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BLIJF IN DE HERE! 

 

 

Gemeente van onze Here Jezus Christus, 

Jullie, jongelui hebben vandaag openlijk gezegd dat je in de Here gelooft. 

Je was er misschien wel gespannen voor. Of je zei je met een droge keel 

van de zenuwen. Je staat tenslotte niet elke week voor in de kerk terwijl 

iedereen naar je kijkt. 

 

Weet je wie er denk ik ook gespannen was? Die kapitein die afgelopen 

week van de koningin de hoogste onderscheiding kreeg. Dat overkomt je 

ook maar één keer. En je staat niet zo vaak oog in oog met de koningin. 

Wat deed de koningin? Zij heeft van te voren die kapitein bij haar thuis 

uitgenodigd. Ze hebben vooraf kennis gemaakt. Zo leerde hij haar een 

beetje kennen. Als je elkaar kent ben je ook niet zo gespannen meer. Zij 

maakt het voor hem dus gemakkelijker om die grote dag haar te 

ontmoeten. 

Nu hebben jullie vandaag belijdenis gedaan. Die spanning is voorbij. Maar 

heb je er al aangedacht dat je straks de koning ontmoet? Koning Christus. 

Hij komt. Johannes heeft het over zijn komst. Straks sta je voor Hem. Is dat 

niet veel spannender dan hier voor al die mensen? Nu geloof je in Hem. 

Straks zie je Hem. Durf je Hem te ontmoeten? Of is dat toch een beetje 

eng? Is het een ontmoeting waar je misschien bang voor bent? Dat vraag ik 

niet alleen aan jullie. Het is voor ons allemaal: durven je de Here te 

ontmoeten? Kun je Hem ontmoeten? Kijk je daar naar uit of hoop je 

stiekem dat Hij nog een hele tijd wegblijft?  

Liturgie: 
 
Votum en groet 
Zingen: Gezang 147:1.3.4 
Gebed 
Openbare geloofsbelijdenis 
Zingen: Gezang 10:1 
Voorbede 
Schriftlezing: 1 Joh. 2:18-29 
Zingen: Gezang 161:1.3.4 
Verkondiging van Gods Woord: 1 Joh. 2:27-28 
Zingen: Gezang 163:1.2.3 
Credo – Gezang 179a 
Gebed 
Collecte 
zingen: gezang 160:1.2 
Zegen 
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Denk aan de koningin. Zij bereidde die kapitein voor op z’n ontmoeting met 

haar. Dat doet de Here ook. Luister naar Johannes. Kun je straks de Here 

ontmoeten? Dan moet je nu in Hem blijven. Blijf dus in de Here, dan heb je 

vrijmoedigheid als Hij komt. De Here bereidt ons voor op de ontmoeting 

met Hem. 

BLIJF DUS IN CHRISTUS. 

1. door zijn zalving. 
2. met zijn waarheid. 
3. voor zijn komst. 

 

1. DOOR ZIJN ZALVING. 

Blijf dus in Hem, kinderen. Zo spoort Johannes ons aan. Kinderen, zegt hij. 

Zijn jullie dat, jongens en meisjes? Ja, jullie zijn dat ook. Maar ook jullie die 

belijdenis hebben gedaan. En hij bedoelt je ook als je vroeger belijdenis 

gedaan hebt. De hele gemeente waar hij aan schrijft noemt Johannes 

‘kinderen.’  

Dat klinkt vertrouwd, alsof hij hun vader is. Hij kent de gemeente. Zij 

kennen hem. Ze zijn door hem tot geloof gekomen. Ze hebben een goede 

verhouding met elkaar. Nu spoort hij hen aan: Allemaal in de Here blijven! 

Dat zei de Here Jezus ook. Hij noemde zichzelf de wijnstok. Z’n leerlingen 

waren de ranken.  Die ranken moesten wel in de wijnstok blijven. Anders 

gingen ze dood. Dan groeien er geen druiven. In de Here blijven – je bent 

aan Hem verbonden. Je gelooft in de Here. Je hoort bij Hem. Nu moeten 

jullie je niet van de wijnstok laten afscheuren.  

Johannes zegt dit omdat de Here straks komt. Het is niet zo dat je dan pas 

met de Here in contact komt. Als je in de Here Jezus gelooft heb je 

vandaag al een band met Hem. Je kent hem nu al. Je weet nu al wie Hij is. 

Laat die band met Hem niet breken. 

 

Die aansporing past goed in onze tijd. Vandaag vieren we pinksteren. De 

Heilige Geest is uitgestort. Toen is de laatste periode van deze wereld 

begonnen. Het laatste uur is aangebroken. Straks is de tijd voorbij. Dan 

komt de Here Jezus. Intussen is de Heilige Geest op aarde. Uit alle volken 

brengt Hij mensen tot geloof in de Here Jezus. Ook hier in Dalfsen is Hij 

daarmee bezig. De gemeente is het werk van de Geest. Hij verbindt je als 

een rank aan de wijnstok.  

Jullie hebben ‘ Ja’ gezegd tegen God. Dat was jullie ja-woord. Maar de 

Heilige Geest heeft het je geleerd. En jullie, jongens en meisjes: geloof je in 

de Here Jezus? Dat geloof heeft de Heilige Geest je gegeven. En 

Johannes zegt:  zorg nu dat je blijft geloven. ga geen ‘nee’ zeggen. Zorg 
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dat je in de Here blijft. Je kunt natuurlijk best los raken van de Here. In de 

Here blijven gaat niet vanzelf. Dat hoort ook bij de tijd waarin we leven. Er 

zijn vijanden die niets van de Here moeten hebben. Die proberen je van 

hem los te trekken. Jij kunt zelf gaan twijfelen. Er kunnen moeilijke dingen 

in je leven zijn die tussen jou en de Here in staan. Er zijn andere geloven 

waar je voor kunt kiezen. Je kunt zo bezig zijn met geld, of met allerlei 

leuke dingen dat je geen tijd voor de Here over houdt. Je kunt de Here 

vergeten  doordat je te veel in je werk opgaat. Het is niet eens zo moeilijk 

om los te raken van de Here. Hoe kun je dan in de Here blijven? Wel, zegt 

Johannes:  de zalving die u van hem ontvangen hebt is blijvend. 

 

De zalving, dat is de Heilige Geest. Je hebt de Heilige Geest van de Here 

gekregen. Die is op aarde gekomen. Hij heeft je tot geloof gebracht. De 

Geest van de Here Jezus is de band die ons aan de Here verbindt. En 

deze Geest zou voor altijd bij zijn leerlingen zijn.  Hij is er niet voor 

eventjes. Die is er niet alleen voor de tijd dat je tot geloof komt of zo rond 

de tijd dat je belijdenis doet. Hij blijft. Dat heeft de Here ook beloofd: Hij zou 

zijn Geest sturen om voor eeuwig bij ons te zijn. Die kapitein mocht bij de 

koningin komen om de grote dag voor te bereiden. Om ons voor te 

bereiden op zijn komst laat de Here ons niet even in de hemel komen. Hij 

doet het andersom. Hij geeft ons de Geest waar Hijzelf mee gezalfd. Door 

die Geest komt Hijzelf in ons leven. Zo wil Hij in de gemeente wonen. Hij 

heeft van ons leven al vast zijn woon- en verblijfplaats gemaakt. Maar dan 

heb je een machtige bondgenoot! Johannes spoort je aan om in de Here te 

blijven. Dat hoef je niet in je eentje op te knappen. Je staat er niet alleen 

voor. Je mag op de Heilige Geest vertrouwen. Als Hij gekomen is om niet 

meer weg te gaan dan kún je ook in de Here blijven. Dankzij de Heilige 

Geest. Dezelfde die je leerde geloven wil er ook voor zorgen dat je blijft 

geloven. Er zijn allerlei vijanden van het geloof. Geloven kan moeilijk zijn. 

Je kunt allerlei vragen en moeiten hebben. Daar zullen jullie ook tegen op 

lopen, dat het geloof dat je hebt wordt aangevallen. Maar je mag 

vertrouwen op de Heilige Geest. Hij wil je voorbereiden op de ontmoeting 

met de Here Jezus.  

 

2.MET ZIJN WAARHEID. 

De Heilige Geest die in ons woont is onze leraar. Denk je zo wel eens aan 

de Geest? Als leraar? Dat zegt Johannes. Het kan zijn dat iemand dat niet 

goed begrijpt.  
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Wat Johannes zegt lijkt heel leuk als je op school zit: Als je gezalfd bent 

heb je geen leraar nodig. Dat is leuk voor de kinderen. Als je in de Here 

geloof hoef je niet meer naar school. Jammer voor de leraren. Die zijn gelijk 

werkeloos. Als je belijdenis gedaan hebt hoef je niet meer naar 

catechisatie. Ja, zo gaat het vaak wel. Vanaf je 12de jaar ga je naar 

catechisatie en als je belijdenis gedaan hebt niet meer. In de kerk, ’s 

zondags, krijg je ook onderwijs. Hoef je dan niet meer naar de kerk als je 

gelooft? Maar als je dit denkt begrijp je Johannes niet. Als hij zoiets 

bedoelde had hij deze brief ook niet geschreven. De Heilige Geest schaft 

het onderwijs niet af. Nee, Hij geeft zelf onderwijs. De zalving van de Here 

leert u alles.  

 

Natúúrlijk schaft de Heilige Geest het onderwijs niet af. Dat is toch maar 

goed ook? Jullie hebben belijdenis gedaan. Je hebt catechisatie gehad. 

Zijn jullie nu volleerd? Weet je alles al? Wie hier in de kerk denkt dat hij 

alles weet over God, over de Here Jezus, het geloof. Over de komst van de 

Here. Niemand is toch volleerd? De Heilige Geest is aan ons gegeven om 

ons te onderwijzen. Dat is maar goed ook. Dat heeft de Here Jezus ook 

gezegd. Hij zou zijn Geest sturen. Die zou zorgen dat de apostelen zich 

alles konden herinneren wat de Here heeft gezegd. Hij zou de leerlingen in 

de waarheid leiden. Je kunt het je voorstellen als een rondleiding in een 

stad. De gids wijst alles aan wat er te bekijken is en Hij legt er van alles bij 

uit. Zo leidt de Geest ons rond in de waarheid. Hij laat de rijke schatten zien 

van Gods rijkdom. Die officier mocht op het paleis komen om kennis te 

maken met de koningin. Zij heeft hem vast geen rondleiding gegeven om al 

haar rijkdom te laten zien. Dat doet de Heilige Geest wel. De Geest van de 

waarheid. Hij laat de waarheid zien. Hij onderwijst je niet door een ingeving 

in je hart, een ingeving die anderen misschien helemaal niet krijgen. Zijn 

onderwijs is niet dat je al biddend bepaalde gedachten krijgt. Het is niet dat 

Hij je een bepaald gevoel geeft. Hij onderwijst wat de Here Jezus heeft 

gezegd. Het evangelie.  

 

Johannes wijst de Heilige Geest niet voor niets als leraar aan. Er zijn 

mensen in de gemeente die zich als leraar opwerpen. Maar zij zeggen iets 

anders dan Johannes gezegd heeft.  Zij onderwijzen dat de Here Jezus niet 

de Zoon van God is. Ze doen alsof zij betere leraren zijn dan Johannes. Zo 

trokken ze de broeders en zusters los van de Here. Dáárom zegt 
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Johannes: jullie hebben geen leraar nodig. Die hebben ze niet nodig omdat 

ze de beste leraar hebben die er is: De Geest van God.  

Blijf in de Here. Dat is ook: blijf bij het onderwijs dat je van de Heilige Geest 

gekregen hebt. Hou vast aan het evangelie. Daarin wijst de Heilige Geest 

van alles aan. Kijk, de Heer Jezus. Moet je eens letten op zijn geboorte. Zie 

je wel hoe Hij gestorven is? Weet je wat dat betekent: Hij heeft de straf 

voor jouw zonden gedragen. Moet je kijken, wat een wonder: Hij is weer 

levend geworden. Zie je wel dat Hij de dood de baas was? Hij wijst aan dat 

je de Here Jezus nodig hebt om voor God te kunnen verschijnen. En zie je 

wel wat zonde is? Weet je hoe God naar jouw gedrag kijkt? Wat Hij ervan 

vind dat je niet in Hem gelooft. En daar zie je wat het nieuwe leven is. Kijk 

eens hoe mooi en goed. Heb je verdriet? Hier heb je troost. Weet je niet 

hoe je leven moet. Ik zal het je aanwijzen. Zie je wel dat het koninkrijk van 

God er aan komt? En moet je eens kijken: die prachtige schepping – die is 

door God gemaakt. De Heilige Geest wijst het allemaal aan. Met zijn 

onderwijs bereid Hij je voor op de komst van de Here. Hij maakt je 

vertrouwd met de Here. Hij laat zien wat je van Hem verwachten kunt. Je 

gaat de Here steeds beter kennen. En ook al meer van Hem houden. Ja, 

door het onderwijs van de Geest ga je er naar verlangen om de Here Jezus 

te ontmoeten. En als je daarnaar verlangt ben je natuurlijk ook niet bang. 

Jullie hebben vandaag belijdenis gedaan. Je hebt een grote stap gezet 

naar de Here Jezus toe. Blijf maar luisteren naar de beste leraar. Dan raak 

je steeds meer vertrouwd met de Here. Hij krijgt een steeds grotere plaats 

in je leven. Hij zal je steeds meer gaan vervullen.  

 

3. VOOR ZIJN KOMST. 

Met dat onderwijs kom je ook goed uit. Als je goed voorbereid bent weet je 

ook hoe het straks zal gaan. Je zult je niet hoeven te schamen omdat je 

nergens van weet. Of omdat je niet weet wat je moet doen, wat je houding 

moet zijn. Johannes gebruikt een woord waarmee gezegd wordt dat 

mensen vrij toegang bij elkaar hebben. Een goede en vrije omgang met 

elkaar. De deur staat open. Je mag zo naar binnen gaan. Vrijmoedigheid. 

En je hoeft niet bang te zijn dat de deur voor je neus dicht geslagen wordt. 

Zo heb je dus ook vrije toegang tot de Here. Want de Heilige Geest liegt 

niet. Hij houdt je niet voor de gek. Hij is betrouwbaar. Zoals Hij het zegt zo 

zal het ook zijn. Als Hij zegt dat je zonden vergeven worden door het offer 

van de Here Jezus dan is dat ook zo. Als je gelooft dat de Here Jezus voor 

jou gestorven is dan veroordeelt Hij je niet. Dat zegt het evangelie. Dan is 



1 Joh. 2:28 /  gehouden op 31-05-2009 (openbare geloofsbelijdenis)  p.6 

dat betrouwbaar. Ik wil in de Here blijven. Dan wordt ik niet veroordeeld. Hij 

spreekt mij vrij. Daar kom je niet bedrogen mee uit. 

Dat kom je wel als je denkt dat het wel goed met je komt terwijl, je niet in de 

Here Jezus gelooft. Of als je niet beseft dat je een redder nodig hebt. Als 

de Here komt zullen er meer dan genoeg mensen zijn die uit angst voor 

Hem vluchten. Dat vertelt Johannes in het laatste bijbelboek. Ze willen zich 

verbergen voor boosheid van God. Dat zegt de Heilige Geest ook. En wat 

Hij zegt daar kun je van op aan. Daarom: Laat je door Hem onderwijzen 

dan hoef je voor de ontmoeting met de Here Jezus niet bang te zijn. Hoe 

meer je van de Geest leert, hoe minder de vrees voor de Here Jezus wordt.  

 

Blijf in de Here! Doe dat, jongelui,. Doe dat gemeente. Luister naar het 

onderwijs dat de Heilige Geest geeft. Dan gaat de Here nu al in jou leven. 

De band die jou aan Hem verbind wordt al sterker. En die zal bij de komst 

van de Here Jezus niet verbroken worden. Hij spreekt je vrij. Hij geeft je 

eeuwig leven. Daar brengt de Heilige Geest je naar toe. Blijf daarom in de 

Here.  

Amen. 


