
 

Preekvoorligting Sondag 17 Februarie 2019 

Skriflesing: Johannes 15: 9-17      Teksverse: Johannes 15: 11-13     

Tema: Kom ons wees bly dat Hy na die liggaam nie meer hier is nie! 

 

“Blydskap, liefde” – twee begrippe wat hand aan hand gaan. Dit is tog juis die gevoel van “liefde” 

wat ervaar word wat dan “blydskap”, ook genoem vreugde, voortbring. Wanneer ŉ mens iemand 

anders baie liefhet, dan is dit vir jou tot groot blydskap wanneer julle tyd in mekaar se geselskap 

kan deurbring. Is daar egter afstand of verwydering, word leegheid en verlange ervaar.   

 

Johannes 15 verse 11 tot 13 het hier ‘n die boodskap heel anders as wat gewoonlik in die gang van 

die lewe ervaar word. Hier word ook melding gemaak van “liefde en blydskap”, maar in dieselfde 

asem van “afstand en skeiding”. “Blydskap gegrond in liefde”, word hier onderstreep as deel van 

ŉ gelowige se lewe, maar dan vanweë die “skeiding” wat sou plaasgevind tussen “vriende”. Hoe 

moet ŉ mens hierdie oënskynlike teenstelling verstaan – dit klink nie logies as ŉ mens gewoon 

menslik daarna kyk nie – “afstand en verwydering” bring tog “blydskap” tot ŉ einde. 

 

Ter verduideliking: Christus se koms na hierdie wêreld is ingebed in God se ewige besluit dat daar 

redding van die ewige verdoemenis sou wees vir hulle wat aan God behoort (Gen. 3:15: Ek stel 

vyandskap tussen jou en die vrou, tussen haar saad en jou saad. Hy sal jou die kop vermorsel en 

jy sal Hom aan die hakskeen byt). En wat was nou aan die gebeur? Christus was besig om die 

belofte van Gen. 3: 15 te vervul en dit is die grond vir die “blydskap” wat Hy in hierdie gedeelte 

noem. Meer nog, dit is die grond vir Sy “eie blydskap” dat Hy kan doen waarvoor Hy van ewigheid 

af bestem was nl. om tot redding van baie op te tree. Christus ervaar dus blydskap omdat sy werk, 

sy opdrag tot uitvoer kom,  ŉ werklikheid wat ook tot blydskap van al sy volgelinge moet wees, 

vir sy dissipels sowel as vir ons. 

 

Wat was die dryfveer agter Christus se voltooiing van Sy werk? Vers 12 – liefde en dan liefde wat 

Hy jeens sy volgelinge koester. Omdat Hy hulle liefhet, voer Hy die Raadsplan van God deur, 

voltooi Hy Sy werk. Maar dan volg vers 13 met die boodskap dat “blydskap en liefde” wat hand 

aan hand gaan, tot volmaaktheid gebring word in “skeiding”. Christus stel dit so: “Groter liefde 

as dit het niemand nie, dat iemand sy lewe aflê vir sy vriende”. Hierdie “aflê van lewe” was die 

absolute toets vir Sy liefde, die grond vir Sy blydskap omdat Hy hierdie offer kon bring. 

 

Die boodskap ook vir ons van belang: Ook ons moet bly wees oor die skeiding tussen Christus en 

ons, want sonder die skeiding sou die belofte van redding vir ons nie ŉ werklikheid kon word nie. 

Met hierdie skeiding het Xtus Sy lewe vir sy vriende afgelê, dus Xtus het sy lewe vir ons afgelê, 

en dit beteken dat ons nie meer ons lewe hoef af te lê nie. Ons hoef nie ons lewe te verloor in die 

helse smarte van die ewige verdoemenis nie – ons is hiervan gered. Verder beteken hierdie skeiding 

ook vir ons nabyheid – die feit dat Xtus “na sy aardse lewe” ons moes verlaat, beteken dat ons met 

Hom tot in ewigheid verenig sal wees. Dit was die offer wat Hy moes bring sodat ons saam met 

Hom die ewigheid kon ingaan – ŉ boodskap ook vir ons in die Nagmaal, daarom 

 

kom ons wees bly dat Hy na die liggaam nie meer hier is nie! 


