
SONDAGOGGEND 25 JULIE 2021 

Ek gaan weg tot julle voordeel 

 

Ons is besig om aan die voete van Jesus te leer.  Dit was sy laaste oomblikke voor Sy kruising.  Jesus kom leer Sy 

volgelinge, van die liefde van God. 

 

Johannes 13:1 

Jesus het Sy mense, ek en jy ook, tot die uiterste lief.  En dan praat Hy nie net nie, Hy wys dit deur elkeen van hulle 

se voete te was.   

Hy leer ook Sy volgelinge dat Hy moes weggaan, maar dat Hy Sy Gees, vir hulle sal gee en dat Hy, die Gees hulle 

sal lei en leer en vertroos.   

En dan verander Sy toon 

 

Johannes 15:18, 20b-21 

Dis nie so dat gelowiges nooit sal swaarkry en doodgaan nie. Jesus is duidelik dat as jy in Hom glo, is jy nie meer ’n 

vriend van die res van jou familie, vriende en wêreld, wat of halfpad die Here dien of glad nie.  Hulle hou nie van 

toegewyde gelowiges nie.   

 

Johannes 16:1-7 

Ek sien hierdie gesprek van Jesus as ’n heilige, Godgeïnspireerde, “Pep-Talk.” 

 

Pep-Talk 

a usually brief, intense, and emotional talk designed to influence or encourage an audience 

 

Hy weet die groot dag vir waarvoor Hy gekom het is voor die deur.  

Hy weet wat gaan kom as hierdie mense na Sy kruisiging en hemelvaart deur die Heilige Gees vervul gaan word.   

Hy weet dat hulle dan onverskrokke, deur die Heilige Gees gedryf sal word om te getuig oor die wonderlike redding 

van Jesus aan die kruis.   

Hy weet die wêreld haat Hom reeds en dat hulle daarom ook Sy volgelinge gaan haat.   

Maar Hy weet ook dat die wat sal glo sal genoeg krag ontvang om dit te deurstaan.   

 

Aan die ander kant sien Hy hierdie groepie van 11.  Nie geleerde mense nie, eenvoudige vissermanne, gewone 

mense, elkeen met sy eie “flaws.”  Hy het klaar vir Petrus gesê dat hy wat Petrus is, Hom wat Sy Meester is, gaan 

verloën.  Hy sien die vrees en angs in hulle oë. Vir 3 jaar lank was hulle elke dag saam met Hom.   

 

Nou berei Hy hulle voor dat hulle weet wat gaan gebeur as Hy nie meer daar is nie.  Dis soos die coach wat sy span 

vir ’n rugbywedstryd voorberei.  Opsie is nie vriendelik nie, gaan ons seermaak, trap en ore trek, of byt.  Bloed gaan 

vloei, ouens gaan beseer word, ouens kan selfs sterf.   

 

Hulle weet wat van hulle verwag word en hulle weet om van die vyand te verwag.  Coach gaan nie saam met hulle 

op nie.   

 

Die groot ding waarteen Hy hulle waarsku en wat gevaarliker as minagting en vervolging, marteling en selfs die dood, 

is dat die goed wat met Christene gebeur hulle kan laat dink God is nie meer by hulle nie en daarom raak hulle 

afvallig.   

 

Johannes 16:1 

Afvallig 

 

Jesus weet dat mense wat die heel tyd op jou “case” is oor jou geloof maak jou soms moeg.  En later voel jy om dit 

te los of jy skaal af in jou tyd met God en later raak hulle net sulke “showcase,” Christene.  Hulle lyk mooi, maar doen 

niks nie.   

 

Skandalizoo 



To put a stumbling block in the way, upon which another may trip and fall, to entice to sin. to cause to fall away. to 

cause one displeasure at a thing. to be displeased. 

 

Engelse woord “scandal.”   

the reprehensible behaviour of a religious person 

 

Jesus weet dat daar mense gaan wees, wat struikel in hulle geloof,  

Hulle dalk nie van wat God se Woord sê nie, of omdat hulle druk ontvang van ander “gelowiges” of ongelowiges.  

Dalk het jy ook al so gevoel en net gesê: “Dis nie die moeite werd om ’n Christen te wees nie.”  Dalk omdat jy 

teleurgesteld is in God en die kerk en in jou predikant of die mense.   

 

Sy Heilige Gees sal ons help.  Dis soos jy jou kind vir die eerste keer moes skool te stuur.  Jy berei kind voor en 

vertel hom/haar “onthou as die skool uitkom, ek sal daar vir jou wees.” 

 

Jesus belowe Sy Gees sal daar wees. 

Johannes 14:16-17a 

Johannes 14:26 

Johannes 16:7 

 

Hoe kan dit voordelig wees as Jesus weggaan en Hy gee Sy Gees?  Onthou Jesus in sy aardse liggaam was beperk. 

Die Gees van Jesus is by ons, altyd. As slegte goed gebeur moenie struikel nie, Hulp is hier. Die Heilige Gees is 

daar om jou te troos en te leer en te lei.  Griekse-Engelse woordeboek te woord so.  

 

Voorspraak - Parakletos 

the Holy Spirit destined to take the place of Christ with the apostles, to lead them to a deeper knowledge of the gospel 

truth, and give them divine strength needed to enable them to undergo trials and persecutions on behalf of the divine 

kingdom. 

 

Jesus wil nie een van ons moet struikel en val en wegdraai van God af nie.  Die aanslag is nie net geestelik nie, maar 

dit kan ook emosioneel en fisies raak.  As dit gebeur sê Jesus: “onthou hulle haat My eerste en meer. Hulle het my 

ook gemartel en doodgemaak.”   

 

Johannes 16:2 

 

Vervolging begin van binne af.  Sinagoge was vir Jode baie belangrik.  Om uit die sinagoge verban te word was 

verskriklik.  Hulle is van hulle familie afgesluit. Jesus waarsku dat vanuit jou eie binnekring, mense sal kom wat jou 

as Christen nie verstaan of wil aanvaar nie. En dit is swaar.  Maar sê Jesus “julle weet dit nou voor uit, verwag 

teenstand.”  Hoekom? Wat die wêreld haat Jesus.  Dit kan erger raak julle gaan gemartel word en dood gemaak 

word.   

 

Johannes 16:4a 

As dit gebeur sê Jesus: “Moenie dink Ek het julle verlaat nie.  Nee dis juis waarom ek die Heilige Gees gegee het 

om julle te troos en te lei.”   

 

Ons het ’n mate godsdiensvryheid, maar ons weet as jy sal uitstaan vir jou geloof hier gaan jy teenstand kry.  In meer 

as 60 lande is dit nie maklik om ’n Christen te wees nie.  Daar word steeds duisende Christene per jaar doodgemaak 

vir hulle geloof of in die tronk gestop.  Ek lees van ’n pastor in een van die lande, wat die een Sondag gearresteer is, 

deur die polisie geslaan is, wat maar weer die volgende Sondag opdaag om te preek, net om weer deur die polisie 

geslaan te word.  Oor en oor. Hy kon nie stilbly nie, want Jesus het gesê die Heilige Gees sal by jou wees. 

 

Hulp is hier – Heilige Gees  - Ons is net nooit alleen nie.   

 

Ekeen van daardie dissipels, behalwe Johannes het ’n marteldood gesterf.   

Petrus - moes by staan toe sy vrou gekruisig is.  Hy het aanmekaar vir haar gesê.  ONTHOU DIE HERE, hy het 

geweier om soos Jesus te sterf, en onderstebo gekruisig.  Jakobus -  Sy kop is afkap. Andreas - Hy is op ’n X tipe 



kruis, gekruisig. Fillipus - Is nakend aan sy voete opgehang.  Bartlomeus – is gegesel toe gekruisig.  Matteus – Hy 

is vermoedelik met spiese deurboor en toe is sy kop afgekap. Thomas is met ’n spies doodgemaak.  Thaddeus  is 

met ’n soort knopkierie doodgeslaan. Simon die seloot – volgens oorlewering is hy net ‘n saag middeldeur gesny.  

Markus is deur die strate van Alexandrië gesleep totdat hy dood was. Timoteus is deur die strate van Efese gesleep 

en met klippe doodgegooi.  Paulus se sy kop afgekap. Jakobus, die halfbroer van Jesus is van die tempel afgegooi 

en toe dood geslaan en gestenig.  Stefanus is met klippe doodgegooi. Lukas is na alle waarskynlikheid aan ’n boom 

opgehang.  En dit het nooit gestop nie, miljoene Christene is deur die eeue op die wreedste moontlike manier 

doodgemaak.  

 

En Jesus sê as dit gebeur, moenie afvallig word nie, moenie ’n skandaal vir God word nie, hou vas, want daar is 

meer, en in daardie tyd van vasbyt, het julle die Heilige Gees.   

Daar is meer 

 

Johannes 16:5-7a 

Dalk was hulle “selfish,” want hoor waarvandaan kom Jesus en waarheen gaan Hy terug.  

 

• Skepper - Kolossense 1:15-16 

• Verhewe - Hebreërs 1:3-4 

• Ontsagwekkend - Openbaring 1:12-17 

• Die Lam - Openbaring 5:6-8 

• Ruiter op die wit perd - Openbaring 19:11-13 

 

Bietjie ’n ander prentjie as die kinder Bybel se Sweedse Jesus, met lang golwende blonde hare met ’n lammetjie in 

Sy arms.  Dis wie Jesus is en waar Hy vandaan kom en nou wil Sy dissipels vir hulle eie lekker kry en by Jesus wees 

Hy moet op die aarde bly.   

 

Nee sê Jesus eerder dat ek hier bly, is dit tot my voordeel dat ek weggaan. 

 

Johannes 14:2-3 

In plaas van dat ons vir altyd hier bly leef, as doodgaan betree ons die huis van Vader, waar Jesus van ewigheid tot 

ewigheid is. Glad nie ’n sleg plek om te wees nie en om uit te sien na nie.  

 

En dit is die boodskap van vandag: 

• Mense haat Christene omdat hulle nie die liefdeshand van God sien en wil aanvaar nie.  Hulle wil hulle lewe lei 

soos hulle wil en tog ’n goeie uitkoms hê, want as hulle mense doodgaan is hulle op ’n beter plek.  Rêrig?  

• Jesus waarsku Sy dissipels dat daar struikelblokke op ons pad gaan kom, maar dat ons asseblief nie struikel en 

val en eintlik God se redding prys gee nie.  

• Hy sê ons sal deur ons eie mense vervolg word en verag en geminag word.  Vir baie van julle is dit dalk ’n realiteit.  

Familie en vriende wat jou verwerp as gevolg van jou Christenskap.   

• Hy sê vir sommige gaan die vervolging so erg wees dat hulle, hulle gemartel sal word en selfs doodgemaak word.  

• Dan sê Hy maar onthou “Ek gaan terug na die wonderlike plek waar ek vandaan kom.  En in plaas van dat Ek in 

my aardse liggaam beperk word, gaan ek terug en totdat Ek julle kom haal, om saam met my daar te bly, gee 

Vader Sy Gees, om julle te troos en te lei.  

 

Swaarkry, pyn en hartseer is die gevolge van die sonde, maar Jesus deur breuk dit en sit ons lewens op ’n ander 

“track.”  Ek wil saam met Johannes sê sy laaste woorde in die Bybel. 

 

Openbaring 21:17 en 20  

 


