
Johannes 17:1-25 

Agtergrond 

Ek gaan vandag die reeks oor die hoërpriesterlike gebed van Jesus in Johannes 17 afsluit. Ons het 

veral gekyk na wat ons leer van die kerk uit hierdie gebed van Jesus vir sy dissipels en alle gelowiges 

wat sou kom. Tot dus ver het ons by drie sake uitgekom: Die kerk moet ’n biddende kerk wees, God 

bewaar sy kerk en die kerk is een te midde van al die verskeidenheid. Vanoggend fokus ons op die 

feit dat die kerk gestuur is. 

Inleiding 

Luigi Tarisio was ’n versamelaar van viole. Toe hy dood is op 

1 November 1854, het hulle tweehonderd-ses-en-veertig 

viole in die kelderverdieping van sy huis gekry. Die viole was 

ingeprop in die kelder, die bestes daarvan was darem in laaie 

van ’n ou lendelam kas. Die kosbaarste van die 

vioolversameling was ’n Stradivarius van 1716 met die naam 

Messias wat glo nog nooit gespeel is nie. In die versameling 

was daar glo nog vier-en-twintig Sradivarius viole. Die dilema 

van sy liefde  en ywer vir viole was dat hy die wêreld beroof 

het van al die musiek wat daardie viole kon maak. ’n Viool 

word immers gemaak om musiek te maak. 

Ek wil die storie gebruik om die die redes vir die kerk se bestaan te verduidelik. In ons as gemeente 

se nadenke die afgelope ses maande oor die kerk, het ons by drie fasette van kerk wees uitgekom. 

Ons is kerk om God te verheerlik. Ons is kerk om verantwoordelikheid vir mekaar te aanvaar en vir 

mekaar te sorg. Ons is kerk in en vir die wêreld. 

Hierdie drie dinge staan natuurlik nie in 

isolasie nie. Daar is ’n sterk onderlinge 

verband tussen die drie sake.  Juis 

omdat ons gerig is op God, is ons 

gerig op mekaar en die wêreld. 

Ons liefde vir God gaan oor in 

liefde vir mekaar en die 

wêreld. Net so is ons 

gerigtheid op die mekaar juis 

’n manier om God te 

verheerlik en die wêreld te 

dien. Ons gerigtheid op die 

wêreld spruit voort uit ons 

liefde vir God en mekaar en 

het ten doel om God te 

verheerlik. 
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Ek het ’n idee dat kerke  - en ons - nogal slaag in ons doel om God te verheerlik en mekaar te 

versorg. Maar kerke – en ons - sukkel meer om op die wêreld gerig te wees. En so raak ons stil viole 

in ’n donker deurmekaar kelder wat nie ons musiek van God se verlossing speel nie. Ons is kerk in 

die wêreld om buite die kerk te bedien. Ons is gestuur na die wêreld. 

Ek wil ’n tweede beeld gebruik om ons gestuurdheid te 

verduidelik. Die beeld kom van Paul Harvey, die Amerikaanse 

radio omroeper. Hy sê Jesus het sy dissipels die opdrag gegee om 

vissers van mense te wees. Net voor sy hemelvaart – ons lees dit 

in Matteus 28 – stuur Hy hulle – en daarom ook die kerk - met die 

opdrag: Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my 

dissipels...  Natuurlik is die opdrag is ook op ons van toepassing. 

Maar sê Harvey: "Too many Christians are no longer fishers of 

men but keepers of the aquarium." 

Wat hy bedoel is dat die kerk so besig raak om die kerk op te 

pas en uit te bou, dat ons vergeet van ons taak in die wêreld. 

Ons hou die kerk as akwarium met presisie aan die gang – die 

akwarium is skoon en daar is genoeg suurstof en kos -  maar 

ons kom nie meer by die wêreld uit nie. Met ander woorde, 

gerig op God en mekaar kry aandag, maar nie ons gerigtheid 

op die wêreld nie. 

Die kerk moet altyd onthou: Ons is gestuur na die wêreld! 

1. Jesus as gestuurde 

Voordat ons oor die kerk as gestuurdes praat, is dit nodig om op God te fokus. En die rede hoekom 

ek so sê, is dat ons gestuurdheid geanker is in God. Sonder God is daar geen gestuurdheid nie.  

In die teologie word die term Missio Dei gebruik. Dit beteken: God se sending.  

God het homself aan mense bekend gemaak. As dit nie was vir God wat Homself weggegee het aan 

mense nie, sou ons God nie geken het nie. Wat meer is, is dat God dit ter wille van ons gedoen het. 

Hy het beslis nie nodig om Homself aan ons bekend te maak nie. Ons het dit nodig. God het dit 

gedoen uit liefde vir ons as mense. 

’n Groot deel van hierdie bekend maak en weggee van Homself het gebeur deur Christus. God het 

Jesus gestuur na die aarde. Hy stuur sy enigste Seun na die aarde om deur lyding en dood die 

Verlosser van die wêreld te word. Deur Jesus se koms is die verhouding tussen God en mens  wat die 

sonde versteur het, weer herstel. 

Ons lees dit hier in Johannes 17. Jesus wat self getuig dat Hy gestuur is deur die Vader en wat in sy 

gebed aandui dat al wat Hy kom doen het was om die Vader aan sy dissipels te bring. Hy het God se 

naam kom bekend maak en alles wat Hy gedoen het in die Naam van God gedoen. Hy het gekom 

sodat sondige mense God kan aanneem.  



Jesus dui in sy gebed aan dat Hy dit suksesvol gedoen het en daarom terugkeer na die Vader. Sy 

terugkeer is die bewys daarvan. Hy is gestuur en het dit waarvoor Hy gestuur is gedoen. Hy het God 

aan mense gebring. Hy het kom weggee en bekend maak aan die mense. 

Jesus was die gestuurde. 

 

2. Die kerk as gestuurdes 

In Jesus se gebed, bid Hy juis vir die dissipels en almal wat deur hulle werk tot bekering sou kom. Hy 

bid vir sy dissipels wat Hy gestuur het. Soos wat die Vader Hom stuur, stuur Hy hulle. Die dissipels, 

die kerk is gestuurdes. 

Ons praat van die Missio Dei – God se sending – en daarom is die kerk missionaal. Die missionale 

kerk moet voortgaan met Christuis se sending. 

Die opdrag van die kerk se sending is ’n voortsetting van Christus se sending. Die kerk moet God aan 

die wêreld bekend maak. Die kerk moet steeds God vir die wêreld gee. Die kerk doen dit soos 

Christus in die Naam van God. 

’n Hele paar keer in Johannes 17 bid Jesus: Soos U my gestuur het, stuur Ek hulle. Die kerk is ’n 

voortsetting van God se sending in Jesus aan die wêreld. Daarom bid Jesus vir die bewaring van die 

kerk. Hy vra dat God hulle sal bewaar in hierdie opdrag van gestuur wees. 

Hy wys daarop dat dit beslis nie ’n maklike taak is nie. Die rede: die wêreld haat die kerk. En agter die 

haat van die wêreld sit die bose. Daarom bid Jesus ook dat God die kerk sal bewaar van die bose. Hy 

bid dat die kerk aan Homself en aan God toegewy sal wees. Jesus gee self die voorbeeld van hierdie 

toewyding: Soos wat Hy toegewy aan God was met sy opdrag, moet die kerk toegewy wees. Dit 

beteken dat ons as kerk gehoorsaam aan ons opdrag moet wees. Ons wat gestuur is, moet 

gestuurdes wees. 

Teenoor die wêreld wat haat moet die kerk die draers van liefde wees. Die kerk se gestuurdheid het 

ten doel dat mense moet glo. Glo aan God en glo aan Jesus. Verlede week het ons juis geleer dat dit 

die rede is hoekom die kerk is en een moet wees: sodat die wêreld kan glo. 

Die kerk is gestuur deur Jesus na die wêreld om God aan die wêreld te bring. 

Ek praat nou heeltyd van die kerk. Die kerk is missionaal. Die kerk is gestuur. Maar dit kan dalk maak 

dat ons dit so bietjie wegskuif van onsself. Dalk moet ons vir ’n oomblik erken: ons elkeen is die kerk. 

Daarom is ek en jy gestuur. Ek en jy moet missionaal wees. Ek en jy moet Chirstus se werk voortsit en 

God aan die wêreld bring.     

Die kerk – ek en jy – is gestuur deur God. 

3. Hoe lyk ’n missionale kerk – gelowige? 

Die kerk en gelowiges het van die vroegste tye af hierdie opdrag gehoor en verstaan. Die dissipels 

het uitgegaan en die Woord verkondig. Sommer vinnig het die kerk begin groei. Dink maar aan al 



Paulus se ywer om die destyds bekende wêreld in te gaan en die opdrtag om die woord te verkondig 

uit te voer. 

Dwarsdeur die geskiedenis was dit so. Ons eie kerk, die NG Kerk het ’n mooi geskiedenis van 

sendingwerk doen. In Suid Afrika, in Afrika, Europa, die Ooste. Ons eie gemeente het deur die jare 

betrokkenheid by sending gehad. Regtig ’n mooi geskiedenis.   

Die dilemma met ons sending geskiedenis was ongelukkig dat ons sending as iets ver beskou het 

waarheen ons mense moes stuur. Ons het geld en ondersteuning gegee. 

Maar vandag verstaan ons die opdrag anders. Metter tyd het ons gegroei in ons verstaan van ons 

missionale gerigtheid en opdrag.  Dit is nie maar net ’n paar mense daar ver en ons ondersteun nie. 

Nee, dit is ’n lewenswyse elke dag. Hier waar ons woon en werk.  

Dink weer aan die drie dinge waarna ek vroeër verwys het. Elke dag, elke oomblik van die dag is ons 

gerig op God, op mekaar en die wêreld. En die gerigtheid is ’n eenheid wat mekaar dra en aanvul. 

Hoe lyk ’n missionale kerk en gelowige? Dit is iemand wat voortdurend sensitief is vir die uitdagings 

en geleentheid om God aan die wêreld te bring. Ek sê weer: dis ’n lewenswyse, ’n ingesteldheid van 

toegewy en gehoorsaam wees aan God se opdrag. 

Ek dink nog ’n verskuiwing wat gekom het in ons verstaan van missionaal wees, is dat dit nie net oor 

bekering gaan nie. Vroeër wou ons net die Woord bring en het gehoop vir bekering dan is alles reg. 

Vandag verstaan ons dit gaan oor meer as net bekeer. Dit gaan daaroor om betrokke te raak in 

mense se lewens. Ons moet betrokke raak in hulle nood – geestelike en fisiese nood. Ons moet hulle 

deel van ons maak, sodat hulle soos ons gerig op God mekaar en die wêreld kan wees. 

Dit is tog sinneloos om aan ’n honger mens die evangelie te bring en dan resultate te verwag. Maar 

wys aan so iemand die ware liefde van God waar jy sy nood op alle vlakke aanspreek. Plaas van 

sending,  kan mens dink aan diens-getuienis. Getuienis deur liefde. En natuurlik sluit dit die bring van 

die Woord in. 

Die interessante is dat die wêreld om ons dramaties verander het. Ons hoef nie meer na Afrika toe 

te gaan nie – Afrika kom na ons toe. Ongelowiges is nie meer net ver nie. Hulle is hier in on 

woonbuurt, in on stad, in ons land. Hulle is nie meer net ander tale en kulture nie. Hulle is selfs ons 

mense.  

Dit is een van die dinge waaroor ons as gemeente opgewonde is. Ons het die laaste tyd ontdek dat 

ons dalk net fokus op God en mekaar en nie heeltemal gefokus is op die wêreld om ons nie. Ons is 

dalk besig om die akwarium te versorg en nie om meer vissers van mense te wees nie.  

Ons weet ook nog nie heeltemal presies hoe en wat om dit te verander nie. Dit is waar ons almal 

moet bid en soek na God se leiding. En op sy tyd en manier sal God vir ons die pad aanwys.  

Dit is juis rondom hierdie missionale gerigtheid waar die beeld van die kerk as liggaam van Christus 

belangrik is. Elkeen van ons is deel van die liggaam. Elkeen het ’n funksie en gawes om missionaal te 

wees in eie lewe: op die plekke waar jy kom; met die middele tot jou beskiking; in die kringe waar jy 

beweeg. 



Kom ons bid dat die Here ons elkeen sensitief sal maak om ons missionale gerigtheid, ons 

gestuurdheid te verstaan en te erken en te gehoorsaam. 

Slot  

Ek sluit af waar ek begin het: Met Luigi Tarisio as ’n versamelaar van viole. Hy het dalk tweehonderd- 

ses-en-veertig viole waaronder die Messias en nog vier en twintig Stradivarus viole bewaar – maar 

hy  het die wêreld van die wonderlike musiek wat hulle kon maak, ontneem. 

Kom ons maak seker dat ons nie onsself en die kerk bewaar, maar mense die voorreg ontneem om 

God se genade  en liefde te smaak, ontneem nie. Ons is gestuur om kerk vir God te wees, om kerk vir 

mekaar te wees en om kerk vir die wêreld te wees. 

Dit is God se sending en ons kan deel wees daarvan. 

 

  

 

 


