
 

Preekvoorligting Sondag 12 April 2020 

Skriflesing: Johannes 20: 19 – 23       Teks: Johannes 20: 21 – 23     

Tema Nuwe Testamentiese gelowige, jy is die “saakgelastigde” van ‘n opgestane Christus 
 

Opstandingsdag, ŉ historiese gebeurtenis wat net maar onthou moet word? Verseker nie. 

Opstandingsdag is meer as ŉ historiese gebeurtenis. Dit is die dag wat ŉ nuwe era vir die mensdom 

en spesifiek die gelowiges inlei, ŉ werklikheid openbaar in  Joh. 20: 21 – 23. 
 

1. Die aanstelling van die “saakgelastigde”. 

Die gedeelte in Joh. 20 verhaal die eerste verskyning van Christus na sy opstanding uit die dood 

aan sy dissipels en ander. Hierdie klompie mense was, uit vrees vir wat die Jode moontlik  aan 

hulle kon doen, agter geslote deure in Jerusalem in vergadering. Toe gebeur dit – skielik staan 

Christus in hulle midde en sê: “Vrede vir julle” en volg dit op met “Soos die Vader My gestuur 

het, stuur Ek julle ook”. Christus openbaar hier dat Hy ‘n gestuurde van die Vader was, maar dat 

dit nou afgehandel is. Die Nuwe Testamentiese gelowiges is nou Christus se gestuurdes in hierdie 

wêreld – Sy gevolgmagtigdes, aangestelde “saakgelastigdes”. 
 

2. Die toerusting van die “saakgelastigdes” 

Vers 22: “Nadat Hy dit gesê het, blaas Hy op hulle en sê vir hulle: Ontvang die Heilige Gees”. Die 

woord “blaas” hier is baie belangrik. Gen. 2: 7: “En die Here God het die mens geformeer uit die 

stof van die aarde en in sy neus die asem van die lewe geblaas.” Die “blaas” het met die skepping 

van die mens te doen. Maar dinge het in die paradys verkeerd geloop het – die mens het sy eie 

lewe verwoes: Eseg. 37: 1  “Die hand van die Here was op my, en Hy het my uitgebring deur die 

Gees van die Here en my neergesit in die laagte: en dit was vol bene”, vers 2 “blaas in hierdie 

dooies, dat hulle lewendig kan word”. Dit is wat in Joh. 20 vers 22 gebeur – Christus blaas op die 

dooies om hulle weer lewendig te maak. Hy voer Sy herskeppingswerk deur. Hy maak dooie bene 

weer lewende kinders van God, Gees gevulde mense. Dit is die gelowige in Christus – ‘n uit die 

dood opgewekte, toegerus met die Gees van God.  
 

3. Die opdrag van die “saakgelastigde” 

Vers 23: “As julle die mense hulle sondes vergewe, dan word dit hulle vergewe, as julle die mense 

hulle sondes hou, dan is dit gehou”. Hier is die “taak” van die Nuwe Testamentiese gelowiges. 

Christus stel die Nuwe Testamentiese gelowiges as sy “saakgelastigdes”, “gevolmagtigde 

verteenwoordigers” aan om te werk met die sonde, maar op ‘n baie spesifieke manier. Hoe gebeur 

dit? Deur sondes te hou en sondes te vergewe, soos elders gestel, deur oop en toe te sluit. Oop en 

toe sluit, is die taak van die kerk soos Christus leer in Matt 16: 18 – 19; 18: 15 – 17. Hy roep dus 

die Nuwe Testamentiese gelowiges as kerk op om die werklikheid van Sy afgehandelde werk as 

Messias te verkondig, waardeur die hemel vir baie oopgesluit en vir baie toegesluit word. Hulle 

wat deur die werking van die Heilige Gees Hom bely, volgens die insettinge van God lewe,  

dankbaarheid vir Sy werke openbaar, hulle hoor van die Nuwe Testamentiese kerk dat in Christus 

Jesus hulle sonde vergewe is. 

 

Opstandingsdag – nie net maar ŉ historiese gebeure wat onthou moet word nie, maar ŉ 

dag wat ŉ nuwe era vir die mensdom en spesifiek die gelowiges inlei. 


