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GEMEENTE.       LES 32 
 

1 GEBED 
 

 
Bid vir die leiding van God se Gees, vir bewuswording van Sy teenwoordigheid en vir die luister na Sy stem. 
Wy hierdie les oor dissipelmaking aan die Here toe.  
 

2 DEEL (20 minute)                                           [STILTETYE] 
TITUS 1 – 3 

 
Maak beurte en vertel/deel (of lees )kortliks wat jy in een van jou stiltetye uit die voorgeskrewe Bybelgedeeltes geleer 
het (Titus 1 - 3). Luister na die persoon wat deel, neem hom ernstig op en aanvaar hom. Moenie verder ingaan op wat 
hy deel nie.  
 

3 MEMORISERING (5 minute)  [SLEUTELVERSE IN JOHANNES] 
JOHANNES 12:32 

 
Repeteer twee-twee:  
(12) Johannes 12:32. “En as Ek van die aarde af verhoog is, sal Ek almal na My toe trek.”  
 

4 BYBELSTUDIE (85 minute)     [EVANGELIE VAN JOHANNES] 
JOHANNES 14:1-31 

 
Inleiding. Johannes 14 - 17 bestaan uit die redevoerings van Jesus tydens die Pasga (paasmaaltyd) en sy hoëpriesterlike 
gebed. In Johannes 14 troos Jesus sy dissipels. Hy belowe aan hulle die konstante teenwoordigheid van die Heilige 
Gees en die groter werke wat sy dissipels sou doen.  
 

STAP 1. LEES.             GOD SE WOORD 
Lees. Ons gaan Johannes 14:1-31 saam bestudeer.  
Laat elke groeplid om die beurt één vers uit die Bybelgedeelte voorlees.  
 

STAP 2. ONTDEK.    WAARNEMINGS 
Oorweeg. WATTER WAARHEID IN DIE GEDEELTE IS VIR MY BELANGRIK?  
Of: WATTER WAARHEID IN HIERDIE GEDEELTE RAAK MY VERSTAND OF MY HART? 
Skryf neer. Ontdek een of twee waarhede in hierdie Bybelgedeelte wat jy begryp. Dink daaroor na en skryf jou 
gedagtes neer in jou Bybelstudienotaboek.  
Deel. Nadat die groeplede ongeveer twee minute tyd gehad het om na te dink en neer te skryf, laat hulle in die kring  
beurte kry om te vertel wat hulle ontdek het.  
Die volgende is voorbeelde van ontdekkings. Waarskynlik sal die groeplede ander ontdekkings maak as hierdie. 
 

14:1-4 
Ontdekking 1. Die rede waarom Christene altyd op God kan vertrou.  
 

Jesus het letterlik gesê: “Julle moet nie langer ontsteld wees nie. Glo aanhoudend in God; glo ook aanhoudend in My. 
... In die huis van my Vader is daar baie woonplek.  ... 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.” Die harte van die dissipels was emosioneel baie 
deurmekaar. Hulle was bedroef omdat Christus gesê het dat Hy hulle gaan verlaat. Hulle was beskaamd, omdat hulle 
onderweg rusie gemaak het oor wie van hulle die grootste was. Hulle was verbysterd omdat Jesus voorspel het dat één 
van hulle Hom sou verraai, ’n ander sou Hom verloën en almal sou Hom in die steek laat (Matteus 26:31). Hulle het 
getwyfel omdat hulle nagedink het oor hoe dit moontlik was dat die Messias verraai sou kon word. Terselfdertyd het 
hulle Hom liefgehad en het gehoop dat dinge sou verander. Hulle geloof is baie op die proef gestel. Daarom spoor Jesus 
hulle aan om te volhard om in Hom te glo. Hulle kon op Hom bly vertrou, omdat Hy aan God die Vader gelyk was en 
omdat Hy sal terugkom om hulle saam met Hom na die nuwe hemel en die nuwe aarde te neem! Die rede waarom Hy 
weggaan, was om ’n permanente plek vir hulle saam met Hom voor te berei. Daarom was sy weggaan ook geen ramp 
nie, maar ’n seën! Die huis van die Vader is die hemel. En in die toekoms gaan Christene daar woon. Omdat Christene 
steeds uitsien na hierdie hereniging met Jesus Christus, kan hulle volhard om in Hom te glo.  
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14:5-6 
Ontdekking 2. Die rede waarom Jesus die Weg, die Waarheid en die Lewe genoem word.  
 

In vers 6 sê Jesus “ EK IS die Weg en die Waarheid en die Lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur My 
nie.”  
 

(1) Jesus is die Weg.  
Jesus Christus wys nie maar net die weg tot God aan nie (bv. soos ‘n profeet), maar IS die enigste Weg tot God! Jesus is 
Sélf God. In sy goddelike natuur is Hy gelyk aan elkeen van God se goddelike eienskappe, omdat Hy elke eienskap in 
‘n oneindige dimensie besit. Jesus Christus doen byvoorbeeld nie maar net liefdevolle dinge nie, maar is liefde en niks 
anders as liefde nie. Hy doen nie maar net regverdige dinge nie, maar ís geregtigheid. So is Hy ook heiligheid, trou, ens. 
(vergelyk 1 Korintiërs 1:30). So is Hy ook die Weg, die Waarheid en die Lewe. In elkeen van sy dade, woorde en 
houdings is Jesus Christus die Weg van God na die uitverkorenes toe. Jesus Christus is die Weg van God na die mens. 
Alle goddelike seëninge daal van God in die hemel neer op die aarde deur middel van die Seun (Efesiërs 1:3).  
 

Jesus Christus is ook die Weg van die mens na God toe. Hy is die enigste Weg van die mens op die aarde na God toe! 
Geen godsdiens op aarde en geen goeie daad van die mens op aarde is ‘n leer om mee op te klim na God toe nie! Jesus 
is die Enigste Een wat die gebroke verhouding tussen die mens en God kan herstel. Wie in Jesus Christus glo, het 
ongehinderde toegang tot God!  
 

(2) Jesus is die Waarheid. 
Jesus Christus is Sélf die beliggaming van die waarheid. Die Finale Werklikheid waaroor die skaduwees in die Ou 
Testament gepraat het, is Jesus Christus (Kolossense 2:17; Hebreërs 10:1). Hy het die waarheid aangaande GOD, 
aangaande die mens en aangaande verlossing en oordeel geopenbaar. God se Woord is die waarheid (Johannes 17:17) 
en dit word deur Jesus aan ons geopenbaar. Jesus Christus is die enigste betroubare Bron van die waarheid, die Een wat 
God se ewige verlossingsplan aan die mensheid geopenbaar en geïmplementeer het (Openbaring 5:5). Hy is die sigbare 
beeld van die onsigbare God (Kolossense 1:15; 2:9). Hy is (letterlik:) die sigbare afstraling van die heerlikheid van God 
en (letterlik:) die afdruk van sy Selfstandigheid of Goddelike Wese (ANV: Uit Hom straal die heerlikheid van God en 
Hy is die ewebeeld van die wese van God) (Hebreërs 1:3).  
 

Wie Jesus Christus ken, ken God die Vader (Johannes 14:7). Christus Sélf is die Waarheid in teenstelling tot leuens. Hy 
haat leuens en is gekant teen leuens. Wie in Jesus Christus glo, sal die Skepper en Verlosser steeds beter leer ken, totdat 
hy Hom ten volle ken. Die waarheid sal hom aangryp en hom op ‘n geweldige wyse beïnvloed. Die waarheid sal hom 
vrymaak, hom lei en hom heilig (Johannes 8:32; 16:13; 17:17).  
 

(3) Jesus is die Lewe.  
• ‘Die Lewe’ in Jesus beteken dat alle goddelike eienskappe in Jesus Christus woon (Johannes 1:4). Omdat Jesus 

Christus lewe in Homself het, is Hy die Bron van lewe vir Christene (Johannes 1:4; 3:16). 
• As ‘die Lig van die lewe’ openbaar Jesus Christus al die goddelike attribute (eienskappe of kenmerke) van God aan 

die mense.  
• As ‘die Woord van die lewe’ openbaar Jesus Christus die wil van God aan Christene sodat hulle gemeenskap met 

God die Vader kan hê (Johannes 8:12; 6:68).  
 

Jesus Christus het in hierdie wêreld gekom, sodat Christene lewe en oorvloed mag hê (Johannes 10:10). Christus is Sélf 
die lewe in teenstelling met die dood. Hy het die geestelike dood, die liggaamlike dood en die ewige dood in die hel 
oorwin. Wie in Jesus Christus glo, sal uit die liggaamlike dood opgewek word en sal nooit die ewige dood in die hel 
deurmaak nie! Die lewe in die Christen laat hom weergebore word, transformeer (verander) sy lewe, en maak die 
Christen ’n erfgenaam van die nuwe hemel en die nuwe aarde. Soos ‘dood’ skeiding van God beteken, net so beteken 
‘lewe’’n vertroulike verhouding met God. Jesus Christus het my vrygemaak van my sondes en my onbelemmerde 
toegang tot God en oorvloedige gemeenskap met God gegee. 
 

STAP 3. VRAAG.               UITLEG 
Oorweeg. WATTER VRAAG UIT DIE BYBELGEDEELTE SOU JY AAN DIE GROEP WIL STEL? 
Kom ons probeer om so veel as moontlik waarhede in Johannes 14:1 - 31 te begryp en vrae te stel oor dit wat ons nog 
nie begryp nie.  
Skryf neer. Formuleer jou vraag so duidelik moontlik deur gebruik te maak van vraagwoorde (wie? wat? waarom? 
hoe?) en skryf jou vraag in jou notaboek. 
Deel. Nadat die groeplede ongeveer twee minute tyd gehad het om na te dink en hulle vraag neer te skryf, laat hulle 
elkeen ’n beurt kry om hulle vraag te lees.  
Bespreek. Bespreek so veel moontlik van hierdie vrae met mekaar.  
Die volgende is voorbeelde van vrae en aantekeninge wat die beantwoording kan vergemaklik. 
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14:7-9 
Vraag 1. Wat beteken dit om God regtig te ken?  
 

Aantekeninge. In Johannes 14:7-9 sê Jesus: “As julle My ken, sal julle My Vader ook ken. En van nou af ken julle Hom 
en sien julle Hom ... Wie My sien, sien die Vader”. Jesus het gesê dat sy dissipels Hom te min sien as die Enigste Weg 
en toegang tot God die Vader, as die Enigste Waarheid wat Christene vir God heilig (afsonder, apart/eenkant sit), en as 
die Enigste Lewe wat die lewe in oorvloed met die Vader gee. As hulle net met meer toewyding nagedink het oor sy 
woorde en na sy dade gekyk het, dan sou hulle Christus beter leer ken het (Grieks: ginoskó) (voltooid teenwoordige 
tyd). En dan sou hulle God die Vader voortdurend (deur observasie, studie en ervaring) geken het (Grieks: ginoskó). 
Van nou af aan ken (Grieks: ginoskó) hulle Hom voortdurend (onvoltooid teeenwoordige tyd) en het hulle Hom gesien 
sodat sy beeld voortdurend in hul geestesoog bly verskyn (Grieks: heóraka) (voltooid teenwoordige tyd)! Vergelyk die 
twee voltooide teenwoordige tye in 1 Johannes 1:1. Sy woorde bly aanhoudens in hul ore klink (Grieks: akékoamen) en 
sy beeld bly aanhoudend voor hulle oë verskyn (Grieks: heórakamen)!  
 

Niemand in die Ou Testament het ooit die voorreg gehad om God te sien, te herken of te ken op só ‘n konkrete, sigbare 
en permanente wyse as dit wat nou in die Nuwe Testament in Christus gebeur het nie! Die werkwoorde is in die 
voltooide teenwoordige tyd en toon aan dat die geestelike sien (visie) van God en die geestelike ken van God die Vader 
in Christus blywende gevolge het. Die gelowige sal altyd God die Vader in Jesus Christus sien en ken (Johannes 14:10)!  
 

Die hele gedeelte maak dit baie duidelik dat die openbaring van God en verlossing, sonder Jesus Christus, onmoontlik 
is! Die finale en permanent openbaring van God en sy verlossingsplan is alleen in Jesus Christus (vergelyk Hebreërs  
1:1-2)! Geen ander godsdiens in die wêreld doen dit nie! Daarom beteken: ‘God ken’ dat iemand God geestelik (met 
geestelike oë) in Jesus Christus ken en sien. Hy het deur Jesus Christus toegang tot God die Vader gekry. Hy is verlos 
en geheilig in Christus. Hy het nou, deur Christus, oorvloedige gemeenskap met die enige God wat bestaan.  
 
 

14:12 
Vraag 2. Wat is die groter dinge wat Christene sal doen?  
 

Aantekeninge. In Johannes 14:12 belowe Jesus aan sy dissipels: “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.” Dis voordelig dat 
Jesus Christus na sy Vader in die hemel toe gegaan het, want die dissipels sal daardeur baie meer effektief word! Hulle 
sal in staat wees om werke te doen, wat Jesus ook gedoen het, naamlik wondertekens op fisiese gebied. En hulle sal 
selfs groter werke as hierdie doen, naamlik wondertekens op geestelike gebied.  
 

Volgens Johannes 5:20-24 bestaan die werke van Jesus grotendeels uit wondertekens op die fisiese gebied, soos 
genesing van siekes en opwekking van dooies en as werke wat vernaamlik onder die Jode gedoen is. ‘Die groter dinge’ 
van die dissipels sal van ’n hoër aard en groter in omvang wees. Die groter werke van die dissipels sal veral bestaan uit 
die bekering van mense en die maak van dissipels onder die heidenvolke van die wêreld! Jesus het gedink aan 
Bybelgedeeltes soos Johannes 12:23-32, waar Hy alle mense na Hom toe sal trek of Johannes 17:20 waar Hy bid vir 
mense wat deur die verkondiging van sy dissipels in Hom sal begin glo. Maar hierdie groter werke kan eers gedoen 
word ná die dood en opstanding van Christus en ná die uitstorting van die Heilige Gees op sy dissipels. 
 
  

14:13-14 
Vraag 3. Mag Christene vir enigiets in gebed vra?  
Aantekeninge.  
 

(1) Gebed en die groter werke in Handelinge.  
In Johannes 14:13 belowe Jesus Christus aan sy dissipels: “Wat julle ook al in My Naam vra, sal Ek doen.” Die vers 
mag nie uit sy konteks gehaal word nie. Anders gaan mense vir selfsugtige dinge vra. Hierdie vers verwys na ‘die groter 
werke’ van vers 12. Die groter werke van vers 12 het die gebede van die dissipels in vers 13 nodig! In die boek 
Handelinge was sowel die werke op fisiese gebied as die werke op geestelike gebied verbind met gebed.  
• Die gebed in Handelinge 4:24 is byvoorbeeld gevolg deur vrymoedige verkondiging van die evangelie.  
• Die gebed in Handelinge 6:4 is gevolg deur die uitbreiding van die Woord van God en ’n sterk toename van die 

aantal dissipels in Jerusalem.  
• Die gebede van Kornelius en Petrus in Handelinge 10:2,9 het gelei tot die bekering van die eerste heidene tot die 

christelike geloof.  
• En die gebede in Handelinge 12:5,12 het gelei tot die bevryding van Petrus uit die gevangenis!  

 

(2) Gebed in die Naam van Jesus Christus.  
Die gebede wat Jesus Christus beantwoord het, moes gebid geword het in sy Naam. Om te bid in die Naam van Jesus 
Christus beteken om te bid op grond van sy volbragte verlossingswerk en in ooreenstemming met sy soewereine wil. 
Wat Hy geopenbaar het staan in die Bybel opgeteken. Maar omdat Hy nie alles m.b.t. sy soewereine wil geopenbaar het 
nie, moet Christene in geloof bid en vertrou dat sy antwoord altyd die beste antwoord is! Christene moet altyd bid: 
“Laat nie mý wil nie, maar laat wat U wil gebeur” (Lukas 22:42). Soms is die antwoord van Christus, “Ja”, soms “Nee” 
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en soms “Wag!” Die Christen wat op hierdie manier bid, mag ’n vaste vertroue hê dat God se volmaakte wil gaan 
gebeur!  
 
 

14:16 
Vraag 4. Waarom word die Heilige Gees ‘ ’n ander Voorspraak’ genoem?  
 

Aantekeninge. Die oorspronklike woord in Grieks vir “Voorspraak’ is: ‘Paraklétos’. Dit het nie die passiewe betekenis 
van ‘Iemand wat geroep is om jou te assisteer’ soos ‘’n Advokaat’ of ‘’n Raadgewer’ nie, soos die woord in die Latynse 
Bybel vertaal is. Dit het ook nie die passiewe betekenis van ‘Trooster’ soos in die Griekse Bybelvertaling van Job 16:2, 
nie. Die woord het ’n aktiewe betekenis van ‘Helper’, ‘Middelaar’, of ‘Verteenwoordiger’ soos in alle ander Griekse 
literatuur.  
 

(1) Jesus Christus is die Verteenwoordiger (Grieks: paraklétos) van Christene  
     by God die Vader in die hemel (1 Johannes 2:1).  

Jesus Christus is die Middelaar  tussen God en Christene. “Hy het in die hemel self ingegaan om nou ter wille van ons 
voor God te verskyn” (Hebreërs 9:24)! Hy is aktief besig om in die hemel voorbidding vir ons te doen!  
 

(2) Die Heilige Gees is die Verteenwoordiger (Grieks: paraklétos) van Jesus Christus  
     by Christene op die aarde (Johannes 16:13-15).  

Die Heilige Gees is die Middelaar tussen Christus en Christene. Hy is aktief besig om die woorde van Jesus Christus 
aan Christene op die aarde uit te lê (Johannes 14:26; 15:26; 16:14). Die Heilige Gees pas die verlossingswerk, wat Jesus 
Christus volbring het, toe in die lewens van Christene op aarde.  
 

Die Heilige Gees is dus ‘’n ander Verteenwoordiger’ as die Mens, Jesus Christus. Die Heilige Gees word van Jesus 
Christus onderskei, maar tog het Hy dieselfde goddelike natuur as Jesus Christus en is in wese één met God die Vader 
en God die Seun. Die Heilige Gees is alles vir ons op die aarde wat Jesus Christus in sy menslike natuur vir ons sou 
gewees het as Hy nog op die aarde was!  
 
 

14:25-26 
Vraag 5. Wat is die verskil tussen die onderrig deur Jesus Christus en die onderrig deur die 
Heilige Gees? 
 

Aantekeninge. Jesus het gesê: “Dit sê Ek vir julle terwyl Ek nog by julle bly; ... , maar die Heilige Gees ... sal julle alles 
leer en julle herinner aan alles wat Ek vir julle gesê het.” In hierdie verse maak Jesus ‘n onderskeid tussen sy onderrig 
toe Hy nog op die aarde was en sy onderrig deur die Heilige Gees noudat Hy glorieryk in die hemel verhoog is! Toe Hy 
nog op die aarde was, het Jesus sy dissipels nogal baie geleer. DIE VIER EVANGELIES is vol van die onderrig van 
Jesus Christus toe Hy nog op die aarde was.  
 

Maar aantal gebeurtenisse moes nog plaasvind. Jesus Christus moes toe nog ly, sterwe, uit die dood opstaan, na die 
hemel opvaar en sy troon in die hemel bestyg en die Heilige Gees uitstort! Jesus Christus het gesê dat ná sy hemelvaart 
die Heilige Gees baie dinge vir sy dissipels duideliker sou maak. Hy het beloof dat die Heilige Gees hulle alles sou leer 
wat nodig was vir hul verlossing en vir die vervulling van hulle taak as getuies van Jesus Christus. En Hy het beloof dat 
die Heilige Gees hulle sou herinner aan alles wat Hy hulle op die aarde geleer het. Jesus Christus sou sy profetiese taak 
voortsit deur die onderrig van die Heilige Gees. DIE BRIEWE VAN DIE APOSTELS is vol van die onderrig van Jesus 
Christus deur die Heilige Gees na sy troonsbestyging in die hemel.  
 

(1) Die Heilige Gees sou die woorde wat Jesus Christus op aarde gespreek het in herinnering roep.  
Waarom sou Hy ou waarhede in herinnering roep? Omdat Christus deur die Heilige Gees ’n dieper insig gee in die  
woorde wat Hy destyds op die aarde gespreek het. Toe hierdie woorde die eerste keer uitgespreek is, is hulle nouliks 
opgeneem (vergelyk Johannes 2:22; 12:16). Daarom het Paulus later gesê (1 Korintiërs 2:13): “Dit verkondig ons ook, 
nie met geleerde woorde wat die menslike wysheid ons leer nie, maar met woorde wat die Gees ons leer. So verklaar 
ons geestelike dinge aan mense wat die Gees het.”  
 

(2) Die Heilige Gees sou vir die dissipels nuwe waarhede leer.  
Waarom sou Hy nuwe waarhede leer? Omdat daar tussen hierdie belofte in Johannes 14:26 en die uitstorting van die 
Heilige Gees nog belangrike gebeurtenisse moes plaasvind: die kruisiging, die opstanding, die hemelvaart, die 
troonsbestyging en die uitstorting van die Heilige Gees. Hierdie gebeure moes uitgelê word, veral die betekenis van die 
dood en opstanding van Christus moes begryp word. 
  

(3) Die apostels het die Heilige Gees nodig gehad.  
Die apostels was die ooggetuies en oorgetuies van Jesus Christus en het die Heilige Gees nodig om te getuig.  
• Hulle sou die offisiële getuies wees van die dood, opstanding en onderrig van Jesus Christus.  
• Hulle sou die instrumente van Jesus Christus wees om die eerste gemeentes onder die Jode, die half-Jode en die nie-

Jode te plant.  
• Hulle sou sy instrumente wees om die boeke van die Nuwe Testament te skryf.  
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• Hulle sou die gesaghebbende verklaarders van die onderrig van Jesus Christus wees en ook die eerste christelike 
leerstellings formuleer (vergelyk Handelinge 15:28-29).  

• Hulle sou die eerste leiers (ouderlinge) van nuwe gemeentes aanstel (Handelinge 14:23) 
 

(4) Vandag het Christene die Heilige Gees ook nodig.  
Dieselfde Heilige Gees 
• leer die Christene vandag om die openbaring van God (Christus) te verstaan. Hy gee nie willekeurige openbaringe 

wat in die gedagtes van mense versin word nie (Johannes 16:13; 1 Johannes 2:27). 
• herinner Christene vandag in hulle daaglikse omstandighede aan wat Christus wil hê dat hulle moet wees en doen.  
• gee aan Christene liefde, wysheid, heiligheid, vrymoedigheid en krag om getuies van Jesus Christus op die aarde te 

wees (Matteus 10:19-20; 2 Timoteus 1:7).  
 
 

14:27 
Vraag 6. Wat is die betekenis van die woord ‘vrede’?  
 

Aantekeninge. Die woord ‘vrede’ het twee onderskeie betekenisse in die Bybel.  
• Negatief beteken ‘vrede’ die afwesigheid van slegte dinge wat stukkend maak: oorlog, gevegte, irritasies, boosheid, 

angs/vrees, onstuimige gevoelens, morele konflikte, ens.  
• Positief beteken ‘vrede’ die aanwesigheid van dinge wat heel maak wat vantevore gebroke was: die herstel van ’n 

gebroke verhouding, die aanpak van ‘n doelwit wat vroeër opgegee is, die genesing van gekwetste/beseerde 
gevoelens, en die vestiging van alles wat God nodig ag in die christelike lewe. 

 
 

14:28-29 
Vraag 7. In watter sin is God die Vader ‘meer’ as Jesus Christus? 
 

Aantekeninge. Jesus het gesê: “As julle My liefgehad het, sou julle bly gewees het dat Ek na die Vader toe gaan, omdat 
die Vader groter as Ek is. En nou sê Ek dit vir julle voordat dit gebeur, sodat julle kan glo wanneer dit gebeur.” Die Ou 
Testament en die Nuwe Testament openbaar dat Jesus Christus twee onderskeie nature het. God die Vader is alleen 
groter dan Jesus Christus met betrekking tot die menslike natuur van Jesus Christus!1  
 

(1) Die menslike natuur van Jesus Christus in die Ou Testament.  
Jesaja (740-680 v.C.) profeteer/voorspel, “Vir ons is ’n Seun gebore, aan ons is ’n Seun gegee; Hy sal heers” (Jesaja 
9:5; vergelyk 7:14). 
 

 (2) De goddelike natuur van Jesus Christus in die Ou Testament.  
Jesaja sê, “En Hy sal genoem word: Wonderbare Raadsman, Magtige God, Ewige vader, Vredevors. (Jesaja 9:5). In 
Jesaja 9:5 word Jesus Christus “die Sterke God” (Hebreeuws: El gibor) genoem en in Jesaja 10:20-23 word die HERE 
(Hebreeuws: JaHWeH), die Heilige van Israël, “die Sterke God” (Hebreeuws El gibor) en (lettelik:) “die HERE van die 
(hemelse) krygsmag (van engele) (Hebreeus: Adonai Jahweh Tsibaoth) (ANV: die Here, ons God, die Almagtige) 
genoem. Dus de profeet Jesaja het al Jesus Christus as GOD geopenbaar! 
 

(3) Die menslike natuur van Jesus Christus in die Evangelie van Johannes.  
Nét as Johannes 14:28 los van die res van die Bybel uitgelê word, kan sommige mense2 die gevolgtrekking maak dat 
Jesus nie God of die Almagtige God is nie. Hulle kom egter tot die verkeerde gevolgtrekking!  
 

As hierdie vers in die konteks van die Evangelie van Johannes uitgelê word, is dit duidelik dat Jesus nie hier na sy 
goddelike natuur verwys nie, maar veral na sy ménslike natuur verwys! As die Middelaar tussen God en mense, is Jesus 
Christus Self ‘n menslike wese en daarom is Hy, wat sy geskape menslike natuur betref,  ‘minder as/ondergeskik aan’ 
God die Vader wat die Gees is en dus veel groter is as enige geskape wese!   
 

Johannes 14:28 praat oor die periode vóór sy opstanding uit die dood, toe Jesus Christus onderworpe was aan die lyding 
onder die sondes van die mensheid en gesterf in die plek van hulle wat in Hom glo. As Jesus Christus sê dat God die 
Vader ‘meer’ as Hy is, dan berei Hy sy dissipels voor dat Hy gaan sterwe (vergelyk Markus 8:31; 9:31; 10:32-34). Met 
ander woorde, net in sy staat van vernedering (tussen sy geboorte en sy opstanding uit die dood) was Jesus Christus 
‘minder as/ ondergeskik aan’ God die Vader (vergelyk Filippense 2:6-8).  
 

(4) Die goddelike natuur van Jesus Christus in die Evangelie van Johannes.  
Ná sy opstanding uit die dood, sy hemelvaart en troonsbestyging in die hemel is Jesus Christus nooit meer “minder as” 
of ‘omdergeskik aan’ God die Vader nie (vergelyk Jesaja 5:21-23; Filippense 2:9-11)!  Dan word Hy weer verheerlik 
met dieselfde heerlikheid wat Hy besit het vóór sy menswording (inkarnasie) (vergelyk Johannes 17:5). Dan is die troon 
van God in die hemel “die troon van God en van die Lam” (Hebreërs 1:8; 12;2; Openbaring 5:6; 12:5; 22:3).  
 

                                                           
1 Die Goddelike Natuur staan bo die beperkings van die skepping (die dimensies van ruimte en tyd), terwyl die menslike natuur deel het aan die  
  beperkings van die skepping.  
2 Jode, Moslim en ’n aantal sektes verwerp Jesus Christus as GOD – d.w.s. dat GOD in Jesus Christus die menslike natuur aangeneem het en so sy  
  skepping en die menslike geskiedenis binnegetree het!  
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In Lukas 16:8 verwys die uitdrukking ‘die kinders (Grieks: huioi) van hierdie wêreld’ na mense wat alle kenmerke van 
hierdie teenwoordige sondige wêreld besit. En die uitdrukking ‘die kinders (Grieks: huioi) van die lig” verwys na mense 
wat alle kenmerke van die lig besit. As Jesus sê: “EK IS die Seun (Grieks: huios) van God” (Johannes 10:36), dan druk 
Hy daarmee uit dat Hy alle kenmerke (eienskappe) van God besit, d.w.s. dat Hy GOD is! Daarom sê Jesus Christus ook: 
“Ek en die Vader is één” (Johannes 10:30). “Die Vader (is) in My en Ek in die Vader” (Johannes 10:38). “Wie My sien, 
sien die Vader” (Johannes 14:9). En daarom begin die Evangelie van Johannes ook met die woorde: “In die begin was 
die Woord (Jesus Christus) daar, en die Woord (Jesus Christus) is GOD” (Johannes 1:1). “Die Woord het die menslike 
natuur aangeneem” (Johannes 1:14) Hy het Hom (GOD) bekend gemaak” (Johannes 1:18). Jesus Christus is heeltemal 
gelyk aan God die Vader m.b.t. sy goddelike natuur.  
 

(5) Die menslike natuur van Jesus Christus in die briewe van die apostels.  
By sy menswording, toe God die menslike natuur in Jesus Christus aangeneem het, het Jesus Christus nie alleen ’n 
mens geword nie, maar ook ’n Dienaar van alle mense (Markus 10:45) en het Hy selfs gehoorsaam geword tot aan die 
dood om verlore mense te red (Filippense 2:7-8). En by sy wederkoms, sal Jesus Christus Homself in sy funksie as 
Middelaar tussen God en mense (d.w.s., ’n funksie in sy menslike natuur) onderwerp aan God die Vader, “opdat GOD 
alles in almal sal wees” (1 Korintiërs 15:28). 
 

 (6) Die goddelike natuur van Jesus Christus in die briewe van die apostels.  
Jesus Christus besit die essentiële natuur van God en is volkome gelyk aan God (Filippense 2:6). Jesus Christus “is die 
Sigbare beeld van die Onsigbare God” (Kolossense 1:15). “In Hom is de volle wese van God beliggaam” (Kolossense 
1:19; 2:9). “Jesus Christus is (letterlik:) die Afstraling van die heerlikheid van God en die Afdruk van sy 
Selfstandigheid of Goddelike Wese” (Hebreërs 1:3).  
 

Jesus Christus het twee nature: as GOD is Hy volkome gelyk aan God die Vader en as MENS (tydens sy inkarnasie) is 
Hy ondergeskik aan God die Vader. Maar omdat sy twee nature nooit van makaar geskei kan word nie en omdat Jesus 
Christus nooit van God die Vader en van God die Heilige Gees geskei kan word nie, moet Christene Jesus Christus 
beskou as “die sigbare openbaring van die onsigbare Almagtige God” (Kolossense 1:15).  
 

 (7) Jesus Christus ontvang dieselfde eer as God die Vader. 
Jesus sê: “Alle mag (gesag) in die hemel en op die aarde is aan My gegee” (Matteus 28:18). Paulus sê dat dit God se 
plan is om “alles wat in die hemel is en alles wat op die aarde is, onder één Hoof te verenig , naamlik onder Christus.” 
(Efesiërs 1:10). Christus is. “Die Een wat neergedaal het, is ook die Een wat opgevaar het bo alle hemelruimtes uit om 
alles (in die heelal) met sy teenwoordigheid te vul (volkome en volmaak te maak) (Grieks: pléroó)” (Efesiërs 4:10). 
Petrus sê dat “engele en magte en kragte aan Hom onderwerp is” (1 Petrus 3:22)  
 

Laat niemand Jesus Christus onteer deur Hom minder dan God die Vader te maak nie! God het die hele oordeel aan die 
Seun (Jesus Christus) gegee. Daarom moet almal die Seun eer net soos hulle die Vader eer. Wie nie die Seun eer nie, 
eer ook nie die Vader wat Hom gestuur het nie” (Johannes 5:22-23)!  
 

STAP 4. DOEN.    TOEPASSINGS 
Oorweeg. WATTER WAARHEDE IN HIERDIE BYBELGEDEELTE HET MOONTLIKE TOEPASSINGS VIR 
CHRISTENE? 
Deel en skryf neer. Kom ons hou saam ‘n dinkskrum en maak ‘n kort lysie van moontlike toepassings uit  
Johannes 14:1-31.  
Oorweeg. WATTER MOONTLIKE TOEPASSING WIL GOD HÊ DAT JY PERSOONLIK IN JOU LEWE MAAK?  
Skryf neer. As jy ‘n persoonlike toepassing maak, skryf dit dan neer in jou Bybelstudienotaboek. Het jy die 
vrymoedigheid om hierdie persoonlike toepassing met andere te deel of nie.  
(Let wel dat hoewel ‘n waarheid dieselfde bly, kan daar moontlik ‘n hele aantal verskillende toepassings van hierdie 
waarheid wees. Hier volg ‘n lys van moontlike toepassings.) 
 

1. Voorbeelde van moontlike toepassings uit Johannes 14:1-31.  
 

14:6,9. Leer God die Vader beter ken deur Jesus Christus, die Seun, beter te leer ken.  
14:12. Glo dat Jesus Christus ook ‘groter dinge’ vir jou het om in hierdie wêreld te doen!  
14:13. Wees meer vrymoedig en bid dat Jesus Christus ‘groter dinge’ deur jou in hierdie wêreld gaan doen.  
14:21,23. Maak praktiese toepassings van die onderrig en gebooie van Jesus Christus. Dan sal Jesus Christus  

Homself aan jou openbaar en sy woning by/in jou maak. 
14:26. Laat die Heilige Gees toe om die betekenis van die onderrig van Jesus Christus aan jou te leer.  
 

2. Voorbeelde van persoonlike toepassings uit Johannes 14:1-31.  
 

Ek geniet die feit dat ek God persoonlik ken. Jesus Christus het God en sy verlossing aan my geopenbaar. Om “God te 
ken” beteken dat ek toegang tot God die Vader gekry het deur Jesus Christus. Dit beteken dat ek bevry en geheilig is in 
Jesus Christus. En dit beteken dat ek oorvloedige omgang met God die Vader deur Jesus Christus het. Ek het Jesus 
Christus aangeneem deur in Hom te glo en so het ek toegang tot God die Vader gekry. Ek bly die waarheid aangaande 
Jesus Christus in die Bybel bestudeer en word so steeds meer bevry van die sonde. Ek volhard om in Christus te bly en 
het so ongehinderde omgang met God.  
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Ek begeer dat my geloof in Jesus Christus sal lei tot betrokkenheid in ‘die groter werke’. Die groter werke is die 
bekering van die heidenvolke! Hierdie groter werke het my gebede nodig. In die boek Handelinge lei gebed (Handelinge 
6:4) tot die verspreiding van die evangelie en die vinnige toename van die getal van dié wat gelowig en gehoorsaam aan 
Jesus Christus word (Handelinge 6:7). Ek sou graag dieselfde in my dorp of stad wou sien gebeur. 
 

STAP 5. BID.                 REAKSIE  
MAAK BEURTE EN BID TOT GOD OOR ÉÉN WAARHEID WAARMEE GOD JOU AANGESPREEK HET in 
Johannes 14:1-31.  
(Reageer in jou gebed op iets wat jy gedurende die Bybelstudie geleer het. Oefen jouself om kort te bid, bv. deur net één 
of twee sinne te bid. Elkeen in die groep sal oor verskillende dinge bid.) 
 

5 GEBED (8 minute)                                     [VOORBIDDING] 
BID VIR ANDERE 

 
As daar tyd is gaan voort met bid in groepies van twee of drie persone. Bid vir mekaar en vir die mense in die wêreld  
(Romeine 15:30; Kolossense 4:12).  
 

6 VOORBEREIDING (2 minute)                  [OPDRAGTE] 
VIR DIE VOLGENDE BYEENKOMS 

 
 Deel die voorbereiding vir die volgende byeenkoms uit op ’n stukkie papier of laat die groeplede dit afskryf. 
1. Toewyding. Wy jou daaraan toe om steeds dissipels te maak en die gemeente van Jesus Christus op te bou.  
2. Verkondig, onderrig of bestudeer die Bybelstudie uit Johannes 14 saam met ’n persoon of ’n klein groepie  
    mense.  
3. Persoonlike tyd met God. Hou stiltetyd met God uit ongeveer ’n halwe hoofstuk per keer uit Hebreërs 1 – 3.  
    Maak gebruik van die uitgekose Bybelvers of die gunstelingwaarheid metode en maak kort aantekeninge.  
4. Memorisering. Mediteer en memoriseer die nuwe Bybelvers: (13) Johannes 13:34-35. 
    Herhaal elke dag die laaste vyf Bybelverse wat jy uit jou kop geleer het.  
5. Gebed. Bid vir iemand of iets spesifieks hierdie week en sien met verwagting uit na wat God doen (Psalm 5:4). 
6. Hou jou aantekeninge op datum. Sluit jou aantekeninge oor stiltetyd, memorisering, jou Bybelstudie en hierdie  
    opdrag in.  
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