
Preek over 1 Johannes 4,11-16 (avondmaal): Een testcase. 
 
Voorzang: Psalm 93 
Votum en Groet 
Zingen: Gezang 362 (Evangelische Liedbundel: God in ons midden…)  
Gebed 
Kinderpraatje 
Zingen: Kinderlied 3 (Zing de Here een nieuw lied…) 
Schriftlezing: Psalm 42 en 1Johannes 4,11-16 
Zingen: Psalm 42, 1 en 3 
Verkondiging van 1Johannes 4,11-16: Een testcase. 
Zingen: Gezang 426, 1. 2. en 5 
Voorbereiding op de viering van het avondmaal 
Geloofsbelijdenis 
Zingen: Gezang 239 (Zingende Gezegend; mel. Gez. 258) 
Viering van het avondmaal 
Zingen: Opwekking 136 (Abba, Vader) 
Dankzegging en voorbeden 
Collecte 
Zingen: Gezang 448, 1 en 4 
Zegen 
 
Gemeente van zijn Heer Jezus Christus! 
Er is Johannes veel aan gelegen dat we van een bepaalde zaak heel zeker zijn. 
Laat ik een aantal woorden uit zijn brief op een rijtje zetten.      1 
 

2,3: Dat wij God kennen weten we, doordat we ons aan zijn geboden houden.   2 
 
2,5: In wie zich aan Gods woord houdt, is zijn liefde ten volle werkelijkheid geworden; hierdoor we-
ten we dat we in Hem zijn.         3 
 
3,10: Hieraan is te zien wie kinderen van God zijn en wie kinderen van de duivel zijn: wie niet recht-
vaardig leeft, komt niet uit God voort. Hetzelfde geldt voor wie zijn broeder of zuster niet liefheeft. 
             4 
 
3,18v: Kinderen, we moeten niet liefhebben met de mond, met woorden, maar waarachtig, met da-
den. Dan weten we dat we voortkomen uit de waarheid…     5 
 
3,24: Dat God in ons blijft, weten we door de Geest die Hij ons heeft gegeven.  6 
 
4,2: De Geest van God herkent u hieraan: iedere geest die belijdt dat Jezus Christus als mens ge-
komen is, komt van God.         7 
 
4,6: Wie God kent luistert naar ons. Wie niet uit God voortkomt luistert niet naar ons. Hieraan kunnen 
we de geest van de waarheid en de geest van de dwaling herkennen.    8 
 
5,2: Dat wij Gods kinderen liefhebben weten we doordat we God liefhebben en zijn geboden naleven. 
             9 
 
5,13: Dit alles schrijf ik u omdat u moet weten dat u eeuwig leven hebt, u die gelooft in de naam van 
de Zoon van God. 

 
Johannes wil dat zijn lezers, dat wij iets heel goed zullen weten.  
Hij is er op gebrand om ons van bepaalde twijfels af te helpen.  
Waar gaat het hem dan om? 
 
Onze tekst zegt dat hij ons er zeker van wil laten zijn dat we in God blijven. 
En dat God in ons blijft.  
Het is van het grootste belang dat we dat weten. 
Dat we weten of wij in God zijn en dat God in ons is. 
Dat is een kwestie van leven of dood. 
Jezus zelf zegt (Joh. 15,6):          10 
 

Wie niet in Mij blijft wordt weggegooid als een wijnrank en verdort; hij wordt met andere ranken ver-
zameld, in het vuur gegooid en verbrand. 

 
Het gaat hier dus om een kennis waar ons eeuwige leven van afhangt.  
Dat is ook wat we lezen in vs. 15 van 1Joh. 4:        11 
 

Als iemand belijdt dat Jezus de Zoon van God is, blijft God in hem en blijft hij in God. 
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Als je in God bent, ben je een rank aan de wijnstok. 
En als je een rank aan de wijnstok bent, draag je vrucht.  
Maar als je niet aan de wijnstok blijft, heeft je leven geen waarde.  
Dan komt het bij het afval te liggen. 
 
Maar dat wil je dan toch wel weten. 
Ben ik een rank aan de wijnstok die vrucht draagt? 
Of kom ik bij het afval terecht? 
Dat zijn toch brandende vragen? 
 
Johannes zegt: Dat kun je dus bij je zelf nagaan of dat zo is. 
Daar is het Johannes om begonnen.  
Hij geeft aan dat het ergens aan te merken is of jij in God bent. 
En of God in jou woont.  
Wilt u dat graag weten? 
Ben jij daar heel benieuwd naar of dat zo is? 
 
Stel dat het met jouw bedrijf niet zo goed gaat. 
Er zullen ontslagen vallen. 
Maar er is ook de mogelijkheid dat je blijven mag. 
Daarvoor moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen. 
Dan moet je belangrijk genoeg zijn om je niet weg te sturen. 
Dan wil je toch weten of jij er nog bij bent straks?      12 
 
Nu, daar heeft Johannes het over in dit gedeelte van zijn brief. 
Laten we dat gewoon maar even nalopen.  
En dan beginnen we met vs. 12: 
 

Niemand heeft God ooit gezien. Maar als we elkaar liefhebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons 
ten volle werkelijkheid geworden. 

 
We kunnen zeker zijn van Gods liefde voor ons door onze liefde voor elkaar. 
Want God is liefde. 
Dat Hij bij ons is zal te merken zijn aan onze liefde voor elkaar. 
 
In vs. 13 wordt het net even weer anders gezegd.  
De liefde die u hebt voor Gods kinderen is een blijk van Gods Geest.  
De Geest draagt de vrucht van de liefde. 
De Geest is de liefde van God.  
Dat mensen vol zijn van de Geest is te merken aan hun liefde voor elkaar.  
 
We slaan vs. 14 en 15 even over. 
Die lijken de gedachtegang wat te onderbreken.  
Daar kom ik straks nog weer op terug. 
Maar in vs. 16 lijkt de cirkel weer rond te zijn.  
Het blijven in God wordt merkbaar, zichtbaar door het blijven in de liefde.  
 
Wat is het punt hier?  
Wat wil Johannes nu duidelijk maken? 
Dit – dat het gewoon niet verborgen kan blijven als God in ons is. 
Dat merk je meteen en overduidelijk. 
Liefde – de liefde die uit God is – is als een heerlijk aroma.  
 
De meeste vrouwen gebruiken volgens mij wel eens parfum. 
Sommigen doen dat misschien wel altijd. 
Anderen alleen bij speciale gelegenheden. 
Meestal is dat een lievelingsparfum. 
Dan kom je in een kamer. 
En je hebt haar nog niet gezien. 
Maar je ruikt het gewoon: ze is er! 
Die heerlijke geur van haar parfum verraadt haar. 
 
Zo is het met de liefde van God. 
Als God in ons leven is, is dat aroma van zijn liefde in ons leven.  
Dat aroma is het teken van Gods reddende aanwezigheid.  
En als je het ruikt weet je dat God er is.  
Als je het niet ruikt weet je dat God er niet is. 
Dan roep je tot Hem om weer opnieuw in je leven te komen. 
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Zo vat Johannes zijn boodschap samen in c. 3,23v:      13 
 

Dit is Gods gebod: dat we geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus en elkaar liefhebben, zo-
als Hij ons heeft opgedragen. Wie zich aan zijn geboden houdt blijft in God, en God blijft in hem. 

 
 
Dan gaan we nu weer terug naar de vss. 14 en 15. 
Ik zei dat die de gedachtegang lijken te onderbreken.  
Vs. 11 t/m 13 beginnen over de liefde van God. 
En over de Geest die ons er zeker van maakt dat God in ons blijft. 
En vs. 16 eindigt met de vaststelling dat wie in de liefde blijft, blijft in God.  
Maar daar tussenin heeft Johannes het opeens over de belijdenis van Christus.  
Dat heeft te maken met ons geloof. 
Dat je belijdt dat Christus de Zoon van God is, dát is het bewijs dat God in jou blijft.  
U ziet in 3,23v dat Johannes het daar ook al in één adem noemde. 
 
Laten we even een stapje achteruit doen om naar onze tekst te kijken. 
Dan zien we dat Johannes het eigenlijk heeft over een dubbele test. 
Een dubbele test voor onze verbondenheid met God. 
De test van liefde en de test van geloof.  
 
Laten we dat nu eens concreet toepassen op ons leven. 
Want daar zijn deze woorden toch voor bedoeld. 
Dat u uzelf kunt checken, hoe het er met u voorstaat.  
Het is toch niet de bedoeling zulke woorden te lezen en er dan niets mee te doen. 
Hoe staat het met uw/jouw geloof? 
En hoe staat het met uw/jouw liefde? 
Zullen we dat eens samen testen. 
 
Bij elke test wil ik drie vragen stellen.  
Allereerst de test hoe het staat met uw geloof.        14 
Vraag 1: Verlangt u er naar God steeds beter te leren kennen? 
Gaat uw hart uit naar het Woord van God? 
Naar dat getuigenis van apostelen en profeten? 
Kent u een groot verlangen om daarmee altijd weer mee bezig te zijn? 
Dat betekent niet dat u nooit woestijntijden kent. 
Perioden waarin het wel eens op een laag pitje staat. 
Maar is de hoofdlijn van uw leven dat u er met Maria, de zus van Lazarus, naar verlangt te zitten aan de voeten 
van Jezus? 
Dat u met de dichter van Ps. 27 (vs. 4) zegt:  
 

Ik vraag van de HEER één ding,  
het enige wat ik verlang:  
wonen in het huis van de HEER,  
alle dagen van mijn leven,  
om de liefde van de HEER te aanschouwen,  
Hem te ontmoeten in zijn tempel. 

 
Of met de dichter van Ps. 84 (vs. 11): 
 

Beter één dag in uw voorhoven,  
dan duizend dagen daarbuiten. 

 
Om met de dichter van Ps. 42 (vs. 2): 
 

Zoals een hinde smacht  
naar stromend water,  
zo smacht mijn ziel  
naar u, o God. 

 
Jezus zegt: Mijn schapen luisteren naar mijn stem en volgen Mij. 
Vindt u het een genot om te luisteren naar het onderwijs van Jezus? 
Kijkt u altijd weer uit naar de zondag? 
Zijn de momenten waarop u in de Bijbel leest hoogtepunten voor u? 
Of als u zich samen met anderen in een Bijbelgedeelte verdiept? 
Op een Bijbelkring of zomaar in een goed gesprek?      15 
 
Vraag 2: Als uw hart verkilt en u raakt wat vervreemd van Gods Woord –  
hebt u daar dan ook last van? 
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Voelt u zich dan schuldig tegenover God? 
Belijdt u dan aan Hem dat uw hart niet zo vurig is als Hij van u mag vragen? 
En vraagt u Hem dan om vergeving? 
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer! 
Laat mijn hart steeds vurig zijn.        16 
 
Vraag 3: En als je dan het getuigenis van de Bijbel leest of hoort –  
dat Jezus de Zoon van God is en de Redder van de wereld –  
zegt u daar dan van harte amen op? 
Niet zomaar voor de vorm, omdat je nu eenmaal christen bent. 
Nee, vol overtuiging. 
Ook als er wolken zijn aan de horizon van je leven. 
Of het nu gaat om ziekte of om je kinderen. 
Of dat het gaat om de vastheid van je pensioen die op de tocht staat door de kredietcrisis.  
 
Kunt u ja zeggen op deze drie vragen? 
 
Dan de test van de liefde. 
Ook daarbij drie vragen.         17 
Vraag 1: Als je bv. 1Cor. 13 leest –  
of je kijkt naar Jezus, hoe Hij geleefd heeft –  
krijg je dan ook een sterk verlangen om daarop te lijken? 
En neemt u zich dan voor te vechten tegen een houding en een gedrag dat niet de trekken van die liefde heeft?
            18 
 
Vraag 2: En als je dan daarin faalt –  
het is je weer niet gelukt –  
ben je daar dan kapot van? 
Kom je dan als een gebroken mens bij het kruis om vergeving te vragen? 
En om daar kracht te ontvangen om opnieuw lief te hebben?     19 
 
Vraag 3: Wordt je leven gestempeld door het verlangen anderen goed te doen? 
Of draait het in je gedachten en in je dromen vooral om jou zelf? 
Worden de keuzes die je dagelijks maakt vooral bepaald door je eigen welzijn? 
En hoe jouw naam gewaardeerd zal worden? 
 
Het is van levensbelang om zo jezelf te testen. 
Nee, er is nog niets verloren als je er niet goed uit komt. 
Maar het is dan wel zaak om je nu te werpen in de armen van je Heer. 
Juist nu we het avondmaal vieren, waarin Jezus u opnieuw zijn liefde bewijst. 
Proef in het brood en in de beker hoe zijn hart naar u/jou uitgaat. 
En wijdt u met vernieuwde liefde aan Hem toe. 
Bidt om vernieuwing van je leven, van je denken. 
Want wie in de Zoon gelooft heeft eeuwig leven.    AMEN. 
12-10-2008         


