
Huisgeloof2017#15 - Johannes 14:1-14 - 14-20 Mei 2017 
1 “Julle moet nie ontsteld wees nie. Glo in God; glo ook in My. 2 In die huis van my 
Vader is daar baie woonplek. As dit nie so was nie, sou Ek nie vir julle gesê het Ek 
gaan om vir julle plek gereed te maak nie. 3 En as Ek gegaan het en vir julle plek 
gereed gemaak het, kom Ek terug en sal julle na My toe neem, sodat julle ook kan 
wees waar Ek is. 4 En julle ken die weg na die plek waarheen Ek gaan.” 5 Tomas sê 
toe vir Hom: “Here, ons weet nie waarheen U gaan nie; hoe kan ons dan die weg 
daarheen ken?” 6 Jesus het vir hom gesê: “Ek is die weg en die waarheid en die 
lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur My nie.  7 As julle My ken, sal 
julle my Vader ook ken. En van nou af ken julle Hom en sien julle Hom.” 8 Toe sê 
Filippus vir Hom: “Here, wys vir ons die Vader, en dit is vir ons genoeg.” 
9 En Jesus sê vir hom: “Ek is al so lank by julle, en ken jy My nie, Filippus? Wie My 
sien, sien die Vader. Hoe kan jy dan sê: ‘Wys vir ons die Vader’?  10 Glo jy nie dat 
Ek in die Vader is en die Vader in My nie? Die woorde wat Ek met julle praat, praat 
Ek nie uit my eie nie; maar dit kom van die Vader wat in My bly en sy werke doen. 
11 Glo in My omdat Ek in die Vader is en die Vader in My; of anders, glo op grond 
van die werke self. 12 “Dít verseker Ek julle: Wie in My glo, sal ook die dinge doen 
wat Ek doen; en hy sal nog groter dinge as dit doen, omdat Ek na die Vader toe 
gaan.  
13 Wat julle ook al in my Naam vra, sal Ek doen, sodat die Vader deur die Seun 
verheerlik kan word. 14 As julle My iets in my Naam vra, sal Ek dit doen.” 
 
# Wys vir ons? ’n Student het aan Karl Barth, waarskynlik die grootste teoloog van 
die 20ste eeu, ŉ vraag in die klas gevra: “Prof”, dink u nie dat God Homself 
geopenbaar het in ander godsdienste behalwe die Christendom nie?”  
Barth se antwoord het die wind uit die student en die res van die klas se seile 
geneem: “Nee, God het nie Homself geopenbaar in enige  godsdiens nie - 
insluitende die Christendom. Nee, Hy het Homself geopenbaar in Sy seun, Jesus 
Christus!”         Ons word nie gevra om te glo in ŉ godsdiens of om die leerstellings 
van ŉ godsdiens te volg nie. Ons is gevra om te glo in ŉ Persoon, ’n Lewende 
Persoon, wat verklaar dat Hyself God is!    Deur na Jesus te kyk… as jy Hom sien, 
sien jy vir God… dis wat Johannes 14 onderstreep…  
 
# Dissipels is begenadig en genadig >> Ons jaartema handel oor God se genade 
ook in aansluiting by die reformasie waar die kerk weer God se genade herontdek 
het. In Jesus, sien ons dat God genadig is… dink aan Johannes 8 … mense wat 
vrou wil stenig… of die misdadiger aan die kruis. Dink aan nog verhale wat God se 
genade uitbeeld. Ook vandag. Genade – jy verwag krummels, jy ontvang die 
bakkery… of soos hierdie verduideliking van Grace (genade) 
God’s Riches At Christ’s Expense. 
 
# So is God ook > In Jesus, ontdek ons dat God niks sal terughou nie, nee, Hy sal 
alles vir ons gee. Tydens die Tweede Wêreldoorlog het ’n soldaat bo-op ’n 
handgranaat geval wat in hulle loopgraaf gegooi is! Hy het die ontploffing oorleef, 
maar sy bene moes geamputeer word. Na die operasie het die dokter na hom 
gekom en gesê: “I’m sorry I had to take your legs.” “You didn’t take them,” het die 
soldaat geantwoord, “I gave them.”  



Dis presies hoe Jesus gemaak het aan die kruis... Sy alles gegee! 
 
#“Wie in my glo, sal ook die dinge doen wat Ek doen; en hy sal nog groter dinge as 
dit doen… (vers 12) Ek kan nie Jesus se almag dupliseer nie, maar elke keer as ek 
ŉ daad van liefde doen, is ek besig om Jesus na te maak en Hy sê “Mooi so! Jy is ŉ 
goeie en getroue volgeling!” Ons word uitgedaag om vir Jesus te mimiek in ons 
daaglikse wandel in ons huise, werk, skool, kerk en samelewing. Wanneer mense 
ons doen en late waarneem, moet hulle kan aanvoel hulle het Jesus Christus self 
gesien. ONTHOU ... Hoe ons lewe, maak regtig saak … 
 
# VRA net wat julle wil 
Julle sal die speletjie ken waar jy stoei totdat een van die twee moet smeek om 
genade en wat die verloorder moet sê is:” Asseblief o grote koning!” Dis altyd in ’n 
goeie gees en almal weet dis net ’n speletjie. Tog is dit die “magic” woorde.  
 
In die gedeelte wat ons die week lees, het gelowiges deur die eeue gedink dat 
Jesus ook vir ons die “magic” woorde gee. Joh. 14:14 “As julle My iets in my Naam 
vra, sal Ek dit doen.” Dit het daartoe gelei dat baie mense dit as ’n slotvers in hulle 
gebed gebruik. In die Naam van Jesus vra ek dit! Amen. Amper so ’n 
versekeringsklousule aan die einde van die gebed.  
 
Natuurlik is dit nie wat Jesus bedoel nie. Die hele saak waaroor dit gaan is dat ons 
in Jesus moet wees soos Hy in die Vader is. Dat sy wil in ons kan kom en die Vader 
se wil ons wil raak. Dan kan jy enigiets vra want jy is in die wil van God! 
 
Iemand vertel hoe hulle gesukkel het met kersgeskenke. Ons het nie geweet wat om 
vir ons kinders te koop vir Kersfees nie. Ons het toe gaan sit en ’n lysie van 
geskenke gemaak wat ons dink goed sal wees vir ons kinders en wat ons kan 
bekostig. Ons het na harde dinkwerk op 4 items besluit. As my kind nou vir ’n 
Kersgeskenk vra en dis een van die 4 dinge op die lysie gaan ek verseker dit vir 
hom/haar koop. Dit was mos immers in my beplanning. Net so werk dit met Jesus. 
As ons in sy wil vra sal Hy dit vir ons gee want dit was in elk geval in sy wil. 
 
Vers 13 gee ons ook ’n goeie idee van wat die wil van Jesus sal wees. Dis om die 
Vader deur Jesus te verheerlik. As dit wat ons vra daarom tot verheerliking van die 
Vader is deur Jesus sal ons dit kry. 


