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Johannes 20:19-31 

Vooraf 

Ons het verlede naweek die sterwe en opstanding van Christus gevier. Vir die volgende ses Sondae 

fokus ons op die opstanding. Daarna volg hemelvaart en pinkster tyd. 

Agtergrond 

Die klompie verse wat ons gaan lees speel af die Sondag aand na Jesus se opstanding en agt dae 

later. Die verhaal gaan oor Thomas. Dit is interessant dat ons in Matteus, Markus en Lukas niks lees 

van Thomas nie – net dat hy ’n dissipel was. Johannes egter, skryf twee keer oor Thomas. 

 In Johannes 11 – die verhaal van Lasarus – is Thomas die een wat die ander dissipels oortuig 

dat hulle saam met Jesus na Jerusalem moet  terugkeer, al sou hulle dalk ook daar saam met 

Jesus sou sterf.    

 Die tweede keer is hierdie verhaal wat ons nou gaan lees. 

Inleiding 

Die beroemde wetenskaplike, Albert Einstein was by geleentheid per 

trein op pad vanaf Princeton. Toe die kaartjiesondersoeker by hom 

kom om sy kaartjie te knip, kon hy dit nêrens opspoor nie. Hy het 

verward orals gesoek – in al sy sakke, beursie en tas wat hy by hom 

gehad het. Toe hy nie die kaartjie kon kry nie, het hy aan die 

kaartjieondersoeker die versekering gegee dat hy wel ’n kaartjie het. 

Die man het geantwoord: “Ek ken jou, professor Einsten en glo jou. Dit 

is reg.” Hy het voortgegaan om na die ander passasiers se kaartjies te 

kyk. Toe hy later omkyk, sien hy  Albert Einstein op sy kniee soek na 

die kaartjie onder die bank. Hy het nader gestap en hom weer die 

versekering gegee: “Professor Einstein ek ken u. Almal ken U. Ek weet 

u het ’n kaartjie.” Albert Einstein het regop gekom en gesê: “Ek weet 

jy weet wie ek is. Ek weet ook wie ek is. Maar ek weet nie waarheen ek oppad is nie. Dit is 

hoekom ek die kaartjie soek”? 

Ek dink die dissipels het nie daardie Sondagaand geweet waarheen hulle oppad is nie. Hulle Meester 

is Vrydag doodgemaak. Sondagoggend het hulle ontdek sy liggaan is weg uit die graf. Sommige 

vrouens beweer Hy het opgestaan uit die dood. Hulle was bang en sit toegesluit in ’n kamer. Hulle 

weet nie wat die Jode aan hulle gaan doen nie. 

En dan skielik is Jesus saam met hulle in die kamer – toegesluite deur of nie. Hulle erken hom aan die 

wonde aan sy hande, voete en sy. Skielik verdwyn hulle vrees en maak plek vir blydskap en 

opgewondenheid. En ek dink nog steeds het hulle nie geweet waarheen is hulle oppad nie. Hulle het 

ook hulle kaartjie verloor. 

Ek dink ook dat ons as kerk en as gemeente nie altyd weet waarheen ons oppad is nie. Ons het ook 

êrens langs die pad ons kaartjie verloor. Maar, ek dink nie dit is ’n probleem nie. Net soos wat dit 

sekerlik ook nie vir die dissipels ’n probleem was nie. Hoekom sê ek so? Die reis is die belangrike – 

nie die eindbestemming nie. 
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En ek sê die dinge juis teen die agtergrond van die proses van soek na God se wil vir ons as 

gemeente waarmee ons tans besig is. Elke dag se soek en se ontdek van God se wil is belangrik. Die 

eindbestemiing is nie so belangrik nie. 

Maar kom ek kom terug by die Skrifgedeelte. Al weet die dissipels nie waarheen hulle oppad is nie, 

kry hulle van God besliste versekerings – of mens sou dalk kon sê –riglyn vir die reis. Versekerings 

wat ook vir ons geld en belangrik is vir ons reis. 

1. Vrede vir julle! 

Dit is die woorde waarmee Jesus sy dissipels groet. As hulle bang, toegesluit sit, wegkruip, is dit die 

eerste versekering: Vrede vir julle.  

Drie keer in hierdie paar verse sê Jesus dit vir hulle. Dit was natuurlik die Joodse manier van groet 

wat vandag nog gebruik word: Shalom. Maar tog gaan dit oor veel meer as net ’n groet. Dit is ’n 

toesegging. Hierdie toesegging van vrede is meer as net die afwesigheid van oorlog. Dit is ’n 

toesegging van geluk en voorspoed vir die teenwoordige maar ook toekomende tyd. Dit is ’n 

toestand van algehele en absolute geluk en seën. Dit gaan oor die heil en welwese van ’n mens. Dit 

het te doen met die mens as indiwidu maar ook met die mens as deel van ’n gemeenskap. En dit is 

iets wat net God kan gee en bring.   

Vir ons as Christene val die versekering vrede vir julle binne die roeping wat Christus op aarde 

volvoer het. Met sy geboorte het die engele gesing: Vrede op aarde. Hy was bekend as die 

Vredevors. Paulus skryf dat Jesus ’n vrede gee wat alle verstand te bowe gaan. Vir ons as Christene is 

vrede ten nouste gekoppel aan Christus. Dit is gekoppel aan die versoening wat Christus vir ons met 

God bewerk het.  

Vrede vir julle is vir ons net moontlik in ’n verhouding met God en Christus. Ons het vrede omdat ons 

God en Christus ken. Ons het vrede omdat God dit vir ons in Christus geskenk het. En die vrede raak 

ons lewe: elke dag, elke oomblik van die dag. 

Vir die dissipels – bang en onseker – moes dit ’n stuk gerussteling gebring het. In hulle situasie op 

daardie stadium maar ook in die jare wat sou kom moes hierdie toesegging en belofte van vrede 

hulle sekerlik gedra het.  

Vrede is ook nie iets wat net aan voorspoed en geluk gekoppel kan word nie. Die dissipels en vroeë 

kerk sou dit in die jare wat kom aan hulle lyf voel met vervolgings. God se vrede is ’n ten-spyte-van- 

vrede. Dit is vrede ten spyte van dikwels swaar en moeilike tye. 

Ek dink ook vir ons as gemeente wat soekend is na God se wil en altyd soekend sal bly, is die 

toesegging van vrede ongelooflik baie werd. God se vrede is deel van ons DNA. Niks en niemand kan 

dit van ons wegneem nie. Ons kan daarop reken en daaraan vashou.   

Almal van ons weet dat kerkwees –in 2017 beslis nie maklik is nie en dit raak moeiliker. Dit is beslis 

nie dieselfde as twintig of dertig jaar terug nie. Die kerk in die moderne lewe ontvang druk en kritiek 

van uit talle oorde. Die kerk word selfs afgemaak as die muishond van baie dinge. Maar niemand kan 

ons vrede – die vrede van God – wegneem nie. 
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Hierdie vrede van God het ook iets te sê vir die huidige situasie – polities en ekonomies – in ons land. 

Ek lees dat Jaco Strydom hierdie week skryf dat iemand vir hom sê hy wens hy kan ’n Christen wees 

in ’n ander tyd en op ’n ander plek – want in Suid Afrika in 2017 is dit moeilik. Sy antwoord is dat dit 

juis ons roeping is. Ek wil byvoeg – ons het God se vrede hier en nou. 

2. Soos die Vader my gestuur het, stuur Ek julle 

Nadat Jesus sy vrede aan die disspels toegesê het, gee Hy aan hulle die opdrag. Hy stuur hulle. Hulle 

ontvang hulle roeping. Hulle moet voortgaan met die taak. 

Al is hulle bang en sluit hulle hulleself toe, kry hulle die opdra: Ek stuur julle – soos die Vader my 

gestuur het. 

Dit mag vreemd klink dat ek aan die begin gesê het dit is ’n versekering  wat hulle kry. Maar tog is 

dit. Hulle kry die versekering van wat hulle roeping en opdrag is: Gestuurdes. Selfs al is hulle nie 

seker waarheen hulle oppad is nie; selfs al is hulle verslae en bang en deurmekaar. Maar daarvan 

kan hulle seker wees: Hulle is gestuur. 

Ook vir ons is dit ’n versekering. Al weet ons as kerk en gemeente ook nie altyd waarheen ons oppad 

is nie, hoef ons nie vir een oomblik te twyfel aan ons opdrag nie. Ons is gestuur – dit is ons opdrag en 

roeping. Daaraan hoef ons nie te twyfel nie. 

En hierdie gestuurdheid is ten nouste gekoppel aan Christus – ons word deur Hom gestuur soos God 

Hom gestuur het. Ons opdrag is ’n voortsetting van sy werk op aarde. Ons moet sy koninkryk laat 

kom. Ons moet  draers van sy liefde en genade en vrede wees. 

Ons kan soek na die beste maniere en werkswyses – ons moet soek na die beste maniere en 

werkswyses – maar ons kan nie twyfel en wonder oor ons opdrag nie.  

Wat ’n heerlike versekering terwyl ons God se wil soek: Ons weet ons is gestuur. In Linden, in 

Johannesburg, in Suid Afrika, in 2017. 

3. Ontvang die Heilige Gees 

 Saam met die toesegging van vrede en die uitstuur, ontvang Jesus se dissipels die Heilige Gees. Ons 

lees dat Jesus oor hulle geblaas het met die woorde: Ontvang die Heilige Gees. Jesus het sy dissipels 

beloof dat Hy die Gees in sy plek sal stuur. Hy sou hulle nie alleen as weeskinders agterlaat nie. Hier 

en ’n klompie dae later het die belofte waar geword. Hulle het die Heilige Gees – die Gees van God 

en self ook God ontvang om in hulle te woon. 

Wat ’n versekering vir die klompie bang en verdwaasde dissipels. Saam met die vrede en die opdrag 

kry hulle die Gees! Al weet hulle nie waarheen hulle oppad is nie, is hulle nie alleen nie. Die Gees is 

in en om hulle, hulle te lei en stuur. Die Gees rus hulle toe vir hulle reis in diens van God. In die tye 

wat sou kom sou die Gees hulle bystaan. 

Wat ’n heerlike versekering vir ons. Al weet ons nie waarheen ons oppad is nie, weet ons dat ons die 

vrede van God het, dat ons gestuur is en dat ons die Gees van God het. God self leef in ons. Die Gees 

sal ons steeds elke dag lei in ons opdrag om kerk te wees. 
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Juis waar ons bid en soek na God se pad vir ons vorentoe, is dit ’n heerlike versekering. Die Gees sal 

die pad aandui. Die Gees sal ons lei.  

Ons verantwoordelikheid is om ons oop te stel vir die Gees en sy leiding. 

4. My Here en my God 

 Die vierde versekering wat die dissipels het en wat ons het op ons pad is die belydenis: My Here en 

my God! 

Ek het ’n paar keer die afgelope maand of twee al gemeld dat Johannes sy evangelie skryf om mense 

te oortuig dat Jesus die Christus, die Seun van God is sodat hulle dit kan glo. Ons het dit netnou weer 

gelees in vers 31. Dwarsdeur  sy evangelie is hy besig om Jesus bekend te maak, te openbaar as die 

Seun van God. En hierdie verhaal van Thomas wat nie glo nie, is ’n hoogtepunt in die openbaring en 

bekendmaking. Hier teen die einde van die Johannes evangelie wil Johannes met die gebeure vir 

oulaas beklemtoon wie Jesus is. Ek het netnou gesê dat die ander evangelies nie Thomas se verhaal 

vertel nie. Johannes wel met die doel om te beklemtoon wie Jesus is. 

Hy doen dit op so manier dat mens jouself so half en half met Thomas kan identifiseer.  

Die geleerdes meen dat die feit dat Thomas die eerste aand nie daar was nie, eintlik vir ons wil sê dat 

Thomas al begin aan beweeg het. Hy sit nie bang en verward saam toegesluit met sy mede dissipels 

nie. Hy het aanvaar dat die hoofstuk van Jesus afgesluit is met sy dood. Daarom sy ongeloof. 

Maar juis hy as ongelowige Thomas bely ’n week later:  My Here en my God. Hy verander van wys my 

die merke aan sy hande en voete na my Here en my God.  

Ook in hierdie gebeure lê daar ’n wonderlike versekering. Jesus skryf nie vir Thomas af nie. Hy 

veroordeel nie vir Thomas nie. Hy wys sy wonde en oortuig Thomas. 

Op ons pad waar ons nie altyd weet waarheen nie, op ons reis waar die bestemming nie die 

belangrikste is nie, twyfel ons ook. In ons soeke na God se wil wonder en twyfel ons. Maar telkens 

kan ons maar weer by die belydenis uitkom: my Here en my God.  

Ek dink juis in die proses waarmee ons as gemeente tans besig is, juis in Suid Afrika in 2017 moet ons 

steeds maar net aan so ’n belydenis vashou. Al verstaan ons nie alles rondom ons nie, al weet ons 

nie altyd waarheen ons oppad is nie. Dit weet ons: God is ons Here en ons God. 

Slot 

Ons is baie soos Albert Einstein. Ons het kaartjies, ons weet wie ons is en ons is op reis. Waarheen 

weet ons nie aldag nie en dit is ook nie belangrik nie. Wat ons wel weet is dat ons kinders van God is, 

kerk is. Ons weet dat God  

 ons sy vrede gegee het; 

 dat Hy ons gestuur het; 

 dat Hy ons die Heilige Gees gegee het; 

 dat God ons Here en God is.   

 


