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Johannes 17:1-25 

Vooraf 

Vanoggend vier ons die Pinksterfees. Die klem val op die uitstorting van die Heilige Gees. Gaan lees 

gerus weer Handelinge 2 waar vertel word van die dissipels wat vir tien dae na hemelvaart volhard 

het in gebed en daarna die Gees van God ontvang het. Die direkte gevolg van die uitstorting van die 

Heilige Gees was ’n ongelooflike groei in die vroeë kerk. 

Agtergrond 

Ons is besig met die hoërpriesterlike gebed van Jesus in Johannes 17 waar Jesus die aand voor sy 

gevangeneming vir die dissipels en almal wat na hulle sou kom, bid. Ons kyk spesifiek na wat ons leer 

van kerkwees in die gebed. Verlede Sondag het ons geleer dat die kerk ’n biddende kerk moet wees. 

Vanoggend fokus ons op die feit dat Jesus bid vir die bewaring van die kerk. 

Inleiding 

’n Hele klompie jare gelede is ’n nuwe duikboot en sy 

bemaning  getoets. Deel van die toetsing was dat die 

duikboot vir ’n langtyd in die diepsee onder die water moes 

deurbring. Die laaste nag voordat die duikboot sou 

terugkeer na die hawe, was daar ’n geweldige storm op die 

see. Die wind was stormsterkte en die golwe meters hoog. 

Op land was daar groot kommer of die duikboot en 

bemaning veilig was. Die volgende môre was die verligting 

groot toe die duikboot die hawe invaar en die bemanning uit die duikboot kom. Die personeel aan 

land wou dadelik by die kaptein weet hoe het hulle die storm beleef en oorleef. Die kaptein was baie 

verbaas oor die vraag en het met ’n teenvraag geantwoord. Hy wou weet: “Watter storm?” Die 

duikboot was veilig in die diepsee op ’n diepte wat bekend staan as die kussing van die see en nie 

een bewus van die storm op die see-oppervlak nie. 

Hierdie beeld van die duikboot veilig en rustig te midde van die ernstige storm, sê vir my iets van die 

kerk. Dit sê vir my iets van God wat Jesus se gebed om die dissipels en die kerk te bewaar, 

beantwoord. God bewaar sy kerk. Wat belangrik is rakende God se bewaring, is dat dit nie beteken 

dat die kerk nie storms beleef nie. Nee, te midde van die storms bewaar God sy kerk; plaas Hy sy 

kerk op ’n veilige kussing. 

1. Jesus se gebed vir bewaring 

Jesus bid vir sy dissipels. Hy weet wat in die volgende dag of wat gaan gebeur. Hy gaan gevange 

geneem word, veroordeel en gekruissig word. Die dissipels weet dit nog nie. Natuurlik sou dit hulle 

hele lewe in duie laat stort. Hulle Meester en Leier van meer as drie jaar sou sterf. Hule sou alleen 

agterbly. Met die oog op hierdie krissis bid Jesus dat God hulle moet bewaar. 

In die gebed vertel Jesus dat Hy die dissipels by die Vader gekry het en dat Hy hulle bewaar het. 

Tydens sy aardse lewe het nie een van hulle verlore geraak nie. Hy het hulle geleer van God en 
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toegerus vir die pad vorentoe as gestuurdes om sy werk voort te sit. Hy vra God om hulle verder te 

bewaar. 

Hy bid nie net vir die dissipels nie maar vir almal wat deur hulle werk tot bekering sou kom. Hy bid 

dus vir die kerk deur al die eeue. Jesus bid ook vir ons. Hy bid dat God ons moet bewaar. 

 

2. God se antwoord op die gebed vir bewaring 

God beantwoord Jesus se gebed. God doen wat Jesus vra. Hy bewaar sy dissipels. Hy bewaar sy kerk. 

Hoekom sê ek so? 

 Die Gees is bewys van Jesus se bewaring 

Die eerste bewys van God se sorg is juis die uitstorting van die Heilige Gees -  dit wat ons vandag 

vier. God stuur sy Gees, self ook God om in sy dissipels te kom woon. En van daardie dag af wat die 

Gees uitgestort is, sou die Gees in elke gelowige woon. Ook ons het die Gees van God wat in ons 

woon. Ons lees dat Gees ons Voorspraak geword het. Die woord beteken dat die Gees pleit vir ons, 

tree vir ons in.  

Ons sou die Gees se werk die beste kon beskryf deur te sê dat die Gees maak mense  kinders van 

God en laat mense leef as kinders van God. Die Gees oortuig ons om in God te glo; om te glo dat 

Jesus die Seun van God is, die Verlosser wat vir ons sondes gesterf het. En as ons glo, laat die Gees 

ons lewe soos gelowiges. Die Gees laat ons in gehoorsaamheid aan God lewe en laat ons volhard 

met ons geloof en geloofslewe. 

 God verhoor Jesus se gebed vir bewaring deur sy Gees te stuur. 

As ons lees wat die gevolge van die Gees se uitstorting is, verstaan ons God se bewaring nog beter. 

As die dissipels met die Gees van God in hulle begin preek, dan is daar reaksie. Duisende mense kom 

tot bekering. Hulle kom tot geloof in God en Jesus en voeg hulle by die kerk. Die kerk begin groei.  

 Jesus aan die regterhand van God as bewys van sy bewaring 

Jesus se hemelvaart is ’n verdere bewys van God wat Jesus se gebed verhoor. Jesus vaar op na die 

hemel en gaan sit aan die regterhand van God. Die regterhand van God gaan oor ’n heersersposisie. 

Jesus heers oor die skepping. Jesus heers oor die kerk.  

Die hemelvaart is die teken dat Jesus sy opdrag suksesvol uitgevoer het. Hy het gedoen waarvoor 

God Hom gestuur het. Hy het die kerk op aarde bewaar. Nou bewaar Hy die kerk as Hoof en Heerser 

van die kerk. Dit is tog logies dat as Jesus as mens deur soveel lyding gegaan het terwille van sy kerk, 

sal Hy soveel te meer uit sy posisie van heers en regeer steeds vir die kerk sorg.   

 Die geskiedenis as bewys van God se bewaring      

Uit die kerk geskiedenis is dit duidelik dat God sy kerk bewaar. Deur die eeue sou die kerk aanhou 

groei en sou miljoene mense hulle by die kerk voeg. Die feit dat ons vanoggend deel van die kerk is, 

– baie ver van waar die dissipels gewoon en gewerk het en meer as twee duisend jare later - is 

bewys van God se sorg oor die kerk.  
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God het nog altyd vir sy kerk gesorg. Hierdie bewaring was in goeie tye en minder goeie tye. Dink 

maar aan die eerste jare. Eers net onder die Jode, daarna onder die heidennasies. 

3. Bewaring in tye van storms 

Ons wil bewaring altyd gelykstel aan goeie tye. En tog is dit nie so nie. Die kerk is deur baie storms. 

Maar God se bewaring het juis in sulke tye die kerk deur die storms gedra. 

Kom ek noem twee voorbeelde: 

 Nie lank na die uitstorting van die Heilige Gees nie, het die vervolging teen die kerk begin. Ek 

is seker die dissipels moes in daardie tyd gewonder het wat het van die bewaring geword. 

Christene is dood gemaak, doodgemartel. Die meeste van die dissipels is volgens 

oorlewering doodgemartel. Maar ten spyte daarvan was dit ’n tyd van ongelooflike groei. 

Juis die vervolging het gemaak dat die gelowiges uit mekaar gespat het. Almal het die 

destydse bekende wêreld in gevlug. Maar sover as wat hulle gevlug het, het hulle die 

boodskap van verlossing verkondig en so het die boodskap baie vinnig baie wyd versprei. Dit 

het tot die groei gelei. Die krisis was eintlik die behoud van die kerk.  

 Die ander voorbeeld is die tyd van die kerkhervorming. Ons vier juis hierdie jaar die 

vyfhonderdjarige herdenking van die hervorming. Ook in daardie tyd het die kerk deur 

stormagtige tye gegaan. Maar uit daardie storm het ’n terugkeer na die Woord en ware 

roeping van die kerk gegroei. 

Dit is juis hierdie tye van krisis en storm wat my aan die storie van die duikboot laat dink het. God se 

sorg het gemaak dat die kerk die storms kon hanteer en deurstaan en sterker anderkant uitkom. Die 

kerk kon te midde van die storm op die veilige kussing lê. 

Dit sou seker verwaand wees om die krisis waarin die kerk tans wêreldwyd verkeer, te vergelyk met 

die vroeë kerk se vervolging en met die hervorming. Tog het ek die vermoede dat die kerk in die 

toekoms gaan terugkyk na wat nou gebeur en erken: God het gesorg en ons het sterker anderkant 

uitgekom. 

Die feit is dat God sorg geld vir die kerk in die breedste sin – maar sekerlik ook vir kleiner 

groeperinge. Met ander woorde kerkgenootskappe en selfs gemeentes. God bewaar en sorg. En juis 

in ons situasie is dit die anker waaraan ons kan en moet vashou. God bewaar sy kerk. God sorg vir sy 

kerk. Ons kan staatmaak op God se sorg en leiding – ook in ons situasie. Al woel dit om ons, kan ons 

soos die duikboot ’n stuk rustigheid ervaar – God bewaar en sorg. En vanuit hierdie anker en 

rustigheid moet ons die moed hê om te soek na wat kerkwees beteken in 2017. 

Ons moet aanvaar dat elke tydgleuf sy unieke eise aan die kerk stel. Dit is tog nie moontlik dat alles 

rondom ons verander en dat die kerk maar ongesteurd en engehinderd op dieselfde manier kan 

voortgaan nie. Ons moet soek en ontdek wat is die beste manier om onder God se sorg kerk te wees 

in 2017. As ons nie die aanpassings gaan maak om ons unieke uitdagings  aan te spreek nie, gaan die 

kerk irrelevant wees vir vandag.  

Wat God se bewaring en sorg van sy kerk soveel meer aangrypend maak, is dat daar nie 

voorwaardes aan gekoppel is nie. God bewaar nie net as die kerk honderd persent haar 

verantwoordelikheid nakom nie. Selfs te spyte van al die tekortkominge en gebreke by die kerk – en 
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dit was so deur die eeue – sorg God. Ja dikwels, deur dinge te laat gebeur wat die tekotkominge 

aanspreek en verander – maar God sorg. 

Daarom dink ek moet die kerk in 2017 die situasie van druk en onsekerheid sien as ’n kans om weer  

na te dink wat beteken kerkwees en wat vra kerkwees van ons. Ons hier in Linden is in die 

wonderlike situasie om opnuut te kan ontdek wat kerkwees beteken en ons kerkwees daarvolgens in 

te rig. 

Slot 

Wat leer ons van die kerk uit die gebed wat Jesus vir sy dissipels en al sy volgelinge – ook ons – bid? 

Ons moet ’n biddende kerk wees en ons is God se kerk en Hy bewaar die kerk. God sorg vir die kerk. 

Jesus is die hoof van die kerk en is voortdurend besig met sy kerk. 

Ons kan soos ’n duikboot veilig deur en onderdeur die storms vaar met die wete God bewaar. Ons 

het die bewyse daarvan: die Heilige Gees, Jesus aan die regtehand van God, die ganse 

kerkgeskiedenis. 

En natuurlik is die Gees nie net ’n bewys nie. Dit is God wat deur sy Gees in ons woon om ons te 

bewaar as sy kerk. 


