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INHOUD 
 
Ons gaan voort met ons studie van die afskeidsboodskap 
van Jesus, wat in Johannes 13-17 opgeteken is. Ons fokus 
is nou op Johannes 16 en 17.   
 
In hoofstuk 16 praat Jesus oor die werk van die Heilige 
Gees. Jesus het Sy dissipels gewaarsku dat hulle 
teenkanting sou ervaar, omdat Hy nie wou hê dat hulle 
daaroor verbaas en geskok moet wees nie. Jesus het 
belowe om die Heilige Gees na Sy dissipels te stuur 
wanneer Hy vertrek. Dit is waarom Sy vertrek tot hul 
voordeel sou strek. Jesus het bedoel dat die 
teenwoordigheid en werk van die Heilige Gees vir 
gelowiges beter sou wees as net die fisiese, liggaamlike 
teenwoordigheid van Jesus. Hulle hartseer sou verander 
in vreugde. 
 
In hoofstuk 17 vind ons die hoëpriesterlike gebed van 
Jesus. Warren Wiersbe beskryf dit soos volg: “…the 
greatest prayer ever prayed on earth and the greatest 
prayer recorded anywhere in Scripture. John 17 is 
certainly the “holy of holies” of the Gospel record, and we 
must approach this chapter in a spirit of humility and 
worship. To think that we are privileged to listen in as God 
the Son converses with His Father just as He is about to 
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give His life as a ransom for sinners!  No matter what 
events occurred later that evening, this prayer makes it 
clear that Jesus was and is the Overcomer. He was not a 
“victim”; He was and is the Victor!” 
 
Wat 'n aanmoediging moes hierdie gebed vir die dissipels 
gewees het! Hy het gebid oor hul veiligheid, hul vreugde, 
hul eenheid en hul toekomstige heerlikheid! Hy het dit ook 
vir ons gebid, sodat ons sal weet wat Hy alles vir ons 
gedoen en aan ons gegee het, en wat Hy alles vir ons sal 
doen as ons in die hemel kom. 
 
Ons bid dat jy, terwyl jy hierdie studie doen, aangemoedig 
word om in jou geloof en in jou verhouding met die Here te 
groei.    

 
Soli Deo Gloria 
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Geheuevers: 
Wanneer die Voorspraak kom wat Ek vir julle van 
die Vader af sal stuur, die Gees van die waarheid, 
wat van die Vader uitgaan, sal Hy oor My getuig. 
En julle moet getuig, want julle is van die begin af 
by My.” 

Johannes 15:26-27  
  

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Week 1 

Getuig te midde van 
’n vyandige wêreld 
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Lees Johannes 15:26-27 en Johannes 16:1-4 
 
INLEIDENDE OPMERKINGS: 
 
As jy deel was van die vorige studie In Christus sal jy weet 
dat Jesus in Johannes 13-17, Sy laaste lering en opdragte 
vir Sy dissipels en ons Sy volgelinge gee.  Hy lê veral klem 
op die liefde wat Hy vir Sy eie het, die liefde wat tussen 
Vader en Seun bestaan en die liefde wat ons vir Jesus en 
vir mekaar moet hê.   
 
Maar skielik in Johannes 15:18-25 trek Jesus vir ons die 
gordyn oop van dit wat in die wêreld, waarin Sy volgelinge 
leef, aangaan.  Liefde vir God staan lynreg teenoor die 
wêreld wat in die mag van die duiwel is (1 Johannes 5:19).  
Die duiwel het gekom om te steel en te slag (Johannes 
10:10).   
 
So wanneer mense soos ons kies om gelowig te word en 
deur die liefde van Christus gedring word, waarsku Jesus 
dat die wêreld ons sal haat. En ons sien dit regoor die 
wêreld vandag. Ons word stil gemaak, omdat ons nie 
polities korrek praat in hul oë nie.  En dit gaan nie makliker 
word nie.  Dis in so wêreld, ’n wêreld wat selfs mense 
doodmaak as hulle dit waag om oor Christus te praat, wat 

PERSOONLIKE STUDIE 
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Jesus sê Hy ons ’n Helper gee.  En hierdie helper is die 
Heilige Gees.  En die Heilige Gees sal ons help om ’n 
vyandige wêreld oor die liefde van God vir hierdie wêreld 
te getuig.   
 
Ja dalk werk die ou metodes van kerkwees nie meer nie.  
Dalk moet ons nuut dink, maar nooit kan ons ophou om te 
getuig nie.  Die boodskap, die goeie nuus, sal nooit 
stilgemaak kan word nie.  Jesus sê self dat Sy volgelinge 
nie kan stilbly nie, want as hulle sal stil bly sal die klippe 
dit uitroep (Lukas 19:40).    
 
STUDIE VRAE: 
 
Lees Johannes 15:26-27 
 
Wat is die werk van die Heilige Gees volgens hierdie 
gedeelte? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Ons gaan in volgende week se studie baie meer oor die 
werk van die Heilige Gees leer.  Maar die getuienis van die 
Heilige Gees en daarom die getuienis van Jesus se 
volgelinge, is aangaande Jesus.  Ons is nie geroep om oor 
ons goeie lewe, of goeie gemeente, of goeie ervarings van 
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predikers te getuig nie.  Jesus en die werk van Jesus moet 
so deel van ons raak, dat dit ons getuienis word.  Dit wat 
Jesus ons gereeld leer, hoe Hy ons verander en die wêreld 
lief het en wil transformeer, is veronderstel om die 
getuienis op ons lippe te wees.    
 
Wat beteken dit om te getuig? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Die Griekse woord maturia waar ons woord martelaar 
vandaan kom beteken volgens Louw & Nida “to provide 
information about a person or an event concerning which 
the speaker has direct knowledge of.” 
 
By al die ander dinge wat die Heilige Gees sal kom doen, 
sal Hy ons krag gee en ons sal Sy getuies wees.  Ons hoef 
nie altyd deur treffende woorde te getuig nie.  Franciscus 
van Assisi het gesê, dat ons deur ons lewens moet preek 
en as dit nodig is, “gebruik woorde.” 
 
Dit beteken nie dat ons nooit hoef te praat nie.  As ons ’n 
persoonlike ervaring met Jesus gehad het, sal ons 
daarvan wil vertel.  En dan kan ons sê: “Dit is waar, en ek 
weet dit.”  In alles sal die Heilige Gees ons helper wees.   
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Lees Johannes 15:18, 22-23 en Johannes 16:1-4 
 
Skryf jou spontane gewaarwordinge oor hierdie verse 
hieronder neer.   
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Volgens Johannes 15:22 en 24 wat is die rede waarom die 
wêreld Jesus haat? Wat sê Jesus in verse 26 sal die 
Heilige Gees doen? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Jesus leer Sy dissipels dat gelowiges nie van die wêreld is 
nie en daarom gehaat word. Jesus sê dat die wêreld Sy 
volgelinge sal haat, maar as hulle van die wêreld was, sou 
die wêreld hulle aanvaar het. Die wêreld aanvaar net die 
wat saam met die vloei van die kulturele gees gaan. 
Enigiets wat die status quo ontwrig, word verwerp. Om 
Jesus te volg, is 'n heel nuwe en ander lewenswyse, 
anders as die manier waarop die wêreld werk.  Om Sy 
volgelinge te help om in hierdie wêreld te leef as 
gelowiges, belowe Jesus dat “hulp hier is,” die Heilige 
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Gees sal ons, Sy volgelinge, help om in ’n vyandige wêreld 
aangaan Jesus te kan getuig.   
 
SLOTOPMERKINGS: 
 
Jesus waarsku nie Sy dissipels dat die wêreld hulle gaan 
haat en vervolg en selfs doodmaak om hulle bang te maak 
nie, maar om hulle voor te berei.  Die feit is dat volgelinge 
van Jesus dwarsdeur die eeue heen, deur die wêreld 
gehaat is.  Die wêreld haat Christene omdat hulle nie deel 
daarvan is nie, omdat hulle teen die kultuur van die wêreld 
is.  Omdat hulle nie deur die wêreldsheid beheer word nie.   
 
Die wêreld haat gelowiges omdat die wêreld Jesus eerste 
gehaat het. Alhoewel die gelowige hartseer sal ervaar, sal 
hulle vreugde vind in die helper, die Heilige Gees. Ten 
spyte van die hartseer van Jesus se dood, sal Jesus se 
volgelinge vreugde vind in die oorwinning oor sonde, die 
wêreld en die dood.  Jesus sê dat die Heilige Gees sou 
kom en Hom verheerlik en aan die dissipels die waarheid 
openbaar. 
 
GEBED: 
Bid dat hulle wat vervolg en deur die wêreld gehaat word, 
moed sal kry en die helper, die Heilige Gees, sal toelaat 
om hulle te lei en vertroos.  
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Bid dat ons as gelowiges vreugde sal vind in die Heilige 
Gees wat ons help, lei en leer.  
Vra die Heilige Gees daagliks om jou te lei en leer, sodat 
jy gehoorsaam sal bly ten spyte van teenstand.   
Bid vir ’n lewe van oorwinning ongeag jou omstandighede. 
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Gebed 
 
 
Geheuevers: 
Wanneer die Voorspraak kom wat Ek vir julle van die 
Vader af sal stuur, die Gees van die waarheid, wat van die 
Vader uitgaan, sal Hy oor My getuig. En julle moet getuig, 
want julle is van die begin af by My. 

Johannes 15:26-27 

 
Terugblik: 
Deel met die groeplede hoe God gedurende die week in 
jou lewe gewerk het. 
 
 
Skriflesing: 
Johannes 15:26-27 en Johannes 16:1-4 
 
 
  

GROEPBESPREKING 
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Besprekingsvrae 
Lees Johannes 15:26-27.  Wat is die werk van die Heilige 
Gees volgens hierdie gedeelte?   
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Wat is ’n getuie?  Wat beteken dit om oor Jesus te getuig?  
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Lees Johannes 16:1-3.  Van wie af sê Jesus sal die 
vervolging kom? Hoe beleef jy vandag vervolging of 
teenstand?  
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Lees Johannes 16:4. Hoe bemoedig Jesus Sy dissipels en 
ons, Sy volgelinge, in tye van vervolging en teenstand?  
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

 
Sluit af met gebed 
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Week 2 

Die Gees van die 
waarheid 

Geheuevers: 
Wanneer Hy kom, die Gees van die waarheid, 
sal Hy julle in die hele waarheid lei. Wat Hy sal 
sê, sal nie van Homself kom nie: Hy sal net sê 
wat Hy hoor, en Hy sal die dinge wat gaan kom, 
aan julle verkondig. 

Johannes 16:13  
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Lees Johannes 16:5-15 
 
INLEIDENDE OPMERKINGS: 
 
Onthou Jesus is steeds besig om Sy dissipels in Sy laaste 
oomblikke voor Sy kruisiging te leer en te bemoedig.  En 
dan sê Hy iets wat ek dink hulle nie graag sou wou hoor 
nie. “Tog sê Ek vir julle die waarheid: Dit is tot julle 
voordeel dat Ek weggaan,” (Johannes 16:7a).  Hoe kan dit 
beter wees dat Jesus nie meer by ons is nie?  Ek raak 
sommer, op ’n mooi manier, jaloers op die dissipels as ek 
dink hulle het Jesus by hulle gehad.  Tog sê Hy “dit is beter 
as Ek weggaan.” Elke keer as ek Israel besoek is 
Kapernaum een van die hoogtepunte van die besoek.  Dis 
wonderlik om in die ruïnes van ’n 4de eeuse sinagoge, wat 
bo-oor die 1ste eeuse sinagoge gebou is, te staan.  Dit is 
waar Jesus self gestaan het en mense geleer het.   
 
Stel jou voor dat jy Jesus as jou mentor het. Stel jou voor 
dat jy een aand kan gaan sit en 'n lang gesprek met Hom 
kan hê, Hom vrae kan vra en antwoorde kan kry. Stel jou 
voor dat jy Hom vra om jou met sommige van jou probleme 
te help. Stel jou voor dat hy selfs Sy hand kan skud. Tog 
sê Jesus “dit is tot julle voordeel dat ek weggaan”, maar 
dan sê Hy hoekom, “want as Ek nie weggaan nie, sal die 

PERSOONLIKE STUDIE 



20 
 

Voorspraak, die Heilige Gees, nie na julle toe kom nie; 
maar as Ek gaan, sal Ek Hom na julle toe stuur.” 
(Johannes 16:7b) 
 
Ek en jy is in 'n beter posisie as Jesus se dissipels, wat 
jare in Israel met Jesus kon woon en praat. Hoekom? 
Omdat Hy die Heilige Gees, die Helper, vir ons gestuur 
het. Hy doen dieselfde werk as wat Jesus gedoen het, 
behalwe in sommige opsigte is dit selfs beter as om Jesus 
by ons te hê!  (Want Hy kan ons herinner aan wat Jesus 
gesê het!) 
 
Ons bely dat ons glo in die Heilige Gees, daar is so baie 
om oor Hom te sê, maar hierdie week gaan ons net na ’n 
paar aspekte van die werk van die Heilige Gees kyk.   
 
STUDIE VRAE: 
 
Lees Johannes 14:15-17, 16:8-9, 13, 14 en 15 
 
Wat is die werk van die Heilige Gees volgens hierdie 
gedeeltes? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
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• Jesus belowe dat die Heilige Gees in sy volgelinge sal 

woon. (Johannes 14:15-17). Om saam met Jesus te 
woon, sal 'n paar nadele hê. Jesus het soms 
weggegaan. Hy het alleen tyd geneem om te bid. Hy 
moes slaap. As hulle in Galilea was en hy in Judea was, 
sou hulle moes wag totdat Hy weer terugkom. Maar 
Jesus sê dat die Gees anders is. Hy, die Helper, die 
Voorspraak, die Trooster, sal altyd by ons wees, in ons 
wees. In ons donkerste oomblik is Hy so werklik soos 
die asem in ons longe. 

• In Johannes 16:8 het Jesus gesê dat die Heilige Gees 
die wêreld van sonde en van geregtigheid en van 
oordeel sal veroordeel. Nadat die dissipels deur die 
Heilige Gees bemagtig is en 'n groot skare 
bymekaargekom het om te sien wat gebeur het, staan 
Petrus vol van die Gees op en begin om vir hulle te 
preek. Na sy preek het die Heilige Gees hulle oortuig 
van hul sonde, en hulle is almal in hul hart geruk. Hulle 
het so skuldig gevoel oor hulle sonde dat meer as 3000 
van hulle, hul bekeer het. Baie meer ongelowiges is 
deur die Heilige Gees oortuig van sonde. Paulus was 
een van hulle. Nadat hy gered is, het hy die wêreld 
deurkruis om siel vir Jesus te wen. Deur die eeue heen 
is daar ontelbare getuienisse van mense wat so deur 
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die Heilige Gees oortuig is van sonde dat hulle ‘n 180 
grade omkeer gemaak het, terug na God toe. 

• Die Heilige Gees is ook die Gees van die Waarheid.  
Een van Sy belangrikste take is om gelowiges te lei en 
te leer in die Waarheid.  Hy leer ons die waarhede oor 
God. Die Gees neem ons dieper en dieper in God se 
Woord in. Ons groei as Hy die Skrif vir ons duidelik 
maak. Ons leer meer en meer oor hoe God is, en dan 
lei Hy ons om God nog beter en dieper te leer ken.  

• Die Heilige Gees verheerlik Jesus. En die manier 
waarop Hy Christus verheerlik, is deur alles wat aan 
Christus behoort aan ons te wys of te openbaar - alles 
oor Sy persoon, Sy lewe, Sy werk, Sy karakter, Sy liefde 
en Sy krag. Hy verheerlik Christus deur Hom vir ons ’n 
werklikheid te maak en ons te laat sien hoe lief Christus 
ons het. 

 
Wat beteken dit dat die Heilige Gees bewys dat die wêreld 
skuldig is aan sonde? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Jesus sê dat die Heilige Gees sal kom bewys dat die 
wêreld skuldig is aan sonde. Om te bewys, beteken om die 
waarheid van die Evangelie in so 'n duidelike lig te stel dat 
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mense in staat is om dit met wysheid en begrip te aanvaar 
of te verwerp.  
 
Jesus sê dat die wortel van alle sondes is, "omdat hulle 
nie in My glo nie." (Vers 9). Mense besef dalk nie dat om 
nie in Jesus te glo ’n sonde is nie.  Maar Jesus noem dit 
die sonde waarvan die Heilige Gees die wêreld van sal 
oortuig. Die punt is dat hulle God se Seun, wie se dood die 
enigste oplossing vir ons sonde-probleem is, verwerp het. 
 
As iemand in die middel van die see oorboord sou val, 
maak dit nie saak of hy 'n goeie swemmer is en of hy glad 
nie kon swem nie. Dit sou net 'n kwessie van tyd wees 
totdat hy verdrink het, want niemand is goed genoeg om 
duisende kilometers kus toe te swem nie. Maar as 'n 
lewensredder vir hom ’n reddingsboei gooi, is die vraag nie 
meer of hy kan swem of nie, al wat hom kan red is dat hy 
die reddingsboei moet gryp.  As hy sê: “Nee dankie, ek is 
'n goeie swemmer; ek het nie 'n reddingsboei nodig nie,” 
sal hy verdrink. Al wat die swemmer of die persoon wat 
glad nie kan swem nie sal red, is as hulle die reddingsboei 
gryp en die res aan die lewensredder oorlaat.   
 
Jesus is die lewensredder wat God vir die wêreld gegee 
het.  Selfregverdigde mense kan sê dat hulle nie 'n 
verlosser nodig het nie; hulle is goed genoeg om hulself te 
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red. Maar hulle sal verlore gaan as hulle nie in Christus glo 
nie. Die slegste sondaars dink miskien dat hulle nie 
waardig is om gered te word nie. Niemand is nie. Goeie en 
slegte mense is almal verlore sonder Jesus. Die sonde van 
alle mense is die verwerping van die redding van Jesus.   
 
SLOTOPMERKINGS: 
 
Ons kan die hele geskiedenis van God se pad met Sy 
mense in drie hoofafdelings opdeel. 
• Die tyd toe die werk van God die Vader meer prominent 

was voordat Jesus gekom het.  Die groot toets was toe 
of die mense “die een God wat oor alles heers”, aanbid. 

• Toe Jesus gebore is, het die tydperk, waarin God die 
Seun meer prominent was, aangebreek. Die groot toets 
was toe of die mense “wat die Vader geken het, Hom in 
die vleesgeworde Seun sou herken.” 

• En nou is ons in die derde tydperk.  Jesus het opgevaar 
na die hemel en nou is die werk van God die Heilige 
Gees meer prominent.  “Die Heilige Gees sit nou die 
werk van die Vader en die Seun voort.”  

  
Net soos Israel van ouds 'n spesiale verantwoordelikheid 
gehad het om God as Vader te ken en te eer en net soos 
die inwoners van Palestina 'n spesiale verantwoordelik-
heid gehad het om Jesus as die Seun van God te ken en 
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te eer, het ons nou ook 'n spesiale verantwoordelikheid om 
die Heilige Gees te ken en te eer. 
 
GEBED: 
Dank God dat Hy beter weet en dat vir ons beter is dat 
Jesus terug is in die Hemel, en dat Sy Gees in ons en by 
ons is. 
Vra die Heilige Gees daagliks om jou te oortuig van sonde 
in jou lewe, en vra Hom om jou te vergewe en te leer hoe 
om die oorwinning te behaal.  
Dank die Heilige Gees dat Hy ons die waarheid en niks 
anders as die waarheid deur Sy Woord leer.  
Vra die Heilige Gees om jou te lei en te leer om Jesus in 
jou alledaagse lewe te verheerlik.  
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Gebed 
 
 
Geheuevers: 
Wanneer Hy kom, die Gees van die waarheid, sal Hy julle 
in die hele waarheid lei. Wat Hy sal sê, sal nie van Homself 
kom nie: Hy sal net sê wat Hy hoor, en Hy sal die dinge 
wat gaan kom, aan julle verkondig. 

Johannes 16:13 

 
Terugblik: 
Deel met die groeplede hoe God gedurende die week in 
jou lewe gewerk het. 
 
 
Skriflesing: 
Johannes 16:5-15 
 
 
  

GROEPBESPREKING 
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Besprekingsvrae 
Lees Johannes 15:7. Hoe is dit 'n voordeel vir Jesus se 
dissipels en ons, dat Hy weggaan? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Lees Johannes 16:8-11. Hoe oortuig die Heilige Gees die 
wêreld van sonde, geregtigheid en oordeel? Hoe het jy die 
oortuiging van die Heilige Gees in jou lewe al ervaar? 
Bespreek. 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Lees Johannes 16:13. Hoe lei die Heilige Gees die 
dissipels in die hele waarheid? Wat help Hy hulle spesifiek 
om te doen? Hoe lei Hy jou in die waarheid 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Lees Johannes 15: 14-15. Hoe verheerlik die Heilige Gees 
Jesus? Hoe verheerlik die Heilige Gees Jesus in jou lewe? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

 
Sluit af met gebed 

  



28 
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Week 3 

Geheuevers: 
Julle ondervind ook nou hartseer. As Ek julle 
egter weer sien, sal julle harte oorloop van 
blydskap, en niemand sal dié blydskap weer van 
julle af wegneem nie. 

Johannes 16:22 
  

Van Smart tot 
Vreugde! 
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Lees Johannes 16:16-24 
 
INLEIDENDE OPMERKINGS: 
 
Jesus draai nou sy gesprek oor sy vertrek weg van die 
Gees wat Hom sal vervang, na die opstanding en die 
onbeperkte vreugde wat dit sal verskaf. 
 
Hy gebruik die woorde, “nog net 'n kort tydjie”, omdat Hy 
wou beklemtoon dat die hartseer wat hulle sal ervaar 
wanneer Hy sterf nie vir ewig sal duur nie. Met Sy 
opstanding sal die smart vervang word met 'n vreugde wat 
vir ewig sal duur. 
 
Jesus noem vreugde in 6 verse in sy gesprek met sy 
dissipels en fokus op permanente vreugde. 
 
Ons is maklik tevrede met die tydelike dinge van hierdie 
wêreld, die hier en nou. Ons hoop en verwag dat dit die 
leemte sal vul wat net God kan vul. Laat hierdie studie jou 
perspektief op die hier en nou verander deur die 
heerlikheid van God se ewige seën wat vreugde gee, te 
sien.  Moenie met minder tevrede wees nie. 
 
  

PERSOONLIKE STUDIE 
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STUDIE VRAE: 
 
Lees Johannes 16:16-18 en Handelinge 10:40-41 
 
Wat bedoel Jesus in Johannes 16:16-17? Wat sal met Sy 
opstanding gebeur? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
  
Lees Johannes 16:17-19, Johannes 7:33, Johannes 
16:28, Johannes 13:3, Markus 16:19, Lukas 22:69, 
Handelinge 5:31 en Romeine 8:34 
 
Wat sê hierdie skrifgedeeltes oor die feit dat Jesus by die 
Vader was? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Vir die dissipels om oor te gaan van droefheid na vreugde, 
moes hulle die werklikheid van die ryke implikasies van die 
dood, opstanding en hemelvaart van Jesus wat na die 
Vader teruggekeer het, verstaan.  Dit sluit in: 
• Jesus sal na die hemel terugkeer om by die Vader te 

wees wat Hom gestuur het. 
• Jesus sit by die Vader en regeer. 
• Jesus lei, vergewe en red mense. 
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• Jesus bid vir ons. 
 

Lees Johannes 16:20 en Jesaja 53:1-12 
 
Wat is betekenisvol ten opsigte van die twee antwoorde 
rakende Jesus se dood en opstanding? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Daar was twee reaksies op die dood van Jesus. Die eerste 
was die wêreld se reaksie van vreugde, gevoel van 
vryheid, of wonder wie is hierdie Jesus in elk geval? 
 
Alternatiewelik was die dissipels se reaksie hartseer. Hulle 
het getreur, gekerm, was bedroef, hulle was gebroke, 
verpletter en voel verslaan vanweë hulle sterk verhouding 
met Jesus.  Hulle het geluister as Hy hulle geleer het, hulle 
het alles agtergelaat om Hom te volg en hulle was lief vir 
Hom. 
 
Lees Johannes 16:21-22 
 
Waarom verwys Jesus na die "droefheid" (Johannes 
16:21) van 'n vrou in kraam? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
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Jesus gebruik hier 'n voorbeeld wat almal sal verstaan. 'n 
Moeder verstaan dat die vreugde van 'n kind swaarder 
weeg as al die pyn van die bevalling. 'n Paar oomblikke 
van pyn teenoor 'n leeftyd van vreugde. Wat tydelik is, is 
dus dikwels pynlik. Jesus se pyn aan die kruis was van 
korte duur toe Hy weer opgestaan het. 
 
Jy sien, daar is altyd 'n sekere hoeveelheid pyn op pad na 
die lewe toe. Jesus het net verduidelik dat die lyding niks 
is in vergelyking met die vreugde wat sal volg nie. 
 
Lees Johannes 16:23-24 
 

Watter belofte word in 16:23 en 24 herhaal? Watter 
voordeel sou die apostels uit hierdie belofte kry? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 

Lees Johannes 15:9-11   

Watter drie dinge het Jesus gesê sal aan ons volkome 
vreugde verskaf? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
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SLOTOPMERKINGS: 
 
As Jesus van vreugde praat, sê Hy ook vir sy dissipels dat 
hulle enige iets moet vra, en die Vader sal dit vir hulle gee. 
Die woord 'enigiets' het betrekking op enige geestelike 
seën wat die Vader belowe. 
 
Dit is menslik om te dink dat om deur beproewinge en 
negatiewe omstandighede te gaan nie rede tot vreugde 
sou wees nie. Dit maak nie sin om te kies om met innerlike 
tevredenheid en bevrediging op die moeilike situasies van 
die lewe te reageer nie. Vreugde is 'n keuse! Maar die 
Here is die oorsprong van ware vreugde. 
 
Die woord vreugde, ''chara'' beteken groot geluk, dus om 
in Sy liefde te bly, is om te erken dat Jesus die bron van 
ware vreugde is. Die onderhouding van Sy opdragte gee 
vreugde wat uitgedruk word deur liefde vir Hom en liefde 
vir ander. 
 
Hierdie nuwe vreugde sal vir gelowiges twee dinge 
meebring: 'n nuwe begrip van die boodskap van die Vader, 
sowel as 'n nuwe manier om met die Vader te praat. 
 
Vreugde is 'n geestelike seën. Vra die Vader vir ware 
vreugde en Hy sal dit gee. 
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GEBED 
Dank God dat Hy die bron van ware vreugde is. Vra Hom 
om jou te help om in Hom te bly. 
Dank Hom vir al die seëninge en vreugde in jou lewe. 
Vra die Heilige Gees om jou te help om innerlike 
tevredenheid en vreugde te vind, selfs in tye van 
beproewinge. 
Dank die Heilige Gees dat Hy jou help om sonde en 
versoekings te oorkom. 
Vra die Heilige Gees om jou te lei en te leer om Jesus in 
jou alledaagse lewe te verheerlik en om vreugde te kies.  
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Gebed 

 
 
Geheuevers: 
Julle ondervind ook nou hartseer. As Ek julle egter weer 
sien, sal julle harte oorloop van blydskap, en niemand sal 
dié blydskap weer van julle af wegneem nie. 

Johannes 16:22  

 
 

 
Terugblik: 
Deel met die groeplede hoe God gedurende die week in 
jou lewe gewerk het. 
 
 
Skriflesing: 
Johannes 16:16-24 
  

GROEPBESPREKING 
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Besprekingsvrae 
Lees Johannes 16:16-17. Wat bedoel Jesus hier? Wat sal 
met Sy opstanding gebeur? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Lees Johannes 16:21-22. 'n Vrou se kraampyne gee 
aanleiding tot 'n nuwe lewe. Wat bereik Jesus se 
kruisdood? Waarom sal niemand die vreugde van Jesus 
se opstanding van Sy dissipels kan wegneem nie? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Lees Johannes 16:23. Sal die Vader ons regtig 'wat ook al' 
gee (Johannes 16:23) wat ons in Jesus se naam vra? 
Bespreek. 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 

Sluit af met gebed  
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Week 4 

Geheuevers: 
Ek sê hierdie dinge vir julle sodat julle in my rus 
en vrede kan vind. 

Johannes 16:33a 
  

Die Hoop wat die 
wêreld oorwin! 



40 
 

  



41 
 

 
Lees Johannes 16:15-33 
 
INLEIDENDE OPMERKINGS: 
 
Wat is hoop? Is dit 'n vae moontlikheid, of 'n soort onseker 
optimisme? Die moderne idee van hoop is “om te wens, te 
verwag, maar sonder sekerheid van die vervulling; om 
baie te begeer, maar met geen werklike versekering om 
jou begeerte te kry nie.” Daarom het die woord Hoop vir 
sommige mense nie 'n positiewe betekenis nie, omdat 
hulle dink dat dit aan sekerheid en oortuiging ontbreek. 
 
In die Skrif, volgens die Hebreeuse en Griekse woorde, 
vertaal deur die woord "hoop" en volgens die Bybelse 
gebruik; is hoop egter 'n aanduiding van sekerheid. In die 
Bybel beteken “hoop” 'n sterk en selfversekerde 
verwagting.” 
 
Jesus was op die punt om die grootste uitdaging nog, die 
dood aan die kruis, die hoof te bied. Die dissipels was ook 
op die punt om hul grootste uitdaging aan te pak, en hulle 
het die wêreld, sonder Christus fisies aan hulle sy, in die 
gesig gestaar. Verlede week het ons gesien dat Jesus 
weer opstaan het en regeer en dat die dissipels nie alleen 

PERSOONLIKE STUDIE 
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sal wees nie. In hierdie week sal ons sien hoe ons moed 
kan put uit Christus se oorwinning aan die kruis. 
 
STUDIE VRAE: 
 
Lees Johannes 16:25-29 
 
Wat het Jesus duidelik aan Sy dissipels van sy Vader 
vertel?  Hoe gee dit jou hoop om te weet dat die Vader jou 
liefhet? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
  
Tot nou toe het Jesus in gelykenisse gepraat.  Maar nou, 
in eenvoudige taal, vertel Hy die belangrikste boodskap 
aan Sy dissipels wat enige iemand sal hoor: My Vader het 
jou lief, daar is hoop. 
 
Lees Johannes 16:27 en 30, Jesaja 43:10, 1 Johannes 
4:16 en 1 Johannes 5:4 
 
Op watter manier moet mense op God se liefde reageer? 
Wat is die resultaat van ons reaksie op God se liefde 
(verwys na 1 Johannes 4:16)? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
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Ons reageer op God se liefde deur in Hom te glo. Die 
woord "glo" beteken om geloof te hê en ons totale lewe 
aan Hom toe te vertrou. As ons deur geloof in God glo, 
vorm ons 'n eenheid, 'n ewige verhouding wat die wêreld 
nie kan oorkom nie. 
 
Lees Johannes 16:32-33a, Matteus 26:31, Johannes 
15:18-21 en Johannes 14:27 
 
Hoe, het Jesus gesê, sal die dissipels reageer as Hy 
weggaan? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Op watter maniere ervaar Christene verdrukking in hierdie 
wêreld? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 

Wat belowe Jesus aan diegene wat in Hom glo? Waarom 
is dit belangrik? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 

Die woord vrede (Eirene) impliseer drie dinge:  
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• Om dit wat geskei of verdeel is weer saam te bind. 
• Dit dra die gevoel van innerlike rus, welstand en 

harmonie oor. Die uiteindelike vrede is die toestand van 
versoening met God, bewerkstellig deur vertroue in die 
evangelie te plaas. 

• Dit is 'n voorwaarde van vryheid van onrus, hetsy 
uiterlik, soos 'n nasie in oorlog, of iemand wat vyandig 
is, of innerlik, soos in die huidige konteks, binne die siel. 
Vrede impliseer gesondheid, welstand en voorspoed. 
 

Die wêreld voer miskien 'n oorlog teen Christene, maar 
ons is met Christus verenig en het dus 'n gevoel van vrede 
te midde van probleme verkry. 
 
Lees Johannes 16:33b, Daniël 10:19, Efesiërs 6:10,  
1 Johannes 4:4 en 1 Johannes 5:4 
 
Wat sê Jesus moet ons doen as ons voor 'n moeilike 
wêreld te staan kom weens ons geloof? Wat sal die rede 
vir ons moed wees? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
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SLOTOPMERKINGS: 
 
Vrees is dikwels ons natuurlike reaksie op verandering of 
onsekerheid. Ons hoef nie aan al ons redes te dink om 
bang te wees nie; vrees kom van self. Maar om sterk en 
moedig te wees, kom nie vanself nie. Dikwels moet ons 
verskillende redes oorweeg waarom ons ons vrese met 
moed moet oorkom. God roep ons op om moed te hê en 
daarvoor te veg. 
 
Johannes 16 sluit af met 'n klimaks, 'n oorwinnings- 
perspektief. Ten spyte van verdrukking en swaarkry wat 
hul moed sal toets, moet die ware volgelinge van Jesus 
aangemoedig word, want Hy het oorwin deur Sy dood en 
opstanding. 
 
Ons moet nie net probeer oorleef nie, maar ons moet 
onvrede oorwin, ons moet nie net probeer om vas te staan 
nie, maar ons moet ook oorwinning behaal op elke terrein 
van ons lewens, want ons het vrede in Jesus Christus 
gevind. Verlossing bring vrede, vreugde en 'n lewe van 
oorwinning. 
 
John Piper sê dat ons moet moed hou, want geloof is 
brandstof vir moed. Hy voeg by dat ons geloof in God se 
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beloftes moet hê. Ons glo in Jesus wat die wêreld vir ons 
oorwin het. 
 
GEBED 
Dank God vir jou redding. 
Dank Hom dat Hy sy Seun gestuur het om aan die kruis te 
sterf vir jou sonde. 
Dank Hom vir Jesus se opstanding en vir die vrede wat 
ons in Hom het. 
Vra die Heilige Gees om jou te help om vrede en vreugde 
te vind, selfs in tye van beproewinge. 
Vra die Heilige Gees om jou te help om moedig te wees 
en bemoedig te word deur Sy beloftes.  
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Gebed 

 
 
Geheuevers: 
Ek sê hierdie dinge vir julle sodat julle in my rus en vrede 
kan vind. 

Johannes 16:33(a)  

 
 

 
Terugblik: 
Deel met die groeplede hoe God gedurende die week in 
jou lewe gewerk het. 
 
 
Skriflesing: 
Johannes 16:25-33 
  

GROEPBESPREKING 
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Besprekingsvrae 
Lees Johannes 16:25-28. Wat het Jesus vir sy dissipels 
van sy Vader vertel? Hoe gee dit jou hoop om te weet dat 
die Vader jou liefhet? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Lees Johannes 16:28. Wat bedoel Jesus met: "Ek verlaat 
weer die wêreld en gaan terug na die Vader toe."? Wat 
beteken dit vir ons prakties?  
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Lees Johannes 16:31-33. Wat het 'die wêreld' (Johannes 
16:33) vir Jesus se volgelinge in die vooruitsig? Hoe moet 
Christene dit hanteer? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Dink jy dit is moontlik om in tye van swaarkry vreugdevol 
te wees? Wat het jou al aan jou geloof en hoop laat 
vashou? Bespreek met die res van die groep. 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 

Sluit af met gebed   
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Week 5 

Geheuevers: 
En die inhoud van die ewige lewe is dat hulle U 
ken, die enigste ware God, en Jesus Christus 
wat U gestuur het. 

Johannes 17:3 
  

Ewige lewe - Om God 
te ken en Jesus te 

ken! 
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Lees Johannes 17:1-5 
 
INLEIDENDE OPMERKINGS: 
 
Jesus sluit sy afskeidstoespraak af met 'n ongelooflike 
gebed in hoofstuk 17. Jesus het sy sending afgehandel, sy 
dissipels voorberei om voort te gaan sonder sy liggaamlike 
teenwoordigheid en is nou op die punt om te vertrek. Hy 
bid tot sy Vader - maar hierdie keer voor sy dissipels. Jan 
A du Rand skryf dat dit dus meer is as 'n gebed. Dit is ook 
'n evaluering van sy sending, 'n motiverende verklaring 
van die taak wat voorlê - 'n blik in die hart van die Seun 
van God. 
 
Dit stel ons in staat om met ontsag te kyk na die onpeilbare 
diepte van die Goddelike Drie-eenheid en die noue band 
tussen Vader en Seun. Die inhoud van hierdie wonderlike 
gebed is nie net 'n aanmoediging nie, maar ook 'n 
motivering vir ons wat 'deur My boodskap in My sal glo'! 
 
Dikwels word hierdie gebed die Hoëpriesterlike Gebed 
genoem - omdat Jesus by God intree vir sy volgelinge. Die 
fokus van die gebed gaan daaroor dat die heerlikheid van 
God op die aarde sigbaar word. Daarom moet 'n mens nie 

PERSOONLIKE STUDIE 
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hierdie hoofstuk op jou voete lees nie, maar op jou knieë, 
volgens Du Rand! 
 
STUDIE VRAE: 
 
Lees Johannes 16:33 
 
Wat het Jesus gesê net voor sy gebed? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
  
Jesus het gereeld in eensaamheid gaan bid - maar hierdie 
keer bid Hy hoorbaar en voor hulle oë. Vergelyk hierdie 
inleidende woorde met Johannes 11:41 en Markus 7:34 - 
wat leer jy oor hoe Jesus in die openbaar gebid het? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Lees Johannes 17:1  
 
Watter “uur” het gekom waarna Jesus verwys? 
_____________________________________________ 
 
Wat bedoel Jesus met "Verheerlik u Seun, sodat u Seun 
U kan verheerlik"? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
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Die gebeure van die kruis word beskryf as verheerliking. 
Wanneer Jesus dus hier bid dat die Vader die Seun moet 
verheerlik, bid Hy dat die Vader vir mense moet wys hoe 
belangrik en kragtig Hy werklik is, dat Hy inderdaad die 
Here is. Hulle sal dit sien as Jesus uit die dood opstaan. 
Soos Tomas (Johannes 20:28), sal hulle dan besef dat 
Jesus die Here en God is. 
 
Dit sal ook beteken dat die Seun die Vader sal verheerlik, 
met ander woorde, mense sal ook in Jesus kan sien hoe 
belangrik en kragtig God is. 
 
Lees Johannes 17:2 
 
Oor wie het die Vader Jesus mag gegee? 
_____________________________________________ 
 
Wat sou Jesus gee aan diegene wat die Vader Hom gegee 
het? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Beskryf in jou eie woorde wat die ewige lewe beteken. 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
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Die ewige lewe behels, maar is nie gelyk aan, ewige 
bestaan nie, want ewige bestaan vind ook in die hel plaas. 
Die ewige lewe in die Bybel verwys na die lewe wat by 
redding begin en vir ewig in die hemel by God duur. 
 
Lees Johannes 17:3   
 
Hoe het Jesus die ewige lewe beskryf? Wat beteken die 
woord ken hier? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 

Om die ewige lewe te hê, is om die ewige, ware God en 
Jesus Christus vir wie hy gestuur het, persoonlik te ken. 
Dit beteken om 'n persoonlike verhouding met Hom te hê 
deur geloof in Jesus Christus. 
 
SLOTOPMERKINGS: 
 
Die ewige (ewigdurende) lewe is God se gratis geskenk 
aan diegene wat in sy Seun glo. Die Vader het aan sy 
Seun die mag gegee om die ewige lewe te gee aan 
diegene wat die Vader aan die Seun gegee het. 
 
Die ewige lewe is om God persoonlik te ken; nie net om 
van Hom te weet nie, maar om 'n persoonlike verhouding 
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met Hom te hê deur die geloof in Jesus Christus. Dit is 
opwindend dat die gelowige nie hoef te wag vir die 
wederkoms om die ewige lewe as 'n geskenk van die 
eindtyd te ontvang nie - maar dit alreeds hier mag ervaar 
(sien Johannes 5:24). 
 
Ons het egter 'n vrye wil. Ons kan die ewige lewe weier. 
Jesus het die ewige lewe vir die hele mensdom “gekoop.” 
Diegene wat weier om Jesus as Verlosser en Here te ken, 
sal die dood ervaar en nie die lewe nie. As ons Jesus as 
persoonlike Verlosser en Here aanneem, het ons die 
ewige lewe. Ons is vry om te kies, maar ons moet 'n keuse 
maak. 
 
GEBED 
Dank God vir die gawe van die ewige lewe. 
Vra Hom om jou te help om daagliks vir Hom te lewe. 
Vra die Heilige Gees om jou te help om tyd te maak vir 'n 
persoonlike verhouding met die Here. Wy jouself, jou lewe 
en jou tyd aan Hom toe. 
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Gebed 

 
 
Geheuevers: 
En die inhoud van die ewige lewe is dat hulle U ken, die 
enigste ware God, en Jesus Christus wat U gestuur het. 

Johannes 17:3 
 

 
Terugblik: 
Deel met die groeplede hoe God gedurende die week in 
jou lewe gewerk het. 
 
 
Skriflesing: 
Johannes 17:1-5 
  

GROEPBESPREKING 
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Besprekingsvrae 
Lees Johannes 17:1. Wat het Jesus die Vader gevra om 
te doen en wat sou Hy vir die Vader doen? Watter uur het 
daar gekom? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Lees Johannes 17:2. Waaroor het Jesus gesag gehad, en 
wat kon Hy gee? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Lees Johannes 17:3. Hoe het Jesus die ewige lewe 
beskryf? Wat impliseer dit vir gelowiges? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Hoe kan jy God en Jesus persoonlik ken? Bespreek in die 
groep. 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 

Sluit af met gebed 
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Week 6 

Geheuevers: 
Jesus het hierdie dinge gesê, en toe sy oë 
hemelwaarts gerig en gesê: “Vader... 

Johannes 17:1a 
  

Bid tot die Vader! 
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Lees Johannes 17:1-26 
 
INLEIDENDE OPMERKINGS: 
  
Die Bybel is gevul met groot gebede. Daar is die 
indrukwekkende gebede van Salomo (1 Konings 8), 
Abraham (Genesis 18) en Moses (Eksodus 32), maar 
hierdie gebed van Jesus is verreweg die grootste wat in 
die Bybel opgeteken is. 
 
Ver bo al die ander is hierdie gebed wat Jesus tot Sy God 
en Vader gebid het. Dit is die enigste lang, deurlopende 
gebed van Jesus wat in die Evangelies opgeteken is. 
 
Ware gebed openbaar dikwels die person se innerlike. 
Johannes 17 bied 'n unieke geleentheid om die natuur en 
hart van Jesus raak te sien. Die sinne is eenvoudig, maar 
die idees is diep, aangrypend en betekenisvol. In hierdie 
gebed raak Jesus baie temas aan, wat hy meestal bid 
terwyl hy sy Vader by die naam aanspreek. Daarby word 
baie van dieselfde onderwerpe van wat algemeen die 
Onse Vader genoem word (Matteus 6:9-13), ook in hierdie 
gebed gevind: 
• Jesus se gebede is op God die Vader gerig. 

PERSOONLIKE STUDIE 
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• Daar is erkenning van en besorgdheid oor God se 
Naam. 

• Daar is besorgdheid oor die werk van die Koninkryk van 
God. 

• Daar is besorgdheid om van kwaad weerhou te word. 
 
STUDIE VRAE: 
 
Lees Johannes 17:1 
 
Waarom slaan Jesus sy oë op na die hemel? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
  
In die gebedsgebruike van die Westerse wêreld buig ons 
dikwels ons hoof en maak ons oë toe. Jesus het gebid 
volgens die gebruike van gebed wat in sy dae algemeen 
was. Jesus kon hierdie gebed in stilte gebid het, maar Hy 
het dit hardop gedoen sodat al sy dissipels dit vir altyd kon 
hoor. Hierdie besondere gebed is beslis 'n voorbeeld van 
die soort kommunikasie wat tussen die vleesgeworde 
Seun en die Vader plaasgevind het. 
 
Vergelyk Matteus 6:9 en Johannes 17:1 
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Watter aanspreekvorm het Jesus die dissipels geleer om 
te gebruik as hulle bid? Hoe spreek Hy sy Vader aan? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Jesus het die dissipels geleer om God in gebed aan te 
spreek met 'Ons Vader in die hemel' (Matt. 6:9). Hy 
gebruik nou net "Vader". Die Aramese agtergrond hiervan 
is 'Abba' (Mark. 14:36), wat in die Joodse gesinne, tot 
vandag toe nog, deur kinders gebruik word om hul vader 
aan te spreek. Wanneer Jesus God so aanspreek, getuig 
dit van die intieme verhouding tussen die Seun en sy 
Vader. 
 
Lees Johannes 17:5 
 
Waarom vra Jesus die Vader om Hom te verheerlik? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Al van voor die Skepping af het die Vader en die Seun 
hulle heerlikheid gedeel. By die hemelvaart van Christus 
is Jesus beide verheerlik en getransformeer. Hy is weer tot 
Sy regmatige posisie herstel. 
   
Lees Johannes 17:11 en Filippense 2:9 
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Wat het Jesus gebid dat die Vader vir die apostels in vers 
11 sou doen? 
____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Waarom is die Naam van Jesus so kragtig? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Jesus weet dat Hy op die punt staan om die gelowiges in 
'n baie moeilike wêreld agter te laat. Hy kan die komende 
vervolging en elke versoeking waarvoor hulle te staan 
kom, voorsien. Hy weet hoe die misleier sal werk om sy 
dissipels te verdeel en daarom bid Hy vir hul beskerming 
deur Hom op die krag van God se Naam te beroep. 
 
Lees Johannes 17:21 
 
Verduidelik die sin waarin Jesus en sy Vader 'een' is. 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 

In Week 9 sal ons verder bespreek wat Jesus bedoel as 
Hy bid dat hulle een mag wees, aangesien Hy een met die 
Vader is. 
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Lees Johannes 17:24 
 
Watter seën het Jesus van Sy Vader vir Sy dissipels 
gevra? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Lees Johannes 17:25 
 
Met watter byvoeglike naamwoord is die Vader in vers 25 
aangespreek? Wat beteken regverdiges (verwys na Psalm 
58:12)? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Wat het Jesus geweet wat die wêreld nie geweet het nie? 
Wat het sy dissipels geweet? (Dink terug hoe dit verband 
hou met vers 3)? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 

SLOTOPMERKINGS: 
 
St John Chrysostom het gesê: “There is nothing more 
worthwhile than to pray to God and to converse with him, 
for prayer unites us with God as his companions. As our 
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bodily eyes are illuminated by seeing the light, so in 
contemplating God our soul is illuminated by him.”  
 
Jesus het die perfekte voorbeeld gestel. Voor sy drie 
beslissende oomblikke (Doop, Verheerliking en Lyding) 
het Jesus gebid. Hy het ook gebid voor drie ander 
beslissende oomblikke waarby die apostels betrokke was 
(hulle roeping, Sy herinstelling van Petrus in sy amp en Sy 
gebed dat Petrus se geloof nie sou misluk nie). 
 
Een vraag wat baie Christene het oor hul gebedslewe met 
die Here, is tot wie presies hulle hul persoonlike gebede 
moet rig - God die Vader, Jesus Christus of die Heilige 
Gees? 
 
Jesus self leer ons om al ons persoonlike gebede direk tot 
God die Vader te rig. Maar in Johannes 16:23-24 gee 
Jesus ons nog 'n belangrike openbaring. Jy moet nie net 
direk tot God die Vader bid nie, maar Jesus wil nou hê dat 
die gebede "in sy Naam" moet geskied. Met ander woorde, 
bid direk tot God die Vader in die Naam van Jesus. 
 
Om direk tot God die Vader te bid in die Naam van Jesus, 
beteken dat jy erken en besef dat dit slegs deur Jesus en 
sy offerdood aan die kruis is dat ons nou direkte toegang 
tot Hom en sy Vader in die hemel het. 
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Gebed is een van die kragtigste maniere om met God te 
kommunikeer. “There is no greater privilege for anyone 
that being able to personally talk with and speak into the 
ears of the Almighty God.” (Stephen & Alex Kendrick, 
Battle plan for Prayer.) Jesus het vir ons die voorbeeld 
gestel om na te volg. 
 
GEBED 
Dank God dat Hy jou hemelse Vader is.  
Dank Hom vir sy liefde en genade. 
Dank Hom dat Hy sy Seun gestuur het om die weg voor te 
berei vir jou om 'n persoonlike verhouding met Hom te hê. 
Praat met die Vader, in die naam van die Seun. 
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Gebed 

 
 
Geheuevers: 
Jesus het hierdie dinge gesê, en toe sy oë hemelwaarts 
gerig en gesê: “Vader... 

Johannes 17:1a 
  

 
 

 
Terugblik: 
Deel met die groeplede hoe God gedurende die week in 
jou lewe gewerk het. 
 
 
Skriflesing: 
Johannes 17:1-26 
  

GROEPBESPREKING 
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Besprekingsvrae 
Lees Johannes 17:1. Jesus slaan sy oë op na die hemel 
om te bid. Dink jy daar is 'n spesifieke manier waarop ons 
moet bid? Hoekom? Bespreek in die groep. 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Vergelyk Johannes 17:1 en Matteus 6:9. Hoe spreek 
Jesus sy Vader aan en watter aanspreekvorm het Hy die 
dissipels geleer om te gebruik? Wat leer dit ons oor die 
verhouding tussen Jesus en die Vader en ons verhouding 
met God? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Lees Johannes 17:24. Watter seën het Jesus vir sy 
dissipels van die Vader gevra? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Lees Johannes 17:25. Wat het Jesus geweet dat die 
wêreld nie geweet het nie? Wat het sy dissipels geweet? 
(Dink hoe dit verband hou met vers 3). Waarom is dit 
belangrik? Bespreek. 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

Sluit af met gebed  
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Week 7 

Geheuevers: 
Hulle het dit aanvaar en besef dat Ek regtig van 
U af gekom het en hulle het vas geglo dat U My 
gestuur het. 

Johannes 17:8b 
  

Verlossing verseker 
in God! 
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Lees Johannes 17:6-12 
 
INLEIDENDE OPMERKINGS: 
 
In Johannes 17:6–8 hoor ons Jesus vertel van Sy sending 
hier op aarde. Jesus het die mense kom vertel wie God is 
(Hy het Sy Naam kom openbaar). 'n Belangrike tema in 
hierdie Evangelie is dat God se volk gered word. Diegene 
wat aan Hom behoort, gee Hy aan Jesus en Jesus bewaar 
hulle deur hulle die ewige lewe te gee. Die idee is dat hier 
op aarde 'n aantal mense is wat aan God behoort. Hulle is 
egter vasgevang in die duisternis. Nou stuur God sy Seun 
om hulle bymekaar te maak. Dit is wat Jesus gedoen het. 
Uiteindelik sal God al hierdie mense na Hom neem om vir 
ewig by Hom te bly. 
 
Die gevaar is om redding te sien as iets wat God alleen 
doen. Natuurlik kom die redding van God af (Johannes 
3:16), maar God het die mens in die posisie geplaas om 
Hom aan te neem of te verloën; anders maak die oproepe 
van Jesus dat die mense in Hom moet glo geen sin nie. 
Uiteindelik weet 'n mens dat jy aan God behoort as jy 
Jesus aanneem. Dit vorm twee kante van dieselfde munt. 
 
  

PERSOONLIKE STUDIE 
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STUDIE VRAE: 
 
Lees Johannes 17:6 
 
Wat was die eerste aspek van Jesus se sending op aarde? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
  
In hierdie deel van die gebed speel die “Naam” 'n 
belangrike rol. Dit dui op die wese en werk van God en 
alles wat God aangaande Hom geopenbaar het. Die 
“Naam” verwys na God self en alles wat Hy geopenbaar 
het tot redding van die mens. Hierdie openbaring van God 
kan slegs geken word deur die verkondiging daarvan deur 
Jesus Christus te aanvaar. Daar is geen ander weg na die 
ware kennis van die Naam van God nie. 
 
Christus verklaar dat Hy sy eie die openbaring van die 
Vader se Naam gegee het. Die Ou-Testamentiese Jood 
het sy God geken as “Jehovah”, die groot EK IS (Eksodus 
3:11–14). Jesus het hierdie heilige Naam 'EK IS' geneem 
en dit vir Sy dissipels betekenisvol gemaak: “Ek is die 
brood van die lewe” (Johannes 6:35), “Ek is die Lig van die 
wêreld” (Johannes 8:12), “Ek is die Goeie Herder” 
(Johannes 10:11), ens. Met ander woorde, Jesus het die 
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Vader se genadige Naam geopenbaar deur aan sy 
dissipels te wys dat Hy alles is wat hulle nodig het. 
 
Maar die Vader se Naam bevat veel meer as dit, want 
Jesus het ook sy dissipels geleer dat God - die groot EK 
IS - hulle hemelse Vader is. Die woord Vader word 53 keer 
in Johannes 13–17 gebruik, en 122 keer in Johannes se 
Evangelie! In sy boodskappe aan die Jode het Jesus dit 
duidelik gemaak dat die Vader Hom gestuur het, dat Hy 
gelyk is aan die Vader en dat sy woorde en werke van die 
Vader kom. Geleidelik het Hy deur sy woorde en dade aan 
hulle die aard van God geopenbaar, soos wat hulle dit kon 
verstaan (Johannes 16:12). Dit was 'n duidelike aanspraak 
op Godheid, maar die Jode het geweier om te glo. 
 
Lees Johannes 17:7-8 
 
Wat was die gevolg van Jesus se verklaring van die Vader 
se Naam aan die wêreld, vir diegene wat in Jesus glo? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Jesus verklaar dat daar 'n groep gelowiges in hierdie 
wêreld is wat sy boodskap aanvaar het. Nou gaan Jesus 
voort om te bid vir die behoeftes en beskerming van sy 
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volgelinge wat in hierdie wêreld gaan agterbly wanneer Hy 
na die hemel terugkeer. 
 
Lees Johannes 17:9-12 
 
Watter belangrike onderskeid tref Jesus in vers 9. Vir wie 
bid Hy? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Dat Jesus nie vir die wêreld bid nie, beteken nie dat 'n 
Christen nie vir die wêreld moet bid nie. Jesus sê net dat 
sy gebed hier spesifiek vir die kinders van God is, vir 
diegene wat aan God behoort. Wat Hy hier vra, is vir hulle 
bedoel. Deur hul optrede sal die krag van Jesus in hierdie 
wêreld duidelik word (17:10). 
   
Wat is sy motivering om volgens vers 10a vir sy volgelinge 
te bid? 
____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Wat is die rede waarom Jesus volgens vers 10b - 11a vir 
sy volgelinge bid? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
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Die rede is dat Jesus teruggaan na sy Vader. Die 
gelowiges sal dan alleen gelaat word. Jesus bid vir die eise 
wat dit aan hulle in 'n vyandige wêreld sal stel (sien 
Johannes 15:19b). 
 
Wat is Jesus se spesifieke versoek van sy Vader (verse 
11b - 12). 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Jesus se versoek dat die Vader hulle sal beskerm, was nie 
net ter wille van hulle nie, maar ook ter wille van God self 
(17:11). Gelowiges is immers deel van God se familie. Hul 
belange is in mekaar verweef. As een lid van die gesin 
seerkry, kry die hele gesin seer. 
 
SLOTOPMERKINGS:  
 
Jesus sê hier dat 'n mens nie meer aan God kan dink los 
van sy familie nie, en ook nie aan die familie los van God 
nie. Hulle belange vloei ineen. In hierdie konteks praat 
Jesus van die eenheid tussen gelowiges en God. Dit is nie 
'n eenheid waarin die gelowiges nou skielik self gode word 
nie. Die gelowiges word kinders van God wat in sy gesin 
woon. Juis omdat God as hulle Vader nou vir hulle 
belangrik word, word sy wil vir hulle die belangrikste. Hulle 
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dink dan soos die Vader en tree op soos die Vader van 
hulle verwag. As mense na hulle kyk, moet dit vir almal 
duidelik word dat hulle kinders van God is. Daarin lê hul 
eenheid met die Vader. 
 
Wanneer Jesus weggaan, sal die gelowiges sonder die 
beskerming wees wat Hy hulle gegee het. Niemand kon 
hulle uit Jesus se hand ruk nie (Johannes 10:28). Nou bid 
Jesus dat niemand hulle uit die hand van die Vader ruk nie 
(Johannes 17:12). Die kerk staan dus onder die 
beskerming van God self. Hulle het beskerming nodig 
omdat die wêreld hulle vyandiggesind is (Johannes 15: 
18–22). 
 
GEBED 
Dank God vir sy liefde en genade. 
Dank Hom vir sy beskerming. 
Dank Hom dat Hy jou verlossing deur sy Seun verseker 
het. 
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Gebed 

 
 
Geheuevers: 
Hulle het dit aanvaar en besef dat Ek regtig van U af 
gekom het en hulle het vas geglo dat U My gestuur het. 

Johannes 17:8b 
 

 
 

 
Terugblik: 
Deel met die groeplede hoe God gedurende die week in 
jou lewe gewerk het. 
 
 
Skriflesing: 
Johannes 17:6-12 
  

GROEPBESPREKING 
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Besprekingsvrae 
Lees Johannes 17:6-7. Watter mense word in vers 6 
beskryf en wat het Jesus vir hulle gedoen? Wat het hierdie 
mense geleer? Wat leer dit jou? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Lees Johannes 17:8. Wat het Jesus met die boodskap van 
die Vader gedoen en wat was die reaksie van die dissipels 
hierop?  Maak dit prakties vir jou lewe. 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Lees Johannes 17:9. Watter belangrike onderskeid tref 
Jesus? Vir wie bid Hy? Beteken dit dat gelowiges nie vir 
die wêreld hoef te bid nie? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Bespreek die belangrikheid daarvan om seker te wees van 
jou Verlossing. Het dit 'n invloed op jou lewe? Hoe? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 

Sluit af met gebed  
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Week 8 

Geheuevers: 
Ek vra nie dat U hulle uit die wêreld verwyder nie, 
maar dat U hulle van die kwaad moet bewaar. 

Johannes 17:15 
  

Beskerm ons teen die 
Bose! 
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Lees Johannes 17:13-19 
 
INLEIDENDE OPMERKINGS: 
 
Wanneer Jesus na die Vader terugkeer, is Hy gelukkig. Hy 
kom huis toe na die Vader. Hy is ook gelukkig omdat Hy 
sy verlossingswerk volkome afgehandel het. Hy laat 
lewende “monumente” van die Vader se 
verlossingshandeling agter. 
 
Is dit nie opvallend dat Jesus nie bid dat die Vader die 
dissipels uit die wêreld moet onttrek nie, maar eerder vra 
dat hulle van bose struikelblokke weerhou moet word nie? 
 
As Christene moet ons besef dat die taak om te getuig 
belangrik is en dat die risiko's daaraan verbonde groot is. 
Die haat van die wêreld sal toeneem, hoe meer die wêreld 
sien dat jy aan God behoort. 
 
As jy in die oorwinning leef wat Jesus behaal het, sal die 
wêreld se jaloesie in haat en woede verander. Daarom het 
ons die beskerming van die Vader nodig. 
  
 
 

PERSOONLIKE STUDIE 
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STUDIE VRAE: 
 
Lees Johannes 17:14 en 16 
 
Wat is die tweede aspek van Jesus se missie wat Hy hier 
openbaar? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
  
Watter versekering gee Jesus in vers 16? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Die gelowiges is in hul aard en oorsprong nie van hierdie 
wêreld nie. Hulle behoort aan Jesus en tree op soos Jesus 
(vers 16). Daarom sien die wêreld hulle as teenstanders 
en vyande (vers 14). Dit beteken egter nie dat hulle van 
die wêreld af moet weghardloop nie. Gelowiges bly in 
hierdie wêreld as mense wat aan God behoort en Hom hier 
dien. 
 
Lees Johannes 17:15  en 17a 
 
Wat is Jesus se versoek vir Sy volgelinge wat in hierdie 
wêreld woon? 
_____________________________________________ 
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Lees Johannes 17:14a en 17 
 
Wat het God gegee om sy volk te beskerm? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Gelowiges leef in hierdie wêreld as mense wat aan God 
behoort en nie aan die wêreld nie. Maar omdat hulle Hom 
hier dien waar hulle gehaat word, het hulle beskerming 
nodig. Jesus het die Woord aan hulle gegee - nou pleit Hy 
by sy Vader om hulle deur sy Woord aan Hom toegewy te 
hou. Die Griekse woord hier impliseer dat God die 
gelowiges afgesonder het soos die priesters in die tempel 
vir God afgesonder is. Die priesters het in die wêreld gebly, 
maar hulle harte en belangstellings lê by God. Hulle wou 
Hom alleen dien. Die Christene bly egter nie in die tempel 
nie, maar in die Woord van God. Met ander woorde, die 
wil van God moet hulle hele lewe beheer en omvou. Dit 
moet die riglyn wees vir die gelowige se lewensprogram 
en optrede. Sulke mense kan iets beteken vir Jesus in 
hierdie wêreld. Daarom stuur Jesus hulle die wêreld in om 
voort te gaan met sy werk. 
 
Lees Johannes 17:18 
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Wat is ons missie? 
____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Soos Jesus die Vader in hierdie wêreld geopenbaar het, 
moet die gelowiges aanhou om Jesus aan hierdie wêreld 
te openbaar. Soos die mense Jesus leer ken, sal hulle die 
Vader leer ken. As mense vir die Here afgesonder word, 
as mense wat vir die waarheid lewe, moet die gelowige die 
werk van God in hierdie wêreld gaan doen. 
 
Dit beteken dus dat God se openbaring aan hierdie wêreld 
deur die gelowiges en hul optrede deur die donker en 
sondige wêreld bly uitrol. Die optrede van die gelowiges 
moet die spieël wees waarin die wêreld God sien. 
 
Lees Johannes 17:13 
 
Wat is Jesus se geskenk vir sy volgelinge wat in 'n 
vyandige wêreld woon waar hulle nie hoort nie? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Jesus se Woord gee ons vreugde (Johannes 17:13); en 
hierdie innerlike vreugde gee ons die krag om te oorwin 
(verwys na Nehemia 8:10). Die gelowige vind nie sy 
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vreugde in die wêreld nie, maar in die Woord. Soos 
Johannes die Doper, moet ons baie bly wees as ons die 
bruidegom se stem hoor (Johannes 3:29)! 
 
SLOTOPMERKINGS: 
 
Die Woord van God bring nie net vir ons God se vreugde 
en liefde nie, maar dit gee ook God se krag om heilig te 
leef (Johannes 17:15–17). Die las van ons Here se gebed 
in Johannes 17:6–12 was ons beskerming, maar hier is dit 
heiligheid, praktiese heilige lewe tot eer van God. Ons is 
in die wêreld, maar nie van die wêreld nie, en ons moet nie 
soos die wêreld leef nie. Soms dink ons dat dit makliker 
sou wees as ons “buite die wêreld” was, maar dit is nie 
waar nie. Waar ons ook al gaan, neem ons, ons eie 
sondige self saam, en die magte van die duisternis sal ons 
volg. 
 
Die Woord gee ons vreugde, liefde en krag om 'n heilige 
lewe te lei. Dit gee ons ook wat ons nodig het om Hom as 
getuies in hierdie wêreld te dien (Johannes 17:18–19). 
Heiligmaking is nie vir die doel van selfsugtige genot of 
roem nie; dit is sodat ons Christus in hierdie wêreld kan 
verteenwoordig en ander vir Hom kan wen. Jesus het 
Homself vir ons afgesonder, en nou het Hy ons vir Hom 
afgesonder. Die Vader het Hom na die wêreld gestuur, en 
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nou stuur Hy ons die wêreld in. Ons is mense “met ‘n 
opdrag” en ons moet dit gehoorsaam! Jesus is nou in die 
hemel “afgesonder” en bid vir ons dat ons getuienis vrugte 
sal dra terwyl baie mense hul bekeer van hul sondes en 
hulle tot die Here sal bekeer. 
 
Hoe kan ons deur die wêreld oorwin word, as die Woord 
van God ons verlig, ons bekragtig en aanmoedig? 
 
GEBED 
Dank God vir sy beskerming.  
Vra Hom om jou te help om nie bang te wees om jou doel 
hier op aarde te bereik nie. 
Dank Hom vir sy Woord wat ons verlig, in staat stel en 
bemoedig. 
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Gebed 

 
 
Geheuevers: 
Ek vra nie dat U hulle uit die wêreld verwyder nie, maar 
dat U hulle van die kwaad moet bewaar. 

Johannes 17:15 

 
 

 
Terugblik: 
Deel met die groeplede hoe God gedurende die week in 
jou lewe gewerk het. 
 
 
Skriflesing: 
Johannes 17:13-19 
 
  

GROEPBESPREKING 
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Besprekingsvrae 
Lees Johannes 17:14. Wat was die tweede deel van Jesus 
se sending wat Hy hier geopenbaar het? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Lees Johannes 17:15-17. Wat is Jesus se versoek vir Sy 
volgelinge wat in hierdie wêreld woon? Hoe kan dit 
prakties in jou lewe ’n werklikheid word? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Wat het God sy volk gegee vir hul beskerming? Hoe help 
die Bybel jou in jou alledaagse lewe? Bespreek. 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Lees Johannes 17:18. Wat is ons sending op aarde? Vind 
jy dit maklik om jou missie te vervul? Bespreek. 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 

Sluit af met gebed  
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Week 9 

Geheuevers: 
Die heerlikheid wat U My gegee het, het Ek ook 
aan hulle gegee, sodat hulle een kan wees net 
soos Ons een is… 

Johannes 17:22 
  

Verheerlik God deur 
een te wees! 
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Lees Johannes 17:20-26 
 
INLEIDENDE OPMERKINGS: 
 
Daar wag susses op die dissipels se sending die wêreld 
in.  Daarom bid Jesus alreeds vir diegene wat tot geloof 
sal kom as deel van die sending op grond van die 
prediking van die dissipels. Hy bid dat hulle een mag wees, 
net soos die Vader en die Seun een is. Om een te wees 
beteken om die onderlinge inwoning van die Vader, Seun 
en Gees te ervaar: om “bloedfamilie” van God te word deur 
die “bloedoffer” van sy Seun. 
 
Eenheid in Christus beteken dat alle gelowiges in 'n 
verhouding met Christus staan en dus ook met elke ander 
gelowige. Alle gelowiges is verenig met mekaar, of hulle 
dit nou wil weet of nie, of hulle daarvan hou of nie, ongeag 
van hoe hulle daaroor voel. 
 
Die vertrekpunt van hierdie eenheid lê in die persoon en 
werk van Jesus Christus. Dit is nie net 'n onsigbare, 
geestelike eenheid nie, maar moet ook in ons lewens 
sigbaar wees. Die uitdaging van Christelike eenheid is om 
die waarheid van daardie werklikheid uit te leef.   

PERSOONLIKE STUDIE 
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STUDIE VRAE: 
 
Lees Johannes 17:20 
 
Vir wie bid Jesus in vers 20? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Lees Johannes 17: 21  
 

Waarvoor bid Jesus wanneer Hy bid dat die dissipels een 
sal wees?  
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Lees Johannes 17:22 
 
Wie het aan Jesus Sy heerlikheid gegee? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Dit is belangrik om te onthou dat die heerlikheid wat God 
die Vader aan God die Seun gegee het, heerlikheid was 
wat dikwels nederig, swak en lydend voorgekom het. Dit 
was heerlikheid wat uiteindelik as radikale opoffering 
openbaar is. Die heerlikheid van Jesus is amper die 
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teenoorgestelde van die heerlikheid waaraan die mens 
dink. 
 
Waarmee seën Jesus die dissipels? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Waarvan praat Hy as Jesus vir die dissipels sê dat hulle 
een moet wees? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Jesus het nie gebid vir eenvormigheid of kerklike eenheid 
onder gelowiges nie.  Hy bid vir 'n persoonlike dinamiek 
van eenheid, wat die ryk verskeidenheid van die Kerk 
bymekaarbring. Kerkeenheid verseker nie eenheid van die 
Gees nie. 
 
Die grondslag van ons eenheid is dieselfde as die 
grondslag van eenheid tussen die Vader en die Seun. 'n 
diep verhouding tussen gelyke persone. Ons is almal op 
dieselfde grond voor die kruis. Dit is wat Jesus beoog: 'n 
groot menigte voor die troon van God, van elke ras, taal 
en sosiale vlak; en daarom bid Hy dat hulle hul 
verskillende agtergronde kan oorkom en hul eenheid kan 
verstaan. 
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Lees Johannes 17:23-24 
 
Waarin is ons eenheid gefundeer? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Daar is 'n soort eenheid wat ontstaan deur kompromie, of 
uit vrees of onder dwang. Jesus wou 'n eenheid van liefde 
en 'n gemeenskaplike identiteit in Jesus hê.  Jesus bid vir 
'n eenheid wat in die liefde gegrondves is, omdat die Vader 
die gelowiges net so onvoorwaardelik liefhet as wat Hy sy 
Seun liefhet. 
 
Hoe kan die wêreld baat vind by eenheid onder Christene? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 

Die wete dat die eenheid van God se volk aan die wêreld 
sou vertoon dat Jesus waarlik deur God die Vader gestuur 
is, was vir Jesus so belangrik dat Hy dit in hierdie gebed 
herhaal (sien verse 11 en 23). Jesus het gebid dat die 
eenheid tussen geslagte gelowiges wat nog sal kom, ook 
aan die wêreld sou demonstreer dat Jesus Sy volk liefhet, 
volgens die patroon van God die Vader se liefde vir God 
die Seun. 
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Dit herinner ons aan die belangrikheid van eenheid en 
liefde onder Christene. Dit is asof Jesus die wêreld 
toestemming gegee het om beide Sy sending en Sy liefde 
te betwyfel as die wêreld nie eenheid en liefde onder 
gelowiges sien nie. 
 
Lees Johannes 17:26   
 
Watter groot geheim van die Christelike lewe vind ons in 
hierdie vers?  
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Jesus het liefde van God die Vader ontvang, en hierdie 
liefdesverhouding was die sterkte en lewensonderhoud 
van Sy lewe. Hier, ter afsluiting van sy groot gebed, het 
Jesus gebid dat dieselfde liefde wat sy krag en 
lewensonderhoud was, sy dissipels (beide naby en ver) 
sou vul. 
 
Dit spreek die wesenlike plek van liefde in die Christelike 
lewe en gemeenskap aan. Jesus het dit so belangrik geag 
dat Hy spesifiek vir liefde gebid het wanneer Hy miskien 
vir baie ander dinge kon bid. 
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Die geheim van die Christelike lewe is Jesus en Sy liefde 
wat in die gelowige leef. God se liefde verander gelowiges 
sodat hulle mekaar liefhet soos God hulle liefhet. 
 
SLOTOPMERKINGS: 
 
Die eenheid tussen gelowiges moet so sigbaar wees in die 
aksies wat voortvloei uit ons liefde, dat dit die wêreld 
uitdaag om ook in Jesus Christus te glo. 
 
Jan A du Randt sê in sy boek: Liefde in die Wingerdlote, 
dat Jesus om eenheid onder die gelowiges bid:  
a) sodat die wêreld kan glo dat die Vader die Seun gestuur 
het; 
b) sodat die navolgers een kan wees, net soos die Vader 
en Seun een is; en 
c) sodat die wêreld kan weet dat die Vader die Seun 
gestuur het. 
 
Ons sien dus dat die sending van die Seun en die 
aanvaarding daarvan deur geloof, die hartklop van 
Johannes se boodskap is. 
 
Jesus sluit sy aangrypende gebed af met die gebed om 
die vervulling van ware liefde. Dit is dat die liefde van die 
Vader, wat Hy aan sy Seun betoon het, in die gelowiges 
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sigbaar moet word. Ons liefde as gelowiges is nie die 
uitdrukking van ons goeie bedoelings nie, maar die 
antwoord wat deur God in ons geplant is. Dan word God 
werklik sigbaar deur ons dade van liefde. 
 
GEBED 
Dank God vir sy liefde en genade.       
Dank Hom dat jou lewe deur sy liefde verander het.  
Vra Hom om jou te help om jou medegelowiges lief te hê 
en een met hulle te wees. 
Bid vir eenheid in jou gemeente. 
Vra Vader om deur jou dade van liefde vir die wêreld 
sigbaar te word.   
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Gebed 

 
 
Geheuevers: 
Die heerlikheid wat U My gegee het, het Ek ook aan hulle 
gegee, sodat hulle een kan wees net soos Ons een is… 

Johannes 17:22 
 

 
Terugblik: 
Deel met die groeplede hoe God gedurende die week in 
jou lewe gewerk het. 
 
 
Skriflesing: 
Johannes 17:20-26 
  

GROEPBESPREKING 
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Besprekingsvrae 
Lees Johannes 17:20. Vir wie bid Jesus? Wat beteken dit 
vir jou? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Lees Johannes 17:22. Vir wie het Jesus Sy heerlikheid 
gegee? Wat beteken dit vir jou prakties? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Lees Johannes 17:21-24.  Waarom dink jy is eenheid so 
belangrik vir Jesus? Waarin is ons eenheid gefundeer? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Lees Johannes 17:26. Watter groot geheim van die 
Christelike lewe vind ons in hierdie vers? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 

Sluit af met gebed  
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WEEK 1: 
Wanneer die Voorspraak kom wat Ek vir julle van die 

Vader af sal stuur, die Gees van die waarheid, wat van 
die Vader uitgaan, sal Hy oor My getuig. En julle moet 

getuig, want julle is van die begin af by My.” 
Johannes 15:26-27 

 
WEEK 2: 

Wanneer Hy kom, die Gees van die waarheid, sal Hy julle 
in die hele waarheid lei. Wat Hy sal sê, sal nie van 

Homself kom nie: Hy sal net sê wat Hy hoor, en Hy sal 
die dinge wat gaan kom, aan julle verkondig. 

Johannes 16:13 
 

WEEK 3: 
Julle ondervind ook nou hartseer. As Ek julle egter weer 

sien, sal julle harte oorloop van blydskap, en niemand sal 
dié blydskap weer van julle af wegneem nie. 

Johannes 16:22 
 

WEEK 4: 
Ek sê hierdie dinge vir julle sodat julle in my rus en vrede 

kan vind. 
Johannes 16:33(a) 

GEHEUEVERSE 
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WEEK 5: 

En die inhoud van die ewige lewe is dat hulle U ken, die 
enigste ware God, en Jesus Christus wat U gestuur het. 

Johannes 17:3 
 

WEEK 6: 
Jesus het hierdie dinge gesê, en toe sy oë hemelwaarts 

gerig en gesê: “Vader... 
Johannes 17:1(a) 

 
WEEK 7: 

Hulle het dit aanvaar en besef dat Ek regtig van U af 
gekom het en hulle het vas geglo dat U My gestuur het. 

Johannes 17:8(b) 
 

WEEK 8: 
Ek vra nie dat U hulle uit die wêreld verwyder nie, maar 

dat U hulle van die kwaad moet bewaar. 
Johannes 17:15 

 
WEEK 9: 

Die heerlikheid wat U My gegee het, het Ek ook aan hulle 
gegee, sodat hulle een kan wees net soos Ons een is… 

Johannes 17:22 
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