
Johannes 17:20-26 

Vooraf 

Donderdag was Hemelvaart. Ons is tans in die Pinkstertyd. Volgende Sondag vier ons Pinksterfees 

waar ons fokus op die uitstorting van die Heilige Gees. 

Agtergrond 

Johannes 13 tot 17 speel af die aand voordat Jesus gevange geneem word.  Johannes 17 staan 

bekend as die Hoërpriesterlike gebed. Jesus bid, tree in vir sy dissipels. Eintlik vir meer as net sy 

dissipels: Hy bid vir sy kerk. Soos ’n hoërpriester van die Ou Testament verteenwoordig Hy hulle voor 

God.  

Inleiding 

Ek begin met ’n storie waarvan ek nie die identiteit van 

die skrywer kon opspoor nie. Hy vertel: 

“Een van die mees betekenisvolle ervarings in my 

lewe het in die Filippyne afgespeel. In die afgeleë 

dorpie van Lubuagan. Dit is hoog in die berge van 

die Luzon provinsie. Daar is ’n teologiese 

opleidingskool. Om by die dorpie uit te kom moet 

jy van die groot pad afdraai op ’n treurige, smal grondpaadjie op die rand van die berg. Die 

gebied is baie afgesonder en primitief. Baie min besoekers kom ooit op die dorpie. 

 

Ek het die Maandag oggend begin met lesings by die 

Kalinga akademie. Gedurende die dag het die hoof 

van die opleidingskool my gevra of ek kans sien om 

die aand ’n erediens in die naby geleë gemeente te 

lei en van die kinders te hoop. Vir ’n geruime tyd was 

daar geen leraar nie en ook geen besoekende leraars 

nie. Ek het gesê dat ek dit graag sal doen. 

 

Die dag het dit begin reën. Die verpleegster wat my 

die oggend met die Jeep kom haal het, het nie kans 

gesien om my na die dorpie te neem nie. Sy het gesê 

dat die pad al voor die reën moeilik begaanbaar was en dat dit na die reën onmoontlik gaan 

wees om te ry – selfs met die vierwiel 

aangedrewe voertuig. Ek sou moes stap.  

 

Gewapen met ’n flits het ek die paadjie 

aangedurf. Na wat soos ’n ewigheid gevoel het, 

het ek by die kerk aangekom. Ek het verwag 

dat daar maar enkele mense sou wees. Dit was 

nat en koud. Die kerk was moeilik bereikbaar. 

Min mense sou kans sien om in die 



omstandighede kerk toe te gaan. Daar was nie krag nie – dit 

sou donker wees. Ek het aangeneem dat daar nie gedoop 

sou word nie. Wie sou immers ’n kind in sulke 

omstandighede uit die huis neem. 

 

Wat vir my gewag het, het my stoutste verwagtinge oortref. 

Die kerkie was stampvol. Orals het kerse en lampe gestaan 

wat die kerkie verlig het. Die gemeente het God aanbid – 

met sang en gebede. Daar was ’n hele klomp kinders om te 

doop. Al was ek ’n vreemdeling, was ek soos een van hulle aanvaar. Ons was een groot en 

gelukkige huisgesin... saamgebind deur ons verbintenis met Jesus... 

 

Dit is waarvoor Jesus gebid het die aand voor sy kruisiging: eenheid tussen sy volgelinge. Ja, Jesus bid 

dat sy volgelinge een van hart en gees moet wees. 

1. Eenheid tussen Jesus se volgelinge 

Jesus is vir oulaas besig om sy dissipels voor te berei vir sy dood en die lewe sonder Hom. Hy rus 

hulle toe vir die omwenteling wat sy dood in hulle lewens gaan teweeg bring. Hulle moet voortgaan 

om Hom te dien en sy werk op aarde voort sit. Dit sou uiter aard ’n dramatiese omwenteling in hulle 

lewens wees. 

Maar te midde van die toerusting tree Jesus vir sy dissipels in by God die Vader. Hy bid vir hulle, pleit 

vir hulle by God. Hy bid vir sy dissipels – vir almal wat God aan Hom toe vertrou het. Maar Hy bid vir 

meer as net sy dissipels. Hy bid dat almal deur die werk van die dissipels ook sy volgelinge sal word. 

Met ander woorde: Jesus bid vir sy kerk. Vir almal wat later sou volgelinge word. Jesus bid dus ook 

vir ons. 

Wat was die inhoud van hierdie gebed?   

 Jesus bid dat God sy volgelinge moet bewaar – onder andere moet bewaar van die Bose.   

 Jesus bid dat sy volgelinge aan God toegewy sal wees deur die waarheid. 

 Jesus bid dat sy volgelinge eendag saam met Hom in die hemel sal wees. 

 Jesus bid vir eenheid tussen sy volgelinge. 

Dit is opmerklik dat Jesus in sy eie nood, voor sy kruisiging, vir sy volgelinge bid. Hy kyk weg van sy 

eie nood. Ons ken tog die verhaal van sy angs in Getsemane. Maar sy fokus is – soos sy hele lewe op 

aarde – nie op Homself nie, maar die mense om Hom. Hy bid vir hulle – sy gebed gaan nie oor sy eie 

benarde situasie nie.  

Maar kom ons kom by die eenheid: Jesus bid vir eenheid tussen sy volgelinge. Hulle moet een wees.  

Tot op daardie stadium was eenheid tussen Jesus se volgelinge seker nie ’n krisis nie. Sy volgelinge 

was twaalf dissipels. Hulle het immers saam geleef vir ’n paar jaar. Almal Jode. Almal mans. Die 

ander volgelinge was mense wat hulleself vrywillig by Jesus geskaar het. Jesus was die 

gemeenskaplike faktor. 



Maar dit sou verander. Jesus sou sterf. Die volgelinge sou meer word. Die groep sou meer 

uiteenlopend raak. Verskillende geslagte, verskillende volke, verskillende tale, verskillende kulture, 

verskillende finansiële situasies. Hierdie verskeidenheid sou die eenheid onder druk plaas. Daarom 

bid Jesus vir eenheid. 

Deur die jare sou die eenheid al meer en meer bedreig word. Daar sou Jode en Grieke en Romeine 

tussen die volgelinge wees. Daar sou vry mense en slawe wees. Daar sou selfs verskillende 

opvattings en sieninge kom. Die volgelinge sou met mekaar begin verskil oor die waarheid van Jesus 

se evangelie. 

In die vroeë kerk was die eenheid juis een van die kenmerke van die kerk. Kom ek noem een 

voorbeeld daarvan: 

In 165 en 251 n.C was daar twee ernstige en hoogs aansteeklike plae wat die Romeinse Ryk 

onderskeidelik getref het. In albei gevalle het ongeveer een-derde van die Romeinse Ryk se inwoners 

omgekom. Die praktyk van Romeine was om hul siekes op straat uit te sit, om die risiko van 

aansteeklikheid te verminder.  Diegene wat dit enigsins kon bekostig, het die berge in gevlug om aan 

die plae te ontkom.  ’n Goeie voorbeeld hiervan is die beroemde medikus Galen wat iewers in Klein-

Asië in afsondering gaan leef het tot die bedreiging van die plaag verby was.  Dionusius, biskop van 

Aleksandrië skryf dat die Romeine hul dooies soos vullis behandel het om die siekte te vermy. 

Die Christene se reaksie en optrede was heeltemal anders.  Dit is goed gedokumenteer dat Christene 

hul siekes bly versorg het – ten spyte van die gevaar van die siektes. In die aangesig van die dood het 

hulle selfs agtergelate, verwerpte Romeine op straat opgetel, ingeneem, en hulle versorg.  Dit het 

tot baie Christene se dood gelei, maar – om weer biskop Dionusius van Aleksandrië aan te haal – 

hulle het met vreugde die leed van ander gedra, hulle versorg en gemaklik gemaak, al het dit hul eie 

dood gekos. 

 

Die sosioloog Rodney Stark vertel dat die Christelike geloof so ’n totale nuwe konsep in die Romeinse 

wêreld ingedra het.  Vir die eerste keer het dit duidelik geword dat mense nie bloot uit eie belang of 

uit eie voordeel kan of hoef op te tree nie. Die Christene het reg gekry om in eensgesindheid lief te 

hê en so Christus se liefde ’n werklikheid te maak. Vandag nog is die eenheid een van die kerk se 

eienskappe. Ons bely immers: Ek glo aan een, algemene Christelike kerk.  

En tog sukkel ons ook maar met die eenheid. In gemeentes is daar onenigheid, in kerke is daar 

verdeeldheid. Kerke onderling sukkel om saam te werk en ’n verenigde front daar te stel. Die feit dat 

Jesus gebid het vir eenheid, maak dit tog duidelik dat eenheid ononderhandelbaar is. 

2. Eenheid - soos God 

Jesus leer vir ons hoe die eenheid moet lyk. Ons as volgelinge moet een wees, soos God één is. In 

Jesus se gebed bid Hy dat volgelinge die volmaakte eenheid tussen Vader en Seun as Drie Enige God 

sal dupliseer en vertoon. 

As ons dus praat oor eenheid tussen gelowiges, dan gaan dit oor die mees volmaakte eenheid 

waaraan ons kan dink. Dit is die voorbeeld vir ons eenheid. Dit is die maatstaf vir ons eenheid. 



Jan van der Watt beskryf dit as ’n eenheid van denke, wil en optrede. Ons sou kon sê dat ons as 

volgelinge van Jesus en gelowiges moet op die manier wat ons leef, dink en droom een wees.  

Ons moet nie die fout maak dat dit beteken ons mag nooit verskil nie. Dit wil leer dat ons kan verskil, 

maar dat daar ’n manier is om in eenheid te kan verskil. Ek glo dat liefde en eenheid altyd hand aan 

hand gaan. 

Hierdie eenheid moet sigbaar word in elke geloofgemeenskap. In elke gemeente maar ook selfs in 

kleiner groepe in elke gemeente. Dit moet sigbaar word in elke kerk. Dit moet sigbaar word in die 

verhouding tussen verskillende kerke.  

Dit sou onrealisties wees om te verwag dat daar net een enkele wêreldkerk sou wees. Geografiese 

verskille, taal verskille, kultuur verskille sal altyd ’n rol speel. Maar dit is juis waarom die Wêreldraad 

van kerke poog om uitdrukking te gee aan ons eenheid. Selfs in Suid Afrika poog ons om met noue 

skakeling en kontak uitdrukking aan ons eenheid te gee. 

Ons is een en moet probeer om een te wees. Ons God is een. 

3. Eenheid – sodat die wêreld kan glo 

 Jesus bid vir eenheid tussen sy volgelinge. Hy wys daarop dat die eenheid sy grondslag vind in die 

eenheid in die Drie Enige God. Hy gee ook die rede of doel vir die eenheid: sodat die wêreld kan glo. 

Spesifiek: sodat die wêreld kan glo dat God Jesus na die wêreld gestuur het as Verlosser. 

Hierdie rede beklemtoon nog meer die belangrikheid van eenheid. Dit gaan nie maar net oor die 

onderlinge saamleef nie. Dit sekerlik ook. Dit gaan oor die volgelinge se opdrag om die wêreld vir 

Jesus te wen. Die volgelinge, die kerk moet met hulle eenheid God weerkaats. Ons moet God 

demonstreer aan die wêreld. Die kerk moet die lokaas wees wat mense na God toe lok. 

Daarom is eenheid ’n belangrike opdrag aan die kerk. Dit is nie maar net iets wat ons moet bely en 

nastreef nie. Dit is deel van die DNA van die kerk. Dit is ons wese. 

Ek het vroeër die verhaal vertel van die twee epidemies in die destydse wêreld. Dit was juis die kerk 

– Jesus se volgelinge -  se optrede in sulke situasies wat gemaak het dat baie ongelowiges gelowig 

geraak het.  Hulle was een en die wêreld het geglo. 

Ek dink partykeer dat die wêreld buite die kerk seker maar moet lag vir die kerk: vir hoe ons ons eie 

boodskap swak en ongedaan maak met ons onderlinge verskille en verdeeldheid en selfs gestry. So 

sal die kerk eerder in die pad van Jesus se werk staan.  

Wat word van ons gevra: Ons moet een wees. Een soos Jesus sodat ander kan glo. 

Ons moet eenheid najaag. Ingestel wees op eengesindheid. In ons gemeente, in ons kerk, tussen alle 

kerke. Iemand wat hier instap moet voel hier is ek tuis. Hierdie mense is my mense en hier is liefde. 

Ons moet uitreik na mekaar. Ons moet uitreik na ander kerke en hulle lede. 

Slot 



Die storie aan die begin het vertel van ’n vreemdeling se belewenis tussen totaal vreemdes. Al wat 

hulle aan mekaar gebind het was Jesus. En tog was dit vir hom een van die betekenisvolste 

gebeurtenisse van sy lewe. ’n Pragtige getuienis van wat volgelinge van Jesus is en wil wees.    

 


