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Sondag, 20 Junie 2021 

Skriflesing:  Johannes 20:1-18  

Tema:   Geloof en liefde! Al twee kom eerste.  
 
VERKONDIGING 
 
Skriflesing 
Johannes 20:1-18  
Die leë graf 
Die Sondagmôre vroeg, toe dit nog donker was, kom Maria Magdalena by die graf en sien dat die 

klip van die graf af weggerol is. Sy hardloop toe en gaan na Simon Petrus en na die ander dissipel 

toe vir wie Jesus baie lief was, en sê vir hulle: “Hulle het die Here uit die graf weggevat, en ons 

weet nie waar hulle Hom nou begrawe het nie.” 

Petrus en die ander dissipel het toe uitgekom en na die graf toe gegaan. Die twee het saam begin 

hardloop, maar die ander dissipel het vinniger as Petrus gehardloop en eerste by die graf gekom. 

Toe hy vooroor buk, sien hy die doeke lê, maar hy het nie ingegaan nie. Ná hom het Simon Petrus 

ook daar aangekom, en hy het in die graf ingegaan. Hy sien toe die doeke daar lê, ook die doek 

wat om Jesus se kop was. Dié doek het nie by die ander doeke gelê nie, maar was eenkant 

afsonderlik opgerol. Daarna het die ander dissipel, wat eerste by die graf gekom het, ook 

ingegaan, en hy het dit ook gesien en geglo. 

Hulle het nog nie die Skrif verstaan dat Jesus uit die dood moet opstaan nie. 

Daarna het die dissipels weer huis toe gegaan. 

 

Jesus verskyn aan Maria Magdalena 
Maar Maria het buite by die graf bly staan en huil. Terwyl sy huil, het sy vooroor gebuk om in die 

graf in te kyk. Toe sien sy twee engele met wit klere aan daar sit waar die liggaam van Jesus gelê 

het, een waar die kop en een waar die voete was. Hulle vra toe vir haar: “Mevrou, waarom huil 

jy?” 

Sy antwoord hulle: “Omdat hulle my Here weggevat het en ek nie weet waar hulle Hom nou 

begrawe het nie.” 

Nadat sy dit gesê het, het sy omgedraai en vir Jesus daar sien staan, maar sy het nie geweet dat 

dit Hy is nie. Jesus vra haar toe: “Mevrou, waarom huil jy? Vir wie soek jy?” 
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Sy het gedink dit is die tuinopsigter, en sy het vir hom gesê: “Meneer, as u Hom weggevat het, sê 

vir my waar u Hom begrawe het, en ek sal Hom daar gaan haal.” 

Jesus het vir haar gesê: “Maria!” 

Sy draai na Hom toe en sê in Hebreeus vir Hom: “Rabboeni!” Dit beteken leermeester. 

Jesus sê toe vir haar: “Moet My nie vashou nie, want Ek het nog nie na die Vader toe opgevaar 

nie. Maar gaan na my broers toe en sê vir hulle: ‘Ek vaar op na my Vader toe, wat ook julle Vader 

is, na my God, wat ook julle God is.’ ” 

Maria Magdalena het toe vir die dissipels gaan sê: “Ek het die Here gesien!” En sy het ook vertel 

wat Hy vir haar gesê het. 

 

 “...bevoorreg is hulle wat die woord van God hoor en dit onderhou.” – Lukas 11:28 
 

PREEK   

Broers en susters in onse Here Jesus Christus:  
Inleiding  
Daar is hierdie drie hoof eienskappe in ons Christenskap. Hulle is = geloof, hoop en liefde. 1 

Korintiërs 13 vertel vir ons hoe liefde lyk en dan eindig die hoofstuk met die woorde –  

En nou: geloof, hoop en liefde bly, hierdie drie. En die grootste hiervan is die liefde! 

 

Dit klink amper, dat as ‘n mens hierdie drie eienskappe beoefen in jou Christenskap dan werk jy 

met die hoof elemente van ons geloof – geloof, hoop en liefde.  

Dit het my laat dink – kan mens ‘n Christen wees, ‘n volgeling van Jesus wees, met net geloof?  

Kan mens ‘n Christen wees met net hoop? 

Kan mens ‘n Christen wees met net liefde? 

 

Geloof, sê die Bybel, in Hebreërs 11:1 –  

Om te glo, is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat 

ons nie sien nie.  

 

Geloof is ‘n sekerheid. Om dus seker te wees dat daar ‘n God is en om seker te wees dat Hy sy 

Seun in ons plek ons sondes op Hom laat neem het – is dit genoeg om ‘n Christen te wees? ‘n 

Werklike volgeling van Jesus? 

 Miskien nie.  
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Ek is seker daarvan dat daar appels, pere, turksvye en suurlemoene bestaan, maar dit beteken 

nie dat ek noodwendig daarvan hou nie. Om seker te wees van iets maak my nie noodwendig ‘n 

liefhebber daarvan nie. Te aanvaar dat God Jesus gestuur het vir ons sondes en om ons te 

verlos, beteken nie noodwendig dat ek Sy volgeling is nie.  

Inteendeel, 1 Korintiërs 13 vers 2 sê die volgende –  

Al het ek die gawe van profesie 

en ken ek al die geheimenisse 

en besit ek al die kennis, 

en al het ek al die geloof om berge te versit, 

maar ek het geen liefde nie, dan is ek niks. 

 

Dit blyk dat liefde ‘n belangrike bykomende eienskap moet wees.  

 

Ek gaan nie gebruik maak van die gedagte van hoop in ons boodskap vandag nie, alhoewel dit 

belangrik is. Ek spring dadelik na liefde.  

Kan ek ‘n Christen wees met net liefde?  

Ek wonder? Ek is lief vir baie dinge in my lewe. Is daar dinge waarvoor ek lief is, maar waarvan ek 

nie seker is nie?  

Dit laat my dink aan die plaasboer wat hierdie ou hond op die werf gehad het. Die dierbaarste ou 

brak. Die boer was baie lief vir die ou hond, maar as daar nou ‘n rooikat of ‘n hiëna tussen die vee 

in hardloop sal die dierbare ou hond soos mis voor die son verdwyn. Die boer is seker van sy 

liefde vir die hond, maar nie so seker dat die hond veel werd sal wees om ‘n roofdier af te keer 

nie.  

 

Daar is wel iets te sê vir geloof saam met liefde! En dit blyk dat hierdie twee, ten minste saam 

loop, hand aan hand en is belangrik dat elke gelowige hierdie twee eienskappe hulle eie maak.  

 

Uitbou  
Maria Magdalene (nie Jesus se moeder nie, maar ‘n volgeling) wys vir ons iets van hierdie 

wisselwerking tussen geloof en liefde.  

Wat ons by haar opmerk is ‘n liefde wat geen vrae vra nie. Onthou, sy kom by die graf en die graf 

is leeg. Hoor wat sê sy in vers 2 –  
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Sy hardloop toe en gaan na Simon Petrus en na die ander dissipel toe vir wie Jesus baie lief was, 

en sê vir hulle: “Hulle het die Here uit die graf weggevat, en ons weet nie waar hulle Hom nou 

begrawe het nie.” 

 

Maria is hierdie mooi voorbeeld van iemand wat lief was en geglo het, al het sy nie verstaan nie. 

Sy was van die laaste mense wat Jesus by die kruis gesien het. En ons lees dit in Markus 15:40 -  

Daar het ook vroue op 'n afstand gestaan en kyk. Onder hulle was Maria Magdalena en Maria die 

moeder van Klein-Jakobus en Joses, en Salome. 

En dan by die graf net na Jesus se dood aan die kruis lees ons in Markus 15:47–  

Maria Magdalena en Maria die moeder van Joses het gestaan en kyk waar Hy neergelê word. 

 

En nie net is sy een van die wat by Jesus se dood was nie, maar een van die eerstes wat na Sy 

graf gegaan het toe die Sabbat verby was en ook het sy het Hom nog steeds – Here – genoem. 

Haar geloof was ‘n geloof van liefde, nie ‘n geloof gebaseer op intellek of verstaan nie.  

 

Sy het geweet wat Jesus vir haar gedoen het en sy was lief vir Hom daarvoor. Jesus was haar 

Here, dood of lewendig.  

 

Sy was die toonbeeld van wat Jesus in Johannes 15:9 van elke gelowige wou sien. Jesus het 

gesê: 

“Soos die Vader My liefhet, het Ek julle ook lief. Julle moet in my liefde bly. 

 Maria het in Jesus se liefde gebly.  

 

Dit blyk dat die eienskap van liefde baie belangrik is! Ek en jy moet ook in die liefde van Jesus 

Christus bly.  

Het jy vir Jesus lief?  

Elke gelowige moet onthou dat werklike liefde vir Jesus lei na werklike liefde wat uitgeleef word 

aan jou naaste en almal rondom jou.  

Die Bybel is vol van verse wat vir ons wil leer om Jesus te ontdek en werklik lief te wees vir Hom –  

Paulus sê vir die gemeente in Efese (6:24) –  

Die genade sal by almal wees wat vir ons Here Jesus Christus met onverganklike liefde liefhet. 

 

Petrus se ook vir ons (1 Pet. 1:8-9) –  
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Hom het julle lief, al het julle Hom nie gesien nie. Deur in Hom te glo, al sien julle Hom nou nie, 

het julle reeds deel aan die saligheid wat die einddoel van julle geloof is. En dit vervul julle met 'n 

onuitspreeklike en heerlike blydskap. 

 

En nou hoor ons hier in Petrus se woord ook van geloof –  

Deur in Hom te glo, al sien julle Hom nou nie, het julle reeds deel aan die saligheid wat die 

einddoel van julle geloof is. 

 

Die eienskap van geloof word gevoed deur die eienskap van liefde. Wanneer ons Jesus se 

liefde, wat Hy vir ons almal het ontdek, dan wek dit geloof in ons.  

 

In ons gelese gedeelte sien ons iets wat vir ons help in die ontwikkeling van ons geloof in Jesus. 

Petrus en Johannes kom by die graf aan. Johannes het die leë graf gesien, maar het nog buite 

gestaan, maar Petrus het na Johannes daaraan gekom en dadelik ingegaan. En toe gaan 

Johannes ook in om die leë graf van nader te bekyk. Dan staan daar –  

en hy het dit ook gesien en geglo. Hulle het nog nie die Skrif verstaan dat Jesus uit die dood moet 

opstaan nie. Daarna het die dissipels weer huis toe gegaan. 

 

Toe hulle, Petrus en Johannes, die leë graf sien, het hulle geglo. Hulle het Jesus se Woorde 

verstaan.  

Wat het hier gebeur? 

As iemand die leë graf wil ontdek moet hy/sy opstaan en ingaan en kyk. Hy/sy moet ondersoek 

instel en dan sal hulle sien. Om op te staan en ondersoek in te stel is die enigste manier vir ons 

om die opgestaande Here te beleef. Jy moet bewus raak van die liefdesdaad van die Here aan die 

kruis en jy moet bewus wees van die leë graf en ontdek dat Jesus het die dood oorwin, dan sal jy 

glo en jy sal liefde ken.  

 

Wanneer ons soek, dan vind ons. Jesus sê –  

Joh. 5:39 - Julle ondersoek die Skrif, omdat julle dink dat julle die ewige lewe daarin kry. En dit is 

juis die Skrif wat oor My getuig. 

Wanneer ons God se Woord bestudeer en lees en ondersoek, dan vind ons die ewige lewe juis 

wanneer ons ontdek dat die Woord van God vingerwys na Jesus wat die ewige lewe gee.  
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Wanneer ons werk aan ons geloof dan ontdek ons vir Jesus en wanneer ons vir Jesus ontdek dan 

ontdek ons ook ware liefde.  

 

Wat gebeur verder hier? 

Petrus en Johannes gaan terug huis toe, maar Maria bly agter. Toe sy sien dat die twee dissipels 

in die graf ingegaan het, het sy moed geskep en self te kyk en toe het daardie waagstuk van haar, 

haar lewe baie beïnvloed.  

Tweed dinge kan enige mens se lewe totaal en al verander –  

1) Jou lewe kan verander wanneer jy tyd spandeer om by die leë graf van Jesus stil te staan. 

Baie mense jaag net verby die leë graf en dink nie eers aan die betekenis daarvan nie.  

2) Jou lewe word ook verander wanneer jy die waarheid oor die leë graf soek en nadink oor 

hoe dit jou lewe affekteer en hoe dit inwerk in ‘n wêreld wat korrup is. 

 

Toe Maria ondersoek instel toe kry sy antwoorde by die engele. Toe sy soekend was het sy 

vasgeloop in Jesus self.  

Die punt is, Maria het ‘n dooie verlosser gesoek, ‘n verlosser wat soos alle ander mense was, 

broos en magteloos, te swak om enige iets te doen aan lewe en sterwe, die ewigheid en die 

hemel. Haar hele wese was gefokus op ‘n graf waar haar dooie verlosser gelê het. Maria het 

gelewe soos die wêreld lewe - uitgesluit uit die burgerskap van Israel, ver van God af sonder deel 

aan die verbonde en die beloftes wat daarmee saamhang, sonder hoop en sonder God in die 

wêreld. – soos Efesiërs 2:12 sê.  

 

Maar toe Maria werklik fokus, toe sien sy die Here regtig raak. Nie die dooie messias nie, maar 

die opgestaande Here!  

En tussen haar en Jesus word daar net twee woorde gesê in die oomblik –  

Joh. 20:16 - Jesus het vir haar gesê: “Maria!” 

Sy draai na Hom toe en sê in Hebreeus vir Hom: “Rabboeni!” Dit beteken leermeester. 

 

Jesus noem Maria op haar naam, want sy is een van Sy skape. Hy ken al sy skape op hulle 

name. Hy ken jou ook! 
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Maria noem Jesus – Rabboeni. Nie maar net ‘Rabbi’ nie, wat onderwyser of leermeester beteken 

nie. Sy noem Hom Rabboeni – en dit veronderstel groot respek soos vir iemand wat ‘n Meester 

van meesters is. Sy het ontdek dat haar leermeester (Rabbi) is werklik haar Here (Rabboeni)! 

 

U hoor dat in hierdie gedeelte loop geloof en liefde hand aan hand, sy aan sy. En dis waar ons 

werklike krag vir ons bestaan vandaan kan kom. 

 

Slot  
Broers en susters, ons Christene se krag lê in ons geloof en in ons liefde. En dis die eienskappe 

wat ons aanhoudend moet ontwikkel.  

Om Jesus se liefde elke dag te ontdek is om standvastig en seker te staan in jou geloof. Wanneer 

ons seker is oor ons geloof, dan leef ons met oortuiging en met ywer. Wanneer ons met oortuiging 

kan lewe dan kan ons werklike liefde uitdeel.  

 

Ek hoop u sien dat hierdie twee eienskappe gesinkroniseer is – wanneer jy die liefde van Jesus, 

wat Hy vir ons gehad het en het, raaksien dan glo jy en wanneer jy glo dan leef jy liefde en 

wanneer jy liefde leef dan sien ander mense Jesus en dan glo hulle en dan leef hulle ook in liefde.  

 

Mag u hierdie week nadink oor geloof en ware liefde en mag u aanhoudend ontwikkel in u geloof 

en liefde vir God en Christus.  

Amen 

  


