
 

Preekvoorligting Sondag 10 Junie 2018 

Skriflesing: Johannes 21: 1 – 14      Teksvers: Johannes 21: 6 

Tema: “Regte aksies” is nie vrugteloos nie, vir solank dit in afhanklikheid van die Here 

volgens Sy opdrag plaasvind 

 

Die gebeure op die see van Tiberias (Galilea) vind plaas in die tyd na die opstanding van Jesus uit 

die dood en voor Sy hemelvaart. Die dissipels was onseker oor wat nou van hulle verwag word 

omdat Jesus nie meer, soos hulle gewoond was, tussen hulle is nie. Daarom gaan ŉ paar van hulle 

terug na hulle ou beroep  nl. om vis te vang.  

 

1. Die gebeure op die see 

Petrus, Thomas, Natanael en Jakobus (almal dissipels) het in die nag op die see uitgegaan omdat 

dit die beste tyd was om ŉ goeie vangs te kon maak. Hulle swoeg en sweet die hele nag maar kry 

niks gevang nie. Dan verskyn Jesus op die strand en sê: “Gooi die net aan die regterkant van die 

skuit, en julle sal kry”. Hulle doen dit en dadelik is hulle nette vol vis. Die dissipels doen presies 

wat hulle vroeër gedoen het, maar nou is daar skielik sukses. Hoe gebeur dit? 

2. Die openbaring van die gebeure op die see 

Hier ŉ baie belangrike saak – die dissipels se vrugtelose werk word met die tussen trede van 

Christus tot suksesvol verander. Nou wat word hieruit duidelik? In hierdie lewe kan jy deur al die 

“regte aksies” gaan, maar dit kan steeds vrugteloos wees as dit nie in afhanklikheid van die Here 

volgens sy opdrag gebeur nie.  

3. Die toepassing vir die kerk 

Die kerk en hulle wat deel is van die kerk moet hard werk om mense die boodskap van die 

verlossing wat daar in Christus te laat hoor. Dit gebeur ook vandag – daar word hard gewerk in en 

deur die kerk, maar die wêreld draai sy rug op God, vergeet God, sê God is dood. Dit kan dan vir 

die kerk voel asof alles wat hy doen, die harde werk, niks beteken nie, want dit verander niks nie. 

Die boodskap van Joh. 21: 6: Harde werk is nie tevergeefs nie, sou dit in die Naam van Christus 

gebeur en volgens Sy opdragte wees. Hy sal Sy seën op sy tyd gee. Kerk, hou aan met die werk, 

gaan steeds gehoorsaam deur die regte “geloofsaksies”, die Here sal wel die “nette vol maak”. 

4. Die toepassing in eie lewe. 

Elke mens het maar eie probleme, dinge wat die lewe moeilik maak. Soms voel dit, maak nie saak 

wat ŉ mens probeer nie, jy niks regkry met jou probleme nie. Die vraag: Pak jy werklik jou 

probleme met die Here aan deur te doen wat Hy sê en dit te doen soos Hy sê? Optrede (aksies) 

sonder diepe afhanklikheid van en nougesette gehoorsaamheid aan Here, bring nie antwoorde en 

uitkoms nie. Optrede (geloofsaksies) in diepe afhanklikheid van en gehoorsaamheid aan die Here, 

al is dit dieselfde as in vroeër, verander alles. Weet die Here sal jou “nette vir jou vol maak”. 

 

Slotopmerking 

Die antwoord vir kerk en gelowiges lê nie noodwendig daarin om ander dinge as vroeër te doen 

nie, maar dit wat wel gedoen word op die regte manier doen – met die Here. Die openbaring van 

Joh. 21: 6: “Regte aksies” is nie vrugteloos nie, vir solank dit in afhanklikheid van die Here 

volgens Sy opdrag plaasvind. 


