
Huisgeloof2017#17 - 28 Mei tot 3 Junie <> Johannes 17:1-11 

17 Nadat Jesus dit gesê het, het Hy na die hemel toe opgekyk en gesê: "Vader, die tyd het gekom. Verheerlik u Seun, 

sodat die Seun U kan verheerlik. 2U het Hom immers die volmag oor die hele mensdom gegee om aan almal wat U 

Hom gegee het, die ewige lewe te gee. 3En dit is die ewige lewe: dat hulle U ken, die enigste ware God, en Jesus 

Christus, wat deur U gestuur is. 4Ek het U op die aarde verheerlik deur die werk te volbring wat U My gegee het om 

te doen. 5Verheerlik U My nou ook by U, Vader, met die heerlikheid wat Ek by U gehad het voordat die wêreld 

bestaan het."6"Ek het u Naam bekend gemaak aan die mense wat U My uit die wêreld gegee het. Hulle het aan U 

behoort, en U het hulle aan My gegee, en hulle het u woord ter harte geneem. 7Nou weet hulle dat alles wat U My 

gegee het, van U kom; 8want die woorde wat U My gegee het, het Ek aan hulle gegee. Hulle het dit aangeneem en 

tot die oortuiging gekom dat Ek waarlik van U gekom het, en hulle het geglo dat U My gestuur het. 9"Ek bid vir hulle. 

Ek bid nie vir die wêreld nie maar vir dié wat U My gegee het, omdat hulle aan U behoort. 10Almal wat aan My 

behoort, behoort aan U; en wie aan U behoort, behoort aan My; en Ek word deur hulle verheerlik. 11Ek bly nie 

langer in die wêreld nie, maar hulle bly nog in die wêreld. Ek kom na U toe. 

GEBED: In die week se teks bid Jesus vir ons en vir Christene oral.  Ons volg sy voorbeeld en bid vir almal!  Daar is 
verskillende maniere waarop on kan onthou vir wie om te bid. Onthou die vingers metode so: 
• Duim is naaste aan jou – bid vir jou familie en vriende 
• Wysvinger wys – bid vir almal wat onderrig:  onderwysers, kategete, dominee 
• Middelvinger is die langste – bid vir leiers, regering 
• Ringvinger is die swakste – bid vir siekes, behoeftiges 
• Pinkie is die kleinste – bid vir jou eie behoeftes 
# Verhoudings <>  Wat is die verband tussen verhoudings, gemeenskap en lewe. Goeie verhoudings is belangrik vir 
lewe om te gedy!Johannes 17:1-11 kan in drie dele ingedeel word: 
• In verse 1 tot 5 kom die verhouding tussen die Vader en die Seun ter sprake; 
• In verse 6 tot 8 kom die verhouding tussen die dissipels en die Vader en Seun ter sprake; 
• In verse 9 tot 11 fokus Jesus se gebed op die onderlinge verhoudinge tussen Jesus se dissipels. 
Reeds uit die indeling word dit duidelik dat verhoudings in ons teks uiters belangrik is. Die lewe is verhoudings, en 
lewe (die ewige lewe) word uit verhoudings meegedeel. Hoe NB is verhoudings vir ons en met wie sukkel ons om in 
'n goeie verhouding te leef? 
# Vader en Seun <> In verse 1 tot 5 vra Jesus biddend dat die Vader Hom sal verheerlik, aangesien Hy sy werk voltooi 
het. Die intieme verhouding en gemeenskap tussen Vader en Seun kom hier na vore. 'n Mens sien in hierdie deel van 
die gebed as't ware die binnewerkinge van die verhouding tussen Jesus en sy Vader. Die aanspreekvorm "Vader" is in 
die huisgesin deur kinders teenoor hulle vader gebruik. Dit is 'n verhouding wat eenheid in wil en optrede 
demonstreer. Jesus gee die ewige lewe aan diegene wat die Vader aan Hom gegee het. Dit is 'n verhouding van 
mededeelsaamheid waarin die Vader en die Seun op mekaar gerig is. Op ander plekke betrek die Nuwe Testament 
ook die Heilige Gees by die intieme gemeenskap binne God. God is in sy wese gemeenskap. Dit is uit die gemeenskap 
tussen die Vader en die Seun (en die Gees) wat die gawe van die lewe ontstaan. 
 
#Verhouding Vader-Seun en dissipels <>  Die aandag skuif in vers 6 tot 8 na die verhouding wat die Vader en Seun 
met die dissipels het. Die dissipels behoort aan die Vader. Die Vader het hulle aan Jesus gegee. En Jesus het die 
woorde wat Hy van die Vader ontvang het aan die dissipels oorgedra. Die dissipels het hierdie woorde aangeneem as 
komende van God en tot die oortuiging gekom dat Jesus deur die Vader gestuur is. Om hiervan oortuig te wees, is 
om volgens vers 3 die ewige lewe te hê. Vers 6 tot 8 beskryf dus die verhouding en gemeenskap wat die Vader en die 
Seun met die dissipels het en wat tot die dissipels se ontvangs van die ewige lewe gelei het. Hierdie verhouding met 
God, waardeur ons kinders van God word, word deur die werk van die Heilige Gees wat ons met Christus verbind, 
moontlik gemaak. Die eenheid en gemeenskap van die gelowiges is dus nie net 'n ideaal en model wat nagestreef 
moet word nie, maar dit is 'n gegewe op grond van gelowiges se insluiting in en deelname aan die Goddelike lewe. 
 
#Verhoudinge tussen dissipels <> In vers 9 tot 11 beweeg die teks na 'n volgende stel verhoudings en fokus dit op 
die dissipels se onderlinge verhoudinge. Jesus bid dat die dissipels "net soos ons een kan wees" (11). Hiervolgens is 
daar 'n analogie tussen die verhoudingslewe van die Vader en die Seun aan die eenkant, en die verhoudingslewe van 
die dissipels aan die anderkant. En net soos in die geval van die verhouding tussen die Vader en die Seun wat nie net 
op mekaar gerig is nie, bestaan die dissipelgemeenskap ook nie net terwille van hulself nie. Die dissipelgemeenskap 
verheerlik Jesus Christus; maak Hom bekend wat die ewige lewe gee. Die gelowiges moet self ook 'n lewegewende 
gemeenskap wees waarin die verhouding tussen die Vader en die Seun afgebeeld word. Hoe lyk ons gemeenskap? 
 


