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Sondag, 29 April 2018 

Skriflesing:   Johannes 14:1-14  

Tema:    Groter dinge   

 

VERKONDIGING 

Skriflesing 

Jesus gaan na sy Vader toe – Johannes 14:1-14 

 1 “Julle moet nie 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 nie vir julle gesê het Ek gaan om vir julle plek 

gereed te maak nie. 3 En as Ek gegaan het en vir julle plek gereed gemaak het, kom Ek terug 

en sal julle na My toe neem, sodat julle ook kan wees waar Ek is. 4 En julle ken die weg na die 

plek waarheen Ek gaan.” 

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

daarheen ken?” 

6 Jesus het vir hom gesê: “Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die 

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

julle Hom en sien julle Hom.” 

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

9 En Jesus sê vir hom: “Ek is al so lank by julle, en ken jy My nie, Filippus? Wie My sien, sien die 

Vader. Hoe kan jy dan sê: ‘Wys vir ons die Vader’? 10 Glo jy nie dat Ek in die Vader is en die 

Vader in My nie? Die woorde wat Ek met julle praat, praat Ek nie uit my eie nie; maar dit kom 

van die Vader wat in My bly en sy werke doen. 11 Glo in My omdat Ek in die Vader is en die 

Vader in My; of anders, glo op grond van die werke self. 

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. 13 Wat julle ook al in my Naam vra, sal Ek 

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

Ek dit doen.” 

 

PREEK   

Broers en susters in onse Here Jesus Christus:  

Geliefdes, wie van ons kan vanoggend sê ons het al groot dinge gedoen?  
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As ons dink aan groot dinge dan kan dit verskillende dinge beteken. 

Miskien het jy groot persoonlike dinge reg gekry in jou lewe. Jy het dalk vir jouself doelwitte neer 

gelê en jy kon by dit elk een uitkom.  

Miskien het jy groot dinge gedoen vir jou besigheid of vir iemand anders se besigheid.  

Jy het dalk iets ontwerp of ontwikkel.  

Jy het dalk baie lank en hard gewerk in jou lewe en jy kon dit reg kry om jou drie kinders deur 

universiteit te sit, ‘n mooi huis te koop en die motor ry wat jy graag wil ry.  

Dalk het jy ander mense se lewens verryk of jy kan sê dat jy was deel van daardie span mense 

wat dit en dat reg gekry het.  

Dalk dink jy dat jy het nog nie regtig ‘n groot ding gedoen nie en jy wonder of jy wel beskore is 

vir groot dinge.  

  

Om groot dinge te doen kan vir elke mens iets ander beteken, maar op die ou einde staan en 

val dit alles onder die werklike groot ding wat jy en ek moet doen in hierdie lewe en dit het te 

doen met ons verhouding met God.  

 

Uitbou  

Hier in Johannes se evangelie lees ons eers dat Jesus Sy verraaier aanwys, dan sê Jesus dat 

Hy weg gaan, dan vertel Jesus vir Petrus dat hy Hom gaan verloën en dan lees ons dat Jesus 

na Sy Vader toe gaan en dus die dissipels alleen gaan laat. 

 

In daardie binne kring van Jesus was dit nogal bedruk. Al hierdie negatiewe gevoelens van 

verraaiers tot verleners tot Jesus wag sal weg gaan, kon die energie onder die dissipels getap 

het.  

Gelukkig sê Jesus vir Sy dissipels – Moet nie ontsteld wees nie.  

 

Hoeveel keer in jou lewe was jy nie al benoud nie? Ons kry daardie tye nogal meer male as wat 

ons dit graag sou wou verkies, nie waar nie. Wat ek wel weet is dat ek graag daardie woorde wil 

hoor in sulke tye – Julle moet nie ontsteld wees nie.  

Dis in baie gevalle makliker gesê as gedaan, maar dis tog beter om te hoor dat al moet mens 

benoude tye beleef, is daar ten minste ook iemand wat sal sê dat jy nie ontsteld moet wees nie, 

want dinge sal reg kom. Daar is lig aan die einde van die tonnel.  
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Wanneer Jesus hierdie sinnetjie aan Sy dissipels spreek dan volg dit met – Glo in God; glo ook 

in My.  

Dis in jou moeilike tye van jou lewe dat jy by die vraag uitkom – wat is die sin van dit alles? Ons 

lewens kan alleen sin hê as dit iets, iewers beteken. En Jesus gee die antwoord – jou lewe het 

sin en betekenis wanneer jy besef dat dit iets werd is vir God. En voordat jou lewe iets werd kan 

wees, moet ons glo in God.  

Ja, jou lewe kan dus soms baie goed gaan en dan is dit maklik om te sien dat jou lewe 

betekenis het, maar selfs as dit moeilik gaan het jou lewe sin, al verstaan jy nie altyd waarom dit 

moeilik moet gaan nie. Ons kan ons lewens lewe vir God omdat jy in Hom glo, al verstaan nie 

altyd waarom ons swaar kry nie.    

 

Jesus se raad aan Sy dissipels is eenvoudig. Terwyl hulle benoud is en gekonfronteer word met 

‘n hele klomp sake, moet hulle hoor dat Hy vir hulle plek gereed maak en dat hulle hom 

daarheen moet volg.  

Jesus se hoop vir Sy dissipels is dat hulle sal verstaan dat hulle nie net deel is van die aardse 

lewe nie, maar dat hulle verlos is van die tydelike en deel gemaak is van die ewige. Hulle is 

opgegradeer van verganklike tot onverganklike, van straf verdiende sondaars tot heilige broers 

en susters van Hom en die koninkryk van God.  

 

Waar laat dit ons?  

Geliefdes, Jesus sê ook vir jou dat  

- jy moet glo in God en glo in Hom 

- jy moet Hom volg 

 

Jesus lei ons na die lewe. As jy in jou omstandighede wil lewe, wil sterk staan, wil oorwin, moet 

jy Jesus volg.  

Hoe volg ons Hom? 

1. Deur te loop op Sy weg. 

2. Deur te groei in Sy waarheid. 

3. Deur te lewe vir ewig.  

 

Deur te loop op Sy weg 
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Broers en susters, Jesus se weg is liefde. Liefde vir God en liefde vir jou naaste. As ons werklik 

groot dinge wil doen in ons lewens dan moet ons dit doen met liefde vir God en vir ons naaste. 

‘n Mens geniet jou werk, jou beroep eers wanneer jy weet dat God het vir jou die gawes en 

talente en ywer en geduld en krag gegee om jou werk te kan doen en te kan doen in liefde.  

Mens geniet jou huwelik eers wanneer jy aanvaar dat God het julle bymekaar gebring en jy het 

die geleentheid om jou maat te ondersteun en aan te moedig en te troos en te bederf en te dra 

en lief te hê.  

Jy geniet jou kinders eers wanneer jy regtig hulle wil leer om sterkte wees, hulle talente te groei 

en hulle planne en drome te bewaarheid saam met hulle en verstom te staan as hulle jou 

verras, maar ook te troos of om hartseer te bly bid vir hulle wanneer hulle sukkel omdat jy 

gebruik maak van liefde.  

So, kry die meeste dinge meer waarde wanneer ons dit lewe deur liefde, deur die weg van 

Jesus Christus.  

 

Deur te groei in Sy waarheid 

Die waarheid is dat daar ‘n God is! Die waarheid is dat Hy in ‘n verhouding met jou wil wees. Die 

waarheid is dat ons nie sonder Hom sinvol kan lewe nie. Die waarheid dat ons eers werklik die 

sin van die lewe sal begryp wanneer ons totaal en al jou hele lewe vir Hom lewe. Jesus sê aan 

Nicodemus, ‘n lid van die Joodse raad, dat hy moet weer gebore word. Ons kan nie net 

gedeeltes van ons tyd, ons lewe en ons talente en gawes aan God afstaan nie, ons moet ons 

hele wese aan God oorhandig. Alleen wanneer ons dit doen, sal ons werklik lewe.  

 

Deur te lewe vir ewig 

Dis anders as jy verstaan dat jy vir ewig sal bestaan. Jesus het vir ons die ewige lewe gegee. 

Ons raak bekommerd oor of ons ooit by al ons drome gaan uitkom? Sal ons oorsee gaan? Sal 

ons dit bereik of sal ons dat gedoen kry?  

En tog het ons ‘n ewigheid. Wat eintlik moet tel is liefdevolle verhoudings. Wat eintlik moet tel is 

jy wat jouself liefhet en wat mense lief het en dat die grootse vermoë wat jy ontvang het is om 

liefde te gee. Dit is wat belangrik is en wat belangrik moet bly.  

 

Dan sê Jesus hierdie merk waardige ding –  

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. 



Preek deur ds. Jaco van Sittert 2018 

 

5  

 

Ons mag dalk dink dat ons wil nie groot dinge doen nie, ons wil net wees. Maar weet u, ons is 

gemaak vir hierdie groot dinge. Dit sal jou nie meer energie kos as wat jy kan gee nie. 

Inteendeel, jy besit klaar alles wat jy nodig het om die Here te dien en met jou hele wese lief te 

hê.  

Thomas sê vir die Here – Here, ons weet nie waarheen U gaan nie; hoe kan ons dan die weg 

daarheen ken? 

En Jesus se antwoord is dat al wat ons moet doen is om Hom te ken. Leer van Jesus. Leef soos 

Jesus. Hê lief soos Jesus en bid en vertrou soos Jesus. En hoe meer ons vir Jesus leer ken en 

vra – Jesus wys my hoe ek in hierdie oomblik moet wees en lewe – hoe meer vind ons ons weg 

in hierdie lewe.  

 

Na dit alles sal ons dan ook groter dinge kan doen as wat Jesus gedoen het.  

Wat beteken dit om groter dinge te doen as Jesus? 

Daar is ‘n dubbele verklaring – dit het te doen met gehalte en omvang. As Jesus aan die kruis 

sterf is dit ‘n eenmalige gebeurtenis. Jesus sterf sodat ons verlos kan word. Daar is niks groter 

wat iemand kan doen as om sy lewe prys te gee vir iemand ander nie. Hoe kan ons groter dinge 

as dit doen? Jesus gee Homself as ‘n offer. En tog, die groter dinge wat ek en jy kan doen is om 

te leef vir daardie verlossing. Jesus het gesterf vir ons verlossing en nou moet ek en jou vir ons 

verlossing leef.  

 

Om dus te lewe vir die verlossing wat ons ontvang het is ‘n groot taak. Veral as ons lewe in 

ooreenstemming met God se waardes – lewe in liefde. Daar buite is ‘n mensdom wat nog verlos 

moet word en dit kan net gebeur deur die toewyding en getrouheid van Jesus se volgelinge. Ek 

en jy moet die wêreld wys hoe lyk die weg wat gevolg moet word.  

 

En hoe dink u vaar ons? Hoe vaar ons hier in die Kerk en al die ander kerke; in huise in stede 

en op die vlaktes?  

Wat getalle betref, is daar op hierdie oomblik meer as twee biljoen mense wat sê dat hulle in 

Christus glo – dit is ‘n derde van die wêreld bevolking. Dit is die omvang, en ek dink die 

dissipels se monde sal oopval om dit te weet.  

En wat van gehalte? Is hierdie twee biljoen mense wat glo? Wat die verlossing leef? Elke dag, 

met toewyding en getrouheid? 
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Slot  

Elkeen moet self hierdie vraag antwoord – teenoor die dissipels wat oor eeue heen na ons kyk, 

teenoor mekaar en teenoor God self van wie ons glo dat Hy nou hier teenwoordig is.  

Ja, broers en susters, ons kan groter dinge doen as Jesus. Nie omdat ons beter is as Jesus nie, 

maar omdat ons taak ander lyk as Jesus sin. Ons moet ons verlossing gaan lewe.  

En weet u wat, Jesus los ons nie sonder hulp nie. Hy sê – as julle My iets in my Naam vra, sal 

Ek dit doen.  

Om ons verlossing te gaan uit leef sal ook beteken dat Jesus ons sal bystaan wanneer ons dit 

moeilik het om ons verlossing sienbaar uit te leef.  

Kom ons doen groot dinge vir Jesus! Kom ons lewe soos verloste mense! En as ons dit moeilik 

vind in ons lewens – kom ons bid en vra die Here om ons by te staan en toe te rus om groot 

dinge te doen selfs al kan dit moeilik met ons gaan.  

Kom ons glo en bid!  

Amen 

 


