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Sondag, 5 November 2017 

Skriflesing:  Johannes 14:1-14   

Tema:   Jesus Christus 101    

 

VERKONDIGING 

Skriflesing 

Johannes 14:1-14 

Jesus die weg na die Vader  

1 “Moenie dat julle harte ontsteld wees nie. Glo in God, glo ook in My. 2 In die huis van my Vader 

is daar baie woonplek. As dit nie so was nie, sou Ek vir julle gesê het dat Ek gaan om vir julle plek 

voor te berei? 3 En as Ek gegaan en vir julle plek voorberei het, kom Ek weer en sal julle na My 

toe neem, sodat julle ook kan wees waar Ek is. 4 Julle ken die weg na die plek waarheen Ek 

gaan.” 5 Thomas sê vir Hom: “Here, ons weet nie waarheen U gaan nie; hoe kan ons dan die weg 

ken?” 6 Jesus sê vir hom: “Ek is die weg en die waarheid en die lewe; niemand kom na die Vader 

behalwe deur My nie. 7 As julle My leer ken het, sal julle ook my Vader ken. En van nou af ken 

julle Hom en het Hom reeds gesien.” 

8 Filippus sê toe vir Hom: “Here, wys ons die Vader, en dit is vir ons genoeg.” 

9 Jesus sê vir hom: “Ek is al so ‘n lang tyd by julle en het jy My nie leer ken nie, Filippus? Wie My 

gesien het, het die Vader gesien. Waarom sê jy dan, ‘Wys ons die Vader?’ 10 Glo jy dan nie dat Ek 

in die Vader is en die Vader in My nie? Die woorde wat Ek vir julle sê, sê Ek nie uit Myself nie, 

maar dit is die Vader wat in My bly en sy werke doen.  

11 Glo My dat Ek in die Vader en die Vader in My is; of glo dan op grond van die werke self. 12 

Amen, amen, Ek sê vir julle: Wie in my glo, hy sal ook die werke doen wat Ek doen, en Hy sal nog 

groter dinge as dit doen, omdat Ek na die Vader gaan. 13 En wat julle in my Naam vra, sal Ek 

doen, sodat die Vader deur die Seun verheerlik mag word. 14 As julle My iets in my Naam vra, sal 

Ek dit doen.” 

    ‘n Direkte Vertaling, Eerste uitgawe 2014 

 

PREEK   

Broers en susters in onse Here Jesus Christus:  

 Wie is Jesus Christus?  
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Jesus is een van die Drie-Eenheid. Ons ken die Vader wat alles gemaak het. Ons ken die Heilige 

Gees wat God met ons is.  

Jesus is die Verlosser. Hy is die Voorbeeld. Hy is die weerkaatsing van God. Hy is liefde.  

 

Het u al die winkels se Kersfees uitstallings gesien? Dis nou begin November, maar Kersfees is al 

op die rakke. Dit laat my dink - waarop moet ek fokus as ek al hierdie uitstallings sien? Ek kies om 

te dink aan Jesus Christus.   

En vra dan die vraag, wie is Jesus vir my? Hoekom gaan ek Kersfees vier en dink aan ‘n babatjie 

in ‘n krip, aan herders en aan wyse manne en aan Josef en Maria? Hoekom?  

Ek gaan aan Jesus dink, want ek is begenadig. Ek is swak, maar ek is sterk. Ek is sondig, maar 

ek is verlos. Ek is moedeloos, maar ek het hoop.  

As ek vir Jesus al hoe beter leer ken dan gee Jesus vir my koers, Hy gee vir my sin en Hy gee vir 

my werklike lewe.  

  

Uitbou  

Teen hierdie tyd, uit ons Skriflesing, as Jesus hier praat en vir Sy dissipels sê: “Julle moet nie 

ontsteld wees nie..”, was die dissipels waarskynlik verwilderd en moedeloos. Jesus het al aan 

hulle ‘n klomp dinge bekend gemaak – 

 Hy gaan weg – 7:34; 8:21; 12:8, 35, 13:33 

Hy gaan sterf- 12:32-33 

Dat een van die Twaalf is ‘n verraaier – 13:21 

Dat Petrus Hom drie keer sal verloën – 13:38 

Dat die Satan aan die werk is teen hulle almal – Lukas 22:31-32 

En dat al die dissipels Hom in die steek sal laat – Mat. 26:31 

 

Die dissipels was natuurlik moedeloos na al hierdie inligting. Hulle het waarskynlik gevoel dat alles 

is te oorweldigend. Alles is hopeloos.  

Ons het hierdie week gesien dat daar ‘n groot klomp mense is wat moedeloos is. Ons is 

moedeloos. Baie het Maandag swart aangetrek. Ons voel soos die dissipels voel. Maar nou dat 

ons so voel, wat nou? Hoe nou? 
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Ons geloof wil ons herinner vir Wie ons aanbid. Dit wil ons herinner dat ons het baie meer 

ondersteuning en hoop en aanmoediging, en ons moet altyd terug sirkel na die krag wat God se 

Woord vir ons inhou.      

 

Jesus is God 

Die heel eerste ding wat ek en jy altyd moet bely, is dat Jesus is gelyk aan God. Ons hoor nie 

altyd die radikale diepe van dinge wat ons in die Bybel lees nie. Hierdie versoek wat Jesus hier 

aan Sy dissipels stel as Hy sê: “Glo in God, glo ook in My”, dra groot gewig.  

 

In Johannes 5:17 en 18, vroeër in die evangelie, het dit ook gebeur dat Jesus vir die mense sê 

dat Hy is gelyk aan God –  

17 Maar Jesus het Hom teen hulle verweer: "My Vader werk tot nou toe, en Ek werk ook." 18 

Hieroor het die Jode nog des te meer probeer om Jesus dood te maak: Hy het nie net die 

sabbatdag ontheilig nie, maar God ook sy eie Vader genoem en Hom so met God gelyk gestel. 

 

Vir die Jode is was so ‘n uitspraak uiters problematies. Want een van twee dinge is moontlik – 

Jesus is verwaand en laster terwyl Hy ‘n Jood is (en dit is ondenkbaar dat ‘n Jood so belaglik kan 

raak teenoor sy eie godsdiens) of wat Jesus sê is die waarheid. En ons weet hierdie feit vandag 

baie goed. Jesus is God. God het ons kom roep om Hom lief te hê, want daar is geen blokkasie 

meer tussen ons en God nie.  

 

Ons ontvang ‘n boaardse eer 

Dink ‘n bietjie as die dissipels so moedeloos vir Jesus sit en Hy sê vir hulle – julle sien al hierdie 

moeilikheid raak, maar Ek gaan julle uit die aarde uithaal en julle in die hemel sit. Dink mooi. 

Jesus neem ons weg van hier onder en Hy sit ons hier bo.  

En dis nie ‘n ligte saak nie. Alles wat ons van Jesus in die evangelies lees moet ek en jy met oop 

ore en oop oë verstaan. Ons moet Jesus se ernstige stem hoor. Hy het klaar Sy God se kinders 

gered. Jy en ek het ‘n plek in die hemel.  

 

Het u al in ‘n vol bus gery, waar mense moet staan omdat al die sitplekke vol is, of het u al in ‘n 

trein gery waar mense moet staan omdat die sitplekke gevat is? Jy wil nie regtig opstaan nie, want 
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net nou, as jy opstaan dan vat iemand wat gestaan het jou plek, dan moet jy nou staan die hele 

pad.  

Jesus sê eintlik vir ons, dat jy kan maar opstaan, want niemand ander gaan jou plek vat nie. As jy 

weer wil sit, dan kan jy sit, want jou plek is jou plek.  

En dit is waar vir die lewe wat ons nou lewe. Dit gaan woes en dit gaan swaar en ons word 

moedeloos, maar jou plek is jou plek. Niks en niemand kan jou plek vat nie.  

 

En dit is waar oor Jesus Christus 101 gaan. Ongeag dat ons soms gaan moet opstaan en rond 

beweeg, sal jou sitplek, jou plek by God, altyd jou plek wees, omdat Jesus dit vir jou bespreek het. 

Maar ek en jy moet aanvaar wie Jesus vir ons is.  

 

Wie is Jesus vir jou? 

 

Jesus is  

Die Weg 

Jesus is ons weg na die Vader toe. Jesus sê vir Sy dissipels hoe hulle moet lewe terwyl hulle nog 

op die aarde is. Hulle is nie dadelik verlos van die ellende en die uitdagings nie, maar hulle sitplek 

is bespreek. Hulle gaan verseker hemel toe, omdat hulle in Jesus glo. Maar hoe kom hulle daar? 

Deur te lewe en te doen wat Jesus gedoen het! 

Om hemel toe te gaan, moet hulle, moet ons, lewe soos Jesus gelewe het. Hoe het Jesus 

gelewe?  

Lees jou Bybel. Bestudeer Jesus se lewe, soos dit vertel word in Matteus. Soek Jesus se 

voorbeeld soos wat dit geleer word in die evangelie van Markus. Kyk noukeurig na Jesus se 

gesindheid soos wat dit voorkom in Lukas en sien Jesus se raak soos dit weergalm word in die 

evangelie van Johannes.  

En u sal vind, dat Jesus het gelewe deur liefde vir God en liefde vir Sy naaste.     

 

Jesus is  

Die Waarheid  

Jesus is die realiteit van al God se beloftes. Geliefdes, die waarheid het hier te doen met God se 

waarheid. Sy waarheid is Sy beloftes aan ons. Jesus demonstreer God se beloftes. As Sy 

dissipels kan vashou aan God se beloftes, aan God se waarheid, dan word hulle bemagtig om in 

alle omstandighede te kan volhard.  
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Ek en jy moet God se beloftes onthou en ter harte neem. God verander nooit nie. Wat Hy beloof 

het, het Hy beloof en niks kan dit verander nie.  

Wat het God beloof?  

Baie dinge is aan jou en aan my beloof. Weereens moet ons God se Woord lees, sodat ons kan 

weet wat God se beloftes is. Want as ons weet wat Sy beloftes aan ons is, dan kon ons met meer 

oortuiging ons uitdagings aanvat.  

Onder andere belowe God aan ons –  

Hy sal ons sondes vergewe 

Hy sal ons lei  

Hy sal ons nooit verlaat nie 

Hy sal ons gebede beantwoord 

Hy sal ons help om versoekings te weerstaan 

Hy sal ons beskerm teen die Satan 

Hy gee vir ons die ewige lewe 

 

En hierdie beloftes, sê Jesus is te sien in Hom. Hy is die waarheid.  

  

Jesus is  

Die lewe 

Jesus deel met ons Sy heilige lewe; nou en ook vir die ewigheid. Om verklik te lewe beteken dat 

‘n mens vrede gevind het in sy bestaan. Baie mense loop met hierdie hol kol in hulle harte rond. 

Hulle voel altyd dat daar iets kort.  

Jesus sê aan Sy dissipels dat Hy is die lewe. En ek en jy besef dan dat alles gaan oor ‘n lewe vir 

Jesus. Skielik besef ons dat my doel en jou doel is om vir Jesus te lewe. Daardie hol kol val weg 

want dit waarvoor jy bestaan is om vir God te bestaan. En om vir God te bestaan maak ons vol. 

Dit laat jou werklik lewe.  

 

Doen dinge 

So dra ons verstaan dat ons vir God bestaan dan hoor ons, nes die dissipels, dat ons dinge moet 

begin doen vir God. Groot dinge en klein dinge.  

Jesus sê - 12 "Dít verseker Ek julle: Wie in My glo, sal ook die dinge doen wat Ek doen; en hy sal 

nog groter dinge as dit doen, omdat Ek na die Vader toe gaan. 
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Jesus sê nie vir Sy dissipels dat hulle beter en wonderliker dinge as Hy gaan doen nie; want om 

die dooies uit die dood te laat opstaan is in ‘n klas van Sy eie. Dit wil eintlik sê dat die dissipels 

gaan iets kan doen wat Jesus nie gaan doen nie, en dit is om die evangelie wyer te verkondig as 

net in Palestina.  

Dis ons opdrag. Nie net die dominee nie of die kerkraad of seker gelowiges nie. Elke gelowige is 

bemagtig deur die Heilige Gees, om hierdie groter dinge te doen.  

En hoe meer ons vra – Jesus wys my en Heilige Gees bemagtig my om groot dinge te doen, dan 

moet dig Jesus ons aan om alles wat ons nodig het om dit te doen in Sy naam te bid.  

 

In Jesus se naam vra 

Hierdie is nie ‘n groen lig om te kry wat jy so graag wil hê nie. Baie gelowiges dink as hulle 

bid...”Ek wil dit hê en ek bid dit in die naam van Jesus Christus....”, dan glo hulle dat hulle dit sal 

ontvang.  

As jy dit reg verstaan dan beteken hierdie woorde van Jesus eintlik, dat om vir iets te vra in Sy 

naam beteken dat jy moet vra vir iets wat in lyn is met Jesus se karakter en Sy boodskap, in Sy 

naam. Sy naam verwys dus na wat vir Jesus belangrik is. En as ek en jy regtig volgelinge van 

Jesus is en ons soek daarna om God se wil te doen in ons lewe, dan sal ons vra aan Jesus, in lyn 

wees met wat Jesus wil hê ons moet doen; dan sal Hy dit aan ons toestaan.  

 

Slot 

Voor Jesus sit ‘n klomp moedelose dissipels. Hier sit ek en jy ook voor Jesus. En Jesus leer Sy 

dissipels, Hy leer ons dat Hy is die weg, die waarheid en die lewe.  

 

Leef elke dag die weg van Jesus Christus. Wees vriendelik, wees opreg, wees regverdig, wees 

liefdevol, wees genadig, wees onselfsugtig, wees meer en meer soos Jesus.  

  

Onthou die waarheid, onthou God se beloftes. Jy is Sy kind en Jesus is jou broer. God het het 

reeds Sy beloftes aan jou gegee. Ken dit, onthou dit en maak staat daarop.  

 

En weet ook dat jy die lewe het. Ons is maar net tentwonings op hierdie aarde, maar ons vaste 

woning is by God. Terwyl ons tydelik hier vertoef, leef voluit want jou lewe het alleen sin, wanneer 

jy dit inspan om God deur jou lewe te eer! 

Amen 


