u hebt niet allemaal uw eigen Geest ontvangen, maar wij hebben 

samen de ene Geest ontvangen. De Geest van de gemeenschap met God. Die ons leert 

dat wij gemeenschap hebben met God, aldus vers 14. Hieraan onderkennen wij, dat wij 

in Hem blijven en Hij in ons, dat Hij ons van zijn Geest gegeven heeft. Door deze Geest 

is God in ons. Door deze Geest zijn wij met God verbonden. Maar omdat het maar ‚‚n 

Geest, zijn allen die met God verbonden zijn, ook met elkaar verbonden. 

Met elkaar. Voor elkaar, daar gaat het uiteindelijk om. Om die wederkerigheid. 

Wanneer degene naar wie gezocht wordt, zich laat vinden. Zoals br….belijdt dat God 

hem heeft gezocht en hij door God gevonden is en hij daarvan het teken ontvangt. Zo 

moet u ook elkaar zoeken en u laten vinden. Zo moet u zich ook aan elkaar geven en 

elkaar ontvangen. Zo moet u gemeenschap oefenen met elkaar. En hebt u gemeenschap 

met God. Want God is liefde, en wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in 

hem. 



Amen. 


