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Johannes 17:1-25 

Vooraf 

Donderdag het ons Jesus se hemelvaart gevier. Volgende Sondag vier ons Pinkster, dit is die 

uitstorting van die Heilige Gees. 

Agtergrond 

Johannes 13   Voetewas en pasga 

Johannes 14-16 Afskeidsgesprekke 

Johannes 17  Jesus se gebed vir sy dissipels (en kerk) 

Johannes 18  Gevangeneming 

 

Johannes 14 tot 16 is die afskeidsgesprekke van Jesus die nag voor Hy gevange geneem is. In die 

laaste Johannes 13 lees ons hoe Jesus sy dissipels se voete was en hoe die pasga en saam vier en 

Jesus die nagmaal instel. In Johannes 18 lees ons van Jesus se gevangeneming en verhoor. Johannes 

17 is ’n baie besondere hoofstuk.  Dit is ’n gebed wat Jesus bid vir sy dissipels  en ook vir almal wat 

nog sy volgelinge sou word. Ons sou dus kon sê dat dit ’n gebed vir die kerk deur al die eeue was. Dit 

is ook ’n gebed vir ons.  Dit is roerend om te dink dat Jesus die nag voor sy kruisiging vir ons bid. 

Ek wil vir die volgende vier Sondae stilstaan by die gebed van Jesus. Ek wil hê ons moet spesifiek kyk 

na wat ons van die kerk en ons roeping en uitdaging leer in hierdie gebed van Jesus.  

Inleiding 

Peter Marshall het geleef van 1902 tot 1949 en was ’n Skots-Amerikaanse 

predikant in die New York Avenue Presbiteriaanse Kerk in Washington. Hy was 

vir twee termyne aangewys as die kapelaan van die Amerikaanse Senaat. By 

geleentheid het hy die Senaat se sitting geopen met die volgende gebed: “O 

Here, vergeef ons as ons dink dat gebed net ’n tydmors is, en help ons om te 

verstaan dat ons werk sonder gebed net tyd mors is.” 

As ons na die gebed van Jesus vir sy dissipels en al sy volgelinge deur die eeue 

kyk en spesifiek die vraag vra: Wat leer ons uit hierdie gebed vir kerkwees 

vandag, dan staan gebed voorop. Ons leer dat gebed belangrik is; noodsaaklik 

is. 

1. Jesus bid 

Jesus die Seun van God, self ook God bid. Hy tree vir sy dissipels in by God die Vader.  

Hierdie is nie die enigste plek in die evangelies waar ons sien Jesus bid nie. Ons lees ’n hele paar 

plekke dat Jesus gebid het. Hy het Hom afgesonder om alleen te wees en te bid. Jesus het met die 
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opwekking van Lasarus gebid. Daardie selfde nag, nadat Hy gevange geneem is, het Hy drie keer in 

Getsemane gebid. Selfs aan die kruis het Hy gebid. 

’n Mens sou dalk kon dink dat Jesus as Seun van God en self God nie nodig gehad het om te bid nie. 

Maar Jesus bid. Hy praat met God.  

In die hierdie afskeidsgesprekke van Jesus met sy dissipels en in hierdie gebed van Jesus self word 

baie gesê oor die onderlinge verhouding van die Drie Enige God. Ons lees dat God die Vader, Jesus 

en die Heilige Gees één is. Ons lees dat Jesus in God bly en God die Vader in Jesus. Ons lees van die 

Gees as die Gees van die Vader. Ons lees dat die Vader Jesus gestuur het en die Gees sou stuur en 

dat Jesus niks anders doen as waarvoor die Vader Hom gestuur het nie. Ons lees dat die Jesus die 

Vader kom bekend maak het aan die mense en niks anders as die Vader gebring het nie. Ons lees dat 

die Gees die dissipels later sou herinner aan alles wat Jesus geleer en gesê het. Ons lees dat Jesus as 

iemand Jesus ken, ken hy of sy die Vader.  

Ons moet erken dat ons met ons menslike verstand nie die begrip van ’n Drie Enige God verstaan 

nie. Ons begryp en verstaan nie hierdie verhouding tussen Vader, Seun en Gees nie. Dit is bo ons 

vuurmaakplek. Ons aanvaar dit as openbaring of bekendmaking van God. Dit is hoe God Hom aan 

ons bekend maak. Ons weet dit – al verstaan ons dit nie.  

Wat ons ook weet – al verstaan ons dit dalk ook nie – is dat Jesus tot God gebid het. En spesifiek vir 

sy dissipels en volgelinge bid. 

En wat hierdie gebed nog meer aangrypend maak, is dat dit gebeur net voor Hy gevange geneem en 

gekruisig sou word. Net na Hy vir oulaas sy dissipels geleer het en net voor hulle na Getsemane 

vertrek, bid Jesus ten aanhore van sy dissipels vir hulle. Net voor hulle omstandighede dramaties sou 

verander, net voor hulle wêreld in duie sou stort, net voor Hy as hulle leier en meester gevange 

geneem sou word, bid Jesus vir hulle.  

Dit is doodeenvoudig omdat Hy iets verstaan het van wat op hulle wag. Hy het die uitdagings wat 

aan hulle gestel sou word geken. Al het hulle nog niks begryp nie, het Hy geweet wat sou gebeur en 

wat vir hulle wag. 

Jesus sê spesifiek vir wie Hy bid: vir die wat God aan Hom gegee het. Hy bid vir hulle omdat hulle aan 

God behoort. Hy het hulle van God ontvang en hulle opgepas en begelei.  Jesus bedoel natuurlik die 

twaalf dissipels. Maar dan gaan Hy verder en sê dat Hy nie net bid vir die dissipels nie, maar ook bid 

vir almal wat deur die dissipels se woorde tot geloof sal kom. En dit is waar die volgende geslagte 

van gelowiges in die prentjie kom. Dit is waar die kerk in die prentjie kom. Dit is waar ek en jy in die 

prentjie kom. Daardie aand bid Jesus vir elke gelowige wat in die eeue wat sou kom, aan Hom sou 

glo. Jesus bid daardie aand voor sy gevangeneming en dood vir ons. 

Jesus sê spesifiek dat Hy nie daar vir die wêreld bid nie. Hy bid vir die wat in Hom glo; die wat God 

aan Hom gegee het.   

Ons sal in die volgende weke stilstaan by wat Hy bid. Vonoggend net die klem: Jesus bid. 

2.  Ons mag bid 
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As Jesus gebid het, kan en mag ons ook maar bid. Ek gebruik spesifiek die woorde kan en mag, en nie 

moet nie.  Daarmee wil ek die voorreg van gebed beklemtoon. Ons kry die voorreg, die geskenk van 

gebed. Ons kry die wonder om met God te kan praat. Enige tyd en enige plek, net waaroor ons wil.  

En as Jesus die voorreg gebruik het, nodig geag het om te gebruik, hoeveel te meer kan ons dit dan 

nie doen nie.  Ons kan en mag en moet bid! 

Gebed is sekerlik een van die grootste geskenke wat ons van God gekry het. En tog is dit sekerlik een 

van die geskenke wat ons die minste gebruik. Ons is soos ’n weermag wat met die beste moontlike 

wape sit maar dit by die huis los om met swakker wapens die oorlog te wil wen. En dit is dom. 

Jesus het gebid. Ons kan en mag bid. 

3. Gebed 

Kom ons dink bietjie na oor gebed self. Ek wil dit doen aan die hand van n paar vrae: 

 Wat is gebed? 

Gebed is ’n gesprek met God. Nie ’n gesprek waar ons as mense praat en God luister nie. Nee, ’n 

wedersydse gesprek. ’n Gesprek waar God praat en ons luister en ons luister en God praat. Dit is 

nogal nie waaraan ons gewoond is nie. Ons dink ons moet praat en God luister. Maar ons moet die 

kuns aanleer om te kan stil raak voor God en God toe te laat om met ons te praat. Ons moet leer om 

sensitief te raak om God se stem te hoor. God praat met ons deur sy Gees; deur gedagtes wat by ons 

opkom. Natuurlik moet ons dit altyd toets aan sy Woord.   

William Barclay het dit soos volg gestel: Gebed is nie ’n manier om van God gebruik te maak nie; dit 

is ’n manier om onsself aan God te gee sodat Hy ons kan gebruik. Een van die grootste foute wat ons  

in gebed maak, is om te veel te praat en te min te luister. Die hoogste vorm van gebed is om in stilte 

te wag op God se stem.” 

 Hoekom moet ons bid? 

Gebed skep ’n verhouding. Dink maar vir jouself: as jy nie gereeld met iemand praat nie, is daar 

nie ’n verhouding tussen julle nie. Vir ’n verhouding om te bestaan en te groei, moet ’n mens kan 

komminukeer. Gebed gaan in die eerste plek daaroor om ’n lewende verhouding met God te hê. 

Daarna kom ander redes soos om jou behoeftes aan God bekend te maak. Oswald Chambers skryf: 

“Die waarde van gebed is nie noodwendig dat ons by ’n antwoord uitkom nie, maar by God.” 

Kardinaal Bauman het dit verstaan: “Die doel van gebed is nie ’n inligtingsessie oor ons wense en 

benodighede nie, maar ’n uitnodiging aan God om ons te wys waar Hy ons wil gebruik.” 

 Waaruit bestaan gebed? 

Lof – om die Here te loof vir alles wat Hy is en doen. 

Dank – vir alles wat Hy doen. 

Sonde bely – vir ons gebrek aan liefde vir God en ander. 

Voorbidding – vir alles en almal rondom ons. 

Bid vir ons eie behoeftes – dit wat ons nodig het. 
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 Wanneer moet ons bid? 

Gereeld, elke dag. Ons moet die dissipline het om êrens onsself af te sonder vir ’n tyd van gebed. 

Maar ons kan deur die dag, enige tyd bid. As iets ons pla, as ons iets mooi sien of hoor. Eintlik moet 

ons lewe ’n lewe van gebed wees. 

 

 Hoe moet ons bid? 

Met eerbied en respek, met verwagting en afwagting, in gehoorsaamheid, in dankbaarheid, met 

verwondering.  

 Waarvoor moet ons bid? 

Miskien moet ons eerder vra, waarvoor nie. Vir alles en almal. Vir onsself en die mense om ons. Vir 

ons land en sy mense. Vir ons leiers. Vir ons kerk. So sou ons baie voorbeelde kon noem.   

Kan ek ’n oomblik stilstaan by die gebed vir ons kerk. Ons vra spesifiek dat julle bid vir ons 

gemeeente. Almal weet reeds dat ons in ’n proses is om sekere aanpassings te maak om die 

uitdagings op ons pad aan te spreek. Ons wil niks anders doen en wees as wat God van ons vra nie. 

Daarom soek ons na God se wil vir ons as gemeente. Ons wil seker wees dat ons God se wil vir ons 

doen en inpas in sy planne vir en met ons. Daarom pleit ons dat ons almal sal soek na God se wil en 

sensitief sal wees vir sy stem in ons elkeen se lewe. John Keble het gesê: “Gebed beweeg nie vir God 

en die Heilige Gees om by ons planne in te pas nie. Die Heilige Gees verander ons om by sy plan in te 

pas.” 

Slot 

Peter Marshall se gebed was: “O Here, vergeef ons as ons dink dat gebed net ’n tydmors is, en help 

ons om te verstaan dat ons werk sonder gebed net tyd mors is.” 

Gebed is nie tydmors nie. Jesus het gebid. Vir sy dissipels en vir ons en sy kerk.  

Ons kan en mag en moet ook bid. Anders is al ons werk en pogings ’n mors van tyd.   

Ek sluit af met ’n ander storie. In ’n besige program dink mens baie keer om eerder jou gebedstyd 

korter te maak en so meer tyd beskikbaar te hê. Martin Luther het gesê dat dit eintlik andersom 

moet wees. Hoe besiger sy dag was, hoe meer tyd het hy aan gebed spandeer.  John Bunyan het 

opgemerk: “Die wat in die oggend van haastigheid by God verbyhardloop, sal Hom beswaarlik 

gedurende die dag inhaal.”  

Wat leer ons van kerkwees uit Jesus se gebed? ’n Kerk, kan nie anders as om ’n biddende kerk te 

wees nie. ’n Gelowige kan nie anders as om ’n biddende mens te wees nie. 

 


