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Hoofstuk 17:1-26
Indeling

Die afskeidsrede van Jesus (13:1-16:33) word in hoofstuk 17 opgevolg met
Jesus se gebed, wat Hy in die teenwoordigheid van die dissipels tot sy
Vader rig (Van der Merwe 1995:325).355 Brown (1970:597) sluit dus by
ander kommentatore soos Bauer, en Kasemann aan, wat die afskeidsrede
(13-17) as 'n literere voorbeeld van 'n bekende persoon se afskeidswoord
voor sy dood beskou. Hierdie afskeidsredes is gewoonlik met gebed vir sy
kinders afgesluit. Hiervolgens vonn hoofstuk 17 die logiese einde vir die
afskeidsrede van Jesus.
Hoofstuk 17 vertoon 'n eiesoortige genre en moet daarom van die ander
hoofstukke in die afskeidsrede onderskei word. 356

355 Brown (1970:598) verskaf 'n baie goeie beskrywing en analise van 'n afskeidsgesprek wat gewoonlik
deur 'n vemame man teenoor sy volgelinge of dissipels op die vooraand van sy sterwe uitgespreek is en
waarin hulle instruksies vir hulle verdere optrede van hom ontvang:
• Die spreker maak sy skielike vertrek bekend (vgl13:33; 14:2,3).
• Die aankondiging veroorsaak hartseer en 'n vorm van troos en versterking is derhalwe nodig (15:11;
16:6,7).
• In ouer O. T. afskeidsredes word sy opdragte gerugsteun deur 'n herinnering van dit wat God vir
Israel gedoen het.
• Opdragte om God se gebooie te gehoorsaam vorm dikwels deel van die rede (14:15,21; 15:10,14).
• Die spreker gee dikwels die opdrag dat sy volgelinge mekaar moet liefhe (13:34).
• Eenheid is dikwels ook 'n tema wat deel vorm van die rede (17:11,21,23).
• Die spreker is geneig om na die toekoms te kyk om die lot van sy kinders te voorspel (16: 13).
• Terwyl daar na die toekoms gekyk word, word diegene wat die reg vertrap, vervloek en oor hulle
swaarkry gejuig (15:18,20; 16:2,3,20).
• Die spreker mag vrede oor sy kinders uitspreek en volkome geluk in die volgende lewe vir hulle
voorspel (14:27; 16:22, 23).
• Die spreker kan God se nabyheid vir sy kinders verseker indien hulle getrou bly (14:23).
• Dit is natuurlik vir 'n sterwende om oor die voortgang van sy naam besorg te wees (14: 13, 14;
15:16).
• 'n Opvolger word aangewys wat in baie opsigte soos hy is (16: 16).
• Die spreker sluit sy rede gewoonlik af met 'n gebed vir sy kinders of mense wat hyagterlaat
(hoofstuk 17). Die afskeidsrede van Jesus word dus met sy gebed vir Homself. sy dissipels en vir
hulle wat deur die dissipels se optrede tot geloof sal kom, bevestig.
356 Die vemaamste kenmerk van hoofstuk 17 is dat die redevoering deurgaans in die eerste persoon
enkelvoud geskied en die vorm van 'n gesprek tussen Jesus en die Vader aanneem. Dit verleen aan die
hoofstuk die karakter van 'n gebed. Die beskrywing van Jesus se liggaamshouding (00 na die hemel
opgehef) en die wyse waarop Hy vir God as sy 'Vader' aanspreek (bv. v. 1, 5 , 11 ens.) dien as verdere
bevestiging van 'n gebed.
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Die vraag kan gevra word of 13:1-17:26 weI as 'n eenheid gesien moet
word. 357 Nie almal is dit met hierdie siening van Brown oor die eenheid
van hoofstuk 13:1-17:26 eens nie. Van der Merwe (1995:330) neem
byvoorbeeid 'n alternatiewe standpunt in. Teen die agtergrond van die
gesantskapsmotief in die evangelie, is dit vir hom sinvoller om eerder 13:31
16:33 as die afskeidsgesprekke van Jesus te beskou en hoofstuk 17 as die
verslag wat die terugkerende Gestuurde teenoor sy Sender lewer. Sy taak is
voitooi en sy dissipels wat as sy agente sy missie moet kontinueer is
aangesteL Hierdie versiag wat die vorm van 'n gebed aanneem vertoon dus
'n eiesoortige genre wat in die genre van die afskeidsrede ingebed Ie.
Die aankondiging TaOTa £AclAfJG£V (v.1) kan op twee maniere verstaan
word: enersyds kan dit op 'n kontinuering met die voorafgaande gesprek
(hoofstukke 14-16) dui, andersyds, soos Schnackenburg (1982:167) beweer,
kan dit dui op 'n natuurlike afsIuiting van die afskeidsrede. Met die dinge
wat Jesus gese het (aoristus) is hierdie gebed volmaak geposisioneer om 'n
hoogtepunt tussen die afskeidsrede en die Iydensweg (18: 1) te vorm.
Carson (1991:550) voer sterk argumente aan om hoofstuk 17 direk by die
voorafgaande (14-16), te Iaat aansluit. Volgens hom kan hoofstuk 17 as 'n
soort opsomming van die hele evangelie dien. Bykans al die belangrike
temas van die evangelie kan in hierdie gebed teruggevind word by.
gehoorsaamheid aan die Vader, verheerliking van die Vader deur die Seun
se dood en opstanding, verkiesing van die dissipels, hulle sending na die
were1d ens. Daar is ook volgens hom genoegsame bewyse in Joodse en
Hellenistiese literatuur, dat gebede met afskeidsredes gepaard gegaan het.
Die mikro-struktuur van 17:1-26
Oor die breuke in hierdie eenheid is dit opvallend dat kommentare weereens
nie eenstemmig is nie.
Barrett (1978:499) en Groenewald (1980:343) maak vier verdelings: (v.1
5), (6-19), (20-23) en (24-26).
Brown (1970:749), Bernard (1963:559), Gnilka (1983:127ev) en Moloney
(1982:79) volstaan met 'n drieledige verdeling: (v. 1-8), (9-19), en (20-26).
Schnackenburg (1982:169) en Carson (1991:553) weer, tref 'n fYnere
onderskeiding:
V. 1-5: Jesus bid vir sy eie verheerliking

357 Van der Merwe (1995:326) kom tot die konklusie dat die gebed <n klimaks vorm op die presiese plek
waar Jesus sy gesprekke met die dissipels afsluit (f oOm EAaATJGC:V 17: 1), voordat Hy die Iydensweg
betree (18:1).
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V.6-11a: Jesus begrond sy gebed
V. Ilb-16: Versoek om die bewaring van dissipels
V. 17-19: Versoek om die heiliging van die dissipels
V.22-23: Versoek om eenheid
V. 24-26: 'n Visie van die volmaakte
'n Minder algemene indeling is die drieledige verde1ing van Tolmie
(1995:221 ):
1-5 Inleiding
6-24 Liggaam van gebed
25-26 Konklusie
Sy meer gedetaileerde indeling sien soos volg daaruit:
V. 1-5: Inleiding: Jesus het sy werk voltooi en bid vir verheerliking.
V.6-24: Die Iiggaam van die gebed

Eerste eenheid: V.6-S Jesus se taak is afgehandel
V.6 Openbaring-ontvangs- proses
V. 7 Resultaat
V. Sa Openbaring-ontvangs-proses
V.Sb Resultaat
Tweede eenheid: V.9-1Ia: Identifikasie van persone vir wie)esus bid
V.9a Identifikasie
V. 9b-I 0
Eerste motivering vir gebed: die dissipels behoort aan Jesus en
die Vader
V.11 Tweede motivering: Jesus gaan na die Vader
Derde eenheid: Versoek vir die bewaring van die dissipels
V.II b
versoek vir bewaring van dissipels
V.I2-13
Eerste motivering: Jesus kan hulle nie veilig bewaar nie omdat
Ry na die Vader gaan
V.14
Tweede motivering: Hulle is nie van die were1d
V.15
Versoek vir bewaring van dissipels
V.16
Tweede motivering vervolg: Rulle is nie van die
wereld
Vierde eenheid:
V.20-21
Versoek vir heiliging van die dissipels
V.I7
Versoek vir heiliging
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V.18
V. 19

Doel van heiliging
Jesus bemiddelaar van heiliging

Vyfde eenheid:
V.20-21
Versoek vir eenheid
V.20-2Ia
Versoek vir eenheid
V.2Ib-2Ie Die verhouding tussen Jesus en die Vader as model vir eenheid
Doe! van eenheid
V21d
Sesde eenheid:
V.22-24
Versoek vir verheerliking
V.22-23
Verheerliking reeds aan dissipels gegee
V.24
Versoek vir toekomstige verheerliking van dissipels
V.25-26: Konklusie
V.25
Twee teenoorgestelde maniere om teenoor die Vader te reageer
V.26
Verlede en toekomstige openbaring
Uit bg. uiteensetting van die logiese opbou van die hoofstuk is dit duidelik
dat Jesus se werk suksesvol was en resultate opgelewer het. Van der
Merwe (1995:335) maak n.a.v. sy struktuur-analise 'n logiese drieledige
tydsindeling wat as 'n aanduiding van die geskiedenis vertolk kan word:
verlede (die vers]ag van die Agent v.I-8); hede (die aanstel1ing van ander
agente v.9-19) en toekoms (die missie van die agente en die kontinuering
van die openbarende-reddende sending v.20-26). Jesus het mag van die
Vader ontvang om sy taak afte handel nl. om aan mense die ewige lewe te
gee. Die ewige lewe word in v.3 omskryf as kennis van God en van Jesus
Christus as gestuurde. Om mense van hierdie kennis te kon voorsien moes
die Vader se Naam aan hul1e geopenbaar word. Dit het Jesus gedoen en die
gewensde resultate is opgelewer: mense het sy woord bewaar. Deur sy
optrede het hulle die nodige kennis aangaande Jesus se herkoms en eenheid
met die Vader opgedoen. Hulle het dus aanvaar (geglo) dat alles wat Jesus
gedoen en gese het van die Vader atkomstig is en in opdrag van die Vader
plaasgevind het. Met sy vertrek op hande versoek Jesus nou die Vader om
die resultate van sy missie in stand te hou. Hy keer via die heerlikheid van
die kruis na die Vader terug. Hoofstuk 17 staan in die teken van Jesus se
afskeid, maar ook die kontinuering van sy sending deur die optrede van die
dissipels. As daar na die hoofstuk in sy gehee1 gekyk word, val dit op dat
baie van die temas wat vroeer aan die orde gekom het, hier weer hervat
word: geloof, were1d, Jesus se vertrek na die Vader, liefde, die Vader/SeUll
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verhouding. 358 Dit is 'n bevestiging dat teologiese temas in Johannes met
mekaar in verband staan en herhalend (meestal sonder 'n logiese opbou)
beskryf word. 359
Die belangrikste deelnemers in hierdie hoofstuk is uit die vorige hoofstukke
ook reeds goed bekend:
• Die Vader. Hy gee aan die Seun opdragte, verheerlik die Seun en gee
die dissipels vir die Seun.
• Die Seun: die bewerker van die verlossing. Jesus is die persoon rondom
wie alles in hoofstuk 17 wentel. Hy vervul onderskeidelik die rolle van
Openbaarder, Verlosser, Onderwyser en God se Seun.
• Dissipels: hulle volg en g10 in die Seun.
• Die wereld: tree vyandig teenoor die dissipels op, maar sommige kom
deur hulle optrede tot inkeer.
Vir die doel van die studie is die beskrywing van hulle onderlinge
verhoudinge ook in hierdie hoofstuk belangrik. Dit gee uitdrukking aan die
struktuur van die groep mense wat rondom Jesus geskaar is en wie se
optrede in 'n groot mate die struktuur en optrede van die antieke familie
weerspieel.
Twee minder opvallende rolle word beklee deur die
geantisipeerde gelowiges (v.20) en die Bose (v.15).
Konklusie

Hoewel daar nie eenstemmigheid oor die mikro-struktuur bestaan nie, blyk
die verdelings tussen verse 5 en 6, 8 en 9, lla en llb, 19, 20 en 23 en 24
die mees algemene te wees.
Daar kan nou voortgegaan word tot 'n strukturele en teologiese analise van
hoofstuk 17.

358

Van der Merwe (1995:337) onderskei 16 aanvullende temas in hoofstuk 17.

359 Van der Watt (1991: 102) beskryf die teologiese temas van die evangelie as organies-sistemies d. w.s.
hulle verkeer in organiese samehang met mekaar (soos lede van 'n liggaam), maar word sistemies
aangebied (sommige temas is belangriker as ander). 'n Piktorale beskrywing d.w.s. om eoige plek te
begin en die temas in verband met mekaar te sien, leen hom die beste vir 'n beskrywing van s6 'n
spiraalvorminge samestelling.
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17:1-5

TaOTa EAaAl]anlITJaoOe;,

1

Kat Emlpae; TOUe; oq>9aAI10ue; mhoO de; TOV oupavov

2

3
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auc:v

3.1
3.2
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3.2

8o~aaov

3.3

3.4 '

3.5

3.6
3.7

TIapa

EA~AU9EV ~
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aou TOV yl0N,
'(va 0 Yioe; 80~aa1J at,
Ka9we; E8wKac; aUTQ E~oua(av TIaaTJe; aapKOe;,
'(va mlv 0 8t8wKae; mhQ 8walJ aUTole; C;wrlv aLwvlov.
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'{va Y1VWaKWalV af. TOV 110VOV aATJelVOV 9EOV
Kat OV aTItaTElAae;'!TJaoOv XPlaTOV.

EYW aE E8o~aaa ETIt Tf\e; yf\e;,
TO EPYOV TEAElWaae; 0 8t8wKac; 1101 '(va TIOI ~aw'

L[

Kat vOv

B6~aaov

flATEP,
aEauTQ Tfj 8o~U

I1E au,

1J ElXOV TIPO TOO TOV Koal10V Elval TIapa

"
aOl.

Van die opvallendste merkers in hierdie gedeelte is: 8o~asw (5 keer), wat
wedersyds betrekking het op die Vader en die Seun en alwVlOe; sw~ (2
keer) wat die vrug van die Seun se werk beklemtoon. Die familietenne
m:lTEp en uioe; (beskrywend van God en Jesus) plaas hierdie verse in die
konteks van die familie.
Opvallend ook is die dualisme tussen die 'bo' en die 'onder' soos verwoord
in TIPO TOO TOV KOGllOV, oupavoe;, en Tf\e; yf\e;.
Semi-kola 1-3.6 vonn deel van die Agent se verslag en staan in die verlede
tyd (let op die verlede tyd van die werkwoorde wat gebruik word bv. TO
EPYOV TEAElWaae; 0 8t8wKae; (perjektum.) 1101 '(va TIOl~aW (aoristus) 
wat as 'n opsomming van die Agent se verslag beskou kan word).
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Dit is uit semi-kola 1 en 2 duidelik dat Jesus se aardse bediening einde se
kant toe staan. Ons tref Jesus in 'n biddende posisie aan, met sy oe
hemelwaarts ges1aan. Die eerste 5 verse beklemtoon die intieme verhouding
tussen die Vader en die Seun. Jesus bid om 'n wedersydse verheerliking
tussen die Vader en die Seun. Die Vader word as die Sender voorgeste1 en
die Seun as die Een wat gestuur is. Jesus se posisie as gestuurde kom ook
duidelik in v. 8, 18, 21 en 23 aan die lig. Die absolute mag van die Vader
word in hierdie openingsverse deurgaans beklemtoon. Die Vader het sy
mag aan Jesus oorgedra en Hom met mag oor aIle v1ees voorsien. Uit die
'al1e v1ees' het die Vader ook aan Jesus 'n groep mense voorsien aan wie
Jesus op sy beurt die ewige 1ewe kon gee (3.3).360 Dat Jesus aIle mag gekry
het, loop uit op die gawe van die ewige lewe wat Jesus aan mense
beskikbaar kon stel. Die Vader word uitgebee1d as die Een wat aIles
voorsien en Jesus as die Een wat aIles van die Vader ontvang het. In v.8 gee
Hy byvoorbee1d aan Jesus die woorde sodat die mense weet dat aIles van
die Vader kom (v.7). Alles wat Jesus doen vind dus op die gesag van die
Vader p1aas (Morris 1971:721).
Vo1gens 3.5 is dit duide1ik dat Jesus met 'n spesifieke agenda deur die Vader
na die aarde gestuur is en dat Hy 'n sekere taak moes vo1voer. Jesus het sy
opdragte van die Vader ontvang en is ook deur die Vader bemagtig om
daaraan uitvoering te gee. Nou, met die athande1ing van sy werk, keer Hy
na sy Vader terug.

Die eerste vyf verse word deur die temas van
oorheers.

86~ao6v

en aiwvloc; SWrl

Om verheerlik te word, word by wyse van 'n versoek twee maa1 deur Jesus
tot die Vader gerig (3.2 en 3.6). Die rede vir sy versoek is dat ((va
redegewend) die Vader terse1fdertyd ook in Jesus se verheerliking verheerlik
kan word (3.2). Jesus se versoek is dus nie uit se1fsugtige motiewe gebore
nie, maar het die heerlikheid van die Vader as mikpunt.
Jesus se versoek om verheerliking geskied teen die agtergrond van sy aardse
bediening. Sy tydperk op aarde kan ewe-eens met 86~a beskryfword (3.5).
Ook hier op die aarde was die Vader die objek van Jesus se verheerliking.
Dit het bestaan uit sy uitvoering van die Vader se opdragte (TO [pyov
T£A£lwoac; 0 8t8wKclC; ~Ol !(va TTOlrl0W") (3.5).

360 Barrett (1978:502) beskou '(va as gedeeltelik doelstellend en gedeeltelik verduidelikend;
(Groenewald 1980:345; (Morris 1971:718).
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Waaruit het sy werk op aarde bestaan? In 3.3 word dit opgesom met: 8wolJ
athole; ~w~v alwvLov. Aan almal wat die Vader Hom gegee het, het Hy
die ewige lewe gegee. Volgens Newman and Nida (1980:526) staan Jesus
in In kousatiewe posisie teenoor die lewe. Die skenking van die ewige lewe
word as In daad gesien waarmee Jesus die Vader verheerlik het. Die
argument is soos volg: Die Vader het aan Jesus aile mag gegee. Op grond
van die mag wat Jesus ontvang het, het Hy die ewige lewe aan sy mense
beskikbaar gestel. Die gawe van die lewe beweeg dus van die Vader, wat
as die Bron daarvan beskou kan word, na die gestuurde van die V~der nl.
Jesus, om uiteindeIik deur die mense in ontvangs geneem te word.
In die
res van die hoofstuk word die Vader telkens uitgebeeId as die Een wat oor
alles beskik en gevolglik kan voorsienlgee (vgl. 17:6, 9, 14).
Wat behels die ewige lewe? In 3.4 word 'n beskrywing van die lewe gegee
wat as In soort definisie beskou kan word. Die ewige lewe word in verb and
met kennis (YLVWCJKWOlV) gebring. Kennis allereers van die Vader as die
enigste, ware, God en kennis tweedens van Jesus Christus as gestuurde van
Die praesens subjunktief dui aan dat die kennis In
die Vader. 361
voortgaande proses is. Dit val op dat die Vader hier as God beskryf word
en gekarakteriseer word met die twee eienskappe t.w. JlOVOV en
aA1l8LvDv.362 Brown (1970:741) se dat dit hier om die basis van die
monotelsme gaan. Hierdie beskrywing van God stem met die beeld van die
Vader as die gesagsfiguur in die familie ooreen. Dit is alleen van God dat
gese kan word dat Hy die Ienigste , is (Barrett 1978:504). Jesus weer, word
ook as objek van kennis uitgesonder en beskryf as QV aTI£OTE LAae; . Dit is
ook die eienskap wat in v.8 herhaal word. Om Jesus as gestuurde van die
Vader te ken, open dus die moontlikheid om met die realiteit van lbo' kontak
te maak. Kennis vloei dus uit die openbaring van 'bOlo Dit lei tot die
gelowige aanvaarding van Jesus as gestuurde van die Vader en loop uit op In
vereniging met Jesus (Van der Watt 1986:678).
Carson wys daarop dat die kennis van God meer inhou as bloot 'n
intellektueIe, kognitiewe kennis van wie God is. Hierdie kennis beheIs
Semi-kolon 3.4 word o.a. deur Schnackenburg (1982: 172) as 'n redaksionele invoeging beskou.
Ander weer, sien dit as 'n kantaantekening (Barrett 1978:503), (Brown 1970:752).

361

Van der Watt (1986:674) se die feit dat In waarheidsaspek in hierdie hoofstuk in die eerste plek van
God gebruik word en dan verder gebruik word as die wyse waarop sy eiendom in die wereld ingaan,
beteken dat iemand wat die ware God ken, die lewe het. Wie lewe, leef met die waarheid as
rigtinggewer in hierdie wereld vir al sy doen en late. Oit toon die bepaalde verandering wat in In
gelowige se Iewe plaasgevind het.
362
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onteenseglik ook 'n navolging van en gemeenskap ('n persoonlike
verhouding) met die Seun en die Vader. Van der Watt (1986:685) vat dit
goed raak as hy se dat waar die gene wat aan God behoort anders is en
anders optree as mense wat nie aan God behoort nie, daar kan die lewe en
die effekte van die lewe gesien word. Anders gese: Om God waarlik te ken
is om in Hom te glo (Kysar 1993:90). Dit is om aan 'n lewe blootgestel te
word wat andersins nooit ervaar of kenbaar was nie. 363 Lewe en ewige lewe
dui wesenlik op dieselfde saak en is die gevolg van 'n persoonlike
In die woorde van Van der Watt
verhouding met Jesus ChristuS. 364
(1986:677): 'Hierdie realiteit of moontlike ontdekking van die realiteit
bestaan nie in die kosmos self nie. Jesus het dit kom openbaar en as sodanig
is dit 'n eskatologiese realiteit. As deel van die realiteit wat Hy openbaar

het, het Hy die ewige lewe gebring. Die 'ewige lewe' dui op die bestaan van
die gelowiges binne die bo-aardse (eskatologiese) realiteit wat met die koms
van Jesus teenwoordig geword het. Daarin Ie ook die onmiskenbare
presentiese aard van die ewige lewe.'
Schnackenburg (1980:352) toon in sy uitgebreide ekskursie oor die tema van
lewe in die evangelie, aan dat Jesus, as gestuurde van die Vader, die
oorsprong van lewe is.365 'Die begrip lewe bied dan ook die ruimte en
moontlikheid daarvoor dat die gelowige in sy nuwe realiteit in die volste sin
van die woord kan eksisteer' (Van der Watt 1991:112). Die ewige lewe is
deel van die familie en sensitief vir die goddelike realiteit.

363

'To know God is to be transformed.. .' (Carson 1991 :556)

364 'Eternal life is not so much everlasting life as personal knowledge of the Everlasting One.' Carson
(1991:556).

Die volgende opsomming van lewe word deur Scnackenburg (1980:355) aangebied:
I) Jesus is die vertrekpunt en heet daarvolgens die brood van die lewe (6:35), lig vir die wereld (8:12),
en die lewe self (14:6).
2) God se lewe word in die persoon van Jesus vergestalt. Dit bestaan in die leefvan sy woorde (6:63,
68) en word simbolies deur tekens van gesondmaking, voeding en opwekking oorgedra.
3. Die gawe van die lewe is 'n antwoord op die mens se soeke na verlossing en die betekenis van sy
bestaan. Jesus is derhalwe die lig vir die lewe (1:4). Die lewe is 'n konsep wat verlossing uitspreeken
is slegs toeganklik deur die geloof.
4) Die lewe wat van God ontvang word bestaan nie uit materiele verbetering of magiese kragte nie,
maar is 'n Goddelike realiteit nl. om deel te he aan God se lewe met die Vader as die bron van alles
(2:26). Dit is die uitdrukking van 'n nuwe bestaan.
5) Die lewe word ook sakramenteel bevestig. Oit dien as teken van die binding (vereniging) met
Christus.
6) Die lewe verkry ook 'n morele verpligting. Dit word bewys deur liefde vir die broer. Die lewe wat
God voorsien word bewys deur die gemeenskap met mekaar. Die Christelike bestaan wat 'Iewe'genoem
word, is 'n gawe maar ook 'n verantwoordelikheid (taak).
365
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Johannes gebruik die begrip lewe (en geboorte) om sy soteriologie te
ontwikkel. God se mense is deur die Vader aan die Seun gegee. Die Seun
en die Vader is een (14:10-11) wat meebring dat kennis van die Seun ook
kennis van die Vader impliseer. Rulle is opgeneem in die verhouding tussen
die Vader en die Seun en leef in kontinulteit met die Seun. As hulle
rolmodel vind sy lewe gestalte in hulle dade en woorde. Soos die Seun die
Vader liefhet en gehoorsaam, s6 doen die mense van God t.o.v. die Seun
ook. Rulle het sy Woord as die waarheid aanvaar d.w.s. daarvolgens begin
leef en sodoende uitvoering aan die wil van die Vader begin gee. God se
mense leef dus met en uit hulle kennis (verhouding) van die Seun en die
Vader.
Hierdie verheerliking van die Vader stem ooreen met die glorie van die Seun
se posisie by die Vader, voor Sy inkarnasie. Die Seun bid nou om m
daardie posisie herstel te word (2.6).
Skematies kan die simmetriese struktuur soos volg weergegee word:

a. 86~aa6v aou TOV u16v
b. uioC; 8o~aa1J af.
d .; atwVloe; ~wri,

Dl. To EPYOV

TEAE lwaae;

bl. lyw aE l86~aaa
a 1. 86~aa6v JlE
Dit is duidelik dat die beskrywings van die ewige lewe deur aankondigings
van die verheerliking van die Vader en die Seun omring word. 366
Oorhoofs word hierdie konstruksie teen die agtergrond van sy 'uur' geplaas
(3.1). Jesus se hele versoek in hierdie gedeelte word dus bepaal deur die
gebeure van hierdie 'uur'. Daar is reeds op Brown (1970:617) se
opsomming van wpa gewys.367 In hierdie geval verwys wpa na Jesus se
opstanding en sy terugkeer na die Vader omdat bg. analise to on dat wpa hier
baie sterk by 86~a aansluit. Dit is 'n aanduiding van die planmatigheid en
ordelikheid waarmee God se werk geskied.
366

Newman and Nida (1980:583); Brown (1970:751); Malatesta (1971: 195)

367 Volgens Brown kom wpa 26 keer in die evangelie voor. Hoewel dit rue buitengewoon baie vir 'n
evangelie is rue, is dit opvallend dat Johannes van ander evangelies se aanbieding verskil. Waar ander
evangelies dit hoofsaaklik letterlik (spesifieke uur in die dag) gebruik, dui Johannes se aanbieding
dikwels op'n betekerusvolle periode in Jesus se lewe. Dit geld veral in die gevalle waar die bepaalde
lidwoord en persoonlike adjektief gebruik word (die uur; My uur). In gevalle waar die onbepaalde
lidwoord gebruik word ('n uur) dui dit hoofsaaklik op gebeure wat deur 'Jesus se uur' bepaal word.
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Jesus rig hom tot sy Vader wat ses keer in hierdie gebed aangespreek word.
Telkens deur die evangelie is vermeld dat die 'uur' nog nie gekom het nie
(2;4; 7:6,8,30; 8:20). Ten einde die o6~a te realiseer, moes Jesus eers via
die kruis deur die dood gaan. Sy dood is onlosmaaklik deel van die
verheerliking.
Hierdie gedeelte word deur die tema van o6~a oorheers. Die leksikale
betekenis van die woord dra in hierdie konteks die betekenis van
'grootmaak:/gewigtigheid/be1angrikheid/eer,.368 Dit wil die teenoorgestelde
tuisbring as die selfontlediging wat Jesus se inkarnasie gekenmerk het (3.6).
Carson (1991:554) ondersteun hierdie betekenis en beskrywe dit soos volg:
'to glorifY is to clothe in splendour.' Sy versoek is dus om deur sy Vader
met die glorie en heerlikheid beklee te word. Hoewel Jesus se verheerliking
stellig na die hoogtepunt van sy lewe verwys en as die eindpunt van al sy
werk beskou kan word, is dit nie 'n doe1 op sigself nie. 369 Die Vader se
verheerliking is soos in 13:31-32 aan die van die Seun verbind. Reeds is op
Kysar (1993:53) se verstaan van o6~a gewys, nl. dat die Goddelike
teenwoordigheid daardeur onmiskenbaar in die wereld geprojekteer is. In
die kruis is die werk van die Seun deur die Vader aanvaar en dien sy werke
en woorde as bewys van God se teellwoordigheid in die wereld. Die Seun
keer as die bemiddelaar van God se heil na die Vader terug."Dit is die
be1angrike posisie wat Hy voorheen ook beklee het. Met sy terugkeer
verseker Hy die toekomstige posisie van sy mense. Volgens 17:24 is die
weg gebaan sodat hulle Hom in die toekoms sal volg om ook te wees waar
Hyis.
Die familiebeeld
In v.2 is daar sprake van drie geskenke:

1. Die Vader skenk (£O£OOKa<;) aan die Seun mag oor alle vlees.
'To eause someone to have glorious greatness - to make gloriously great, to glorify' (Louw en Nida
1989:736).

368

369 Volgens Kittel (1967:46) word 86~a veral in korresponderende verband gebruik met die bedoeling
om die glorie van die Vader en die Seun effektiefte maak. Die krag van God word ook dikwels i.v.m. sy
glorie gebring - veral waar Jesus se verhoging ter sprake is (vgl 17:5). Volgens Brown (1971 :248) word
talle venvysings na die 86~a van die aardse Jesus aangetref, klaarblyklik omdat Johannes vir Jesus
vannit sy verhoging beskryf. Sy 86~a word van sy dood herlei. In sy dood onstaan 'n situasie Waar God
in hom verheerlik word (13:31). Om die lyding in die lig te sien, plaas 86~a op die aardse Jesus.
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2. Die gevolg hiervan is ((va) dat die SetUl in staat gestel word om die
ewige lewe aan die mense te gee (8t8wKac;).370 Die Vader het die SetUl
lief en het alles in sy hand gegee (3:35; 5:20-21). So is die Seun
bemagtig vir sy taak om die ewige lewe vir mense te gee.
3. Die ontvangers van die ewige lewe is ewe-eens 'n geskenk (801011) van
die Vader aan die Seun.
Die Vader word voorgehou as die Een wat alles gee. Daarmee word sy
absolute mag en outoriteit deur Malastesta (1971: 195) raakgesien. Die
Vader gee aan Jesus nie aIleen die mag oor aIle vlees nie, maar stel ook sy
mense in Jesus se hand (vgl. ook v.6, 9,24).
Die orde waarin die geskenke uitgedeel word val op. Die Vader skenk dit
eerstens aan die SetUl wat dit op sy beurt aan die mense laat toekom. Die
familie openbaar 'n hierargiese struktuur met die God wat as die hoof van
die familie sy plek inneem. Hiervolgens kan gese word dat die Vader die
primere Bron van aIle reserwes is. Hy is die groot Skenker wat agter alles
staan. Die Vader beheer en bepaal die lewe. Hierdie beskrywing van die
Vader se optrede en karakter herinner sterk aan die optrede wat van 'n
aardse vader as besorgde familiehoof verwag kon word. Gedring deur die
liefde vir sy familie, was dit primer sy verantwoordelikheid om in die
behoeftes en nood van die onderskeie lede te voorsien. Met hierdie
beskrywing van God as Vader wat ook as die groot Voorsiener uitgebeeld
word, is 'n duidelike verb and met die optrede van 'n aardse vader gele.
Jesus weer, neem dieselfde posisie as die oudste seun in 'n fannlie in. Met
sy eie siening dat Hy die gestuurde van die Vader is (vgl. v.3, 8, 18, 21 en
23) beklemtoon Hy sy opgelegde taak en sy gehoorsaamheid daaraan.
Gehoorsaamheid was van setUlS verwag en daarmee is hulle vaders groot eer
besorg.
Die gawe van die Vader deur die SetUl aan die kinders is dus die ewige
lewe. In v.3 is dit i.t.v kennis beskryf. Om die lewe te besit beteken om
God te ken. As onthou word dat Carson hierdie kennis as 'n persoonlike
verhouding beskryf het, kan die lewe in die familie herken word. Dit behels
die korrekte optrede van aanvaarding, begrip ens. van die familielede
teenoor mekaar. Dit behels ook dat kinders hulle plek in die familie ken.
Saam met Van der Watt (1999:235) kan gese word: 'Seen thus, it becomes
clear why life and knowledge are so easily related. Life means to exist, act,

370 Newman and Nida (1980:526) wys op die kousatiewe aard van die stelling. Jesus se optrede word as
die rede uitgesonder waarom mense die ewige lewe kan besit.
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feel and relate in the world in which you live and to know other members in
your family.' Om God te ken, lei derhalwe tot die regte gedrag (m.a.w.
vol gens die wil van die Vader). In v.3 staan die kennis van God direk in
verb and met die lewe in die familie. Kennis van die Vader en die SeUll vorm
die basis waarvolgens 'n familielid geweet het hoe om hom vol gens die
karakter van die familie te gedra.
Soos dit reeds gese is, behels die ewige Iewe vir die deelnemers daaraan 'n
vreemde of 'ander' bestaan en optrede hier op aarde. Omdat hulle aan God
behoort leef hulle op die aarde voort, maar weI 'volgens die kontoere van
die bo-aardse realiteit waartoe hulle behoort' (Van der Watt 1986:686).
Soos Jesus in gehoorsaamheid teenoor sy Vader opgetree het en die 'ander'
realiteit verteenwoordig het, s6 word die gene wat aan God behoort ook
geroep om te lewe. Oit is 'n Iewe wat in vele opsigte ooreenstem met die
lewe van die intieme verhoudings van liefde en gehoorsaamheid wat in 'n
gewone familie, tussen 'n vader en sy kinders geheers het. Die SeUlI
openbaar die kenmerke en aard van die familie deur sy lewe. Die konteks
hier bevat verskeie familieterme. Afgesien van die hoof persoonlikhede nl.
Vader en SeUll, moet uitdrukkings soos die ewige lewe gee, U ken, die
Vader gee mense aan die Seun figuurlik verstaan word. Dit kan dan dui op
die metaforiese verstaan van die familie. Om die Vader te ken is om Hom
as kind in 'n gesinsopset te ken. Dit impliseer dat 'n kind sy posisie t.o.v.
alle Iede in die gesin ken. Om te lewe is om vry te handel, onder die
versorgende en bewarende hand van die Vader te staan en om met ander
lede van die gesin te verkeer en in verhouding te tree.
Dit is die rede waarom vir Johannes, die ewige lewe nie op 'n toekomstige
aeoon nie, maar op 'n manier van lewe in die hede dui. 371
Ekklesiologiese perspektiewe
Met die erkenning van God as enig en waaragtig en Jesus Christus as
gestuurde van die God word aIle moontlikhede van politelsme vir die
geloofsgemeenskap afgesny.
Jesus se bediening op aarde is deur die Vader moontlik gemaak omdat mag
oor aIle vIees aan Hom geskenk is ([~oua(av lTaa'l<; aapKo<;) (3.3). Die
vraag kan gevra word of sy inkarnasie in die lig hiervan weI 'n daad van
volledige selfontlediging was? Daar is reeds daarop gewys dat Jesus se
versoek om verheerliking die teenoorgestelde behels as wat sy
371 'In accordance with the Johannine view of etemallife, however it is important to recognize that
believers possess this life already while they are still on earth.. .' (Schnackenburg 1982: 173).
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selfontledigende inkarnasie te kenne wou gee. 372 Brown sluit by Kasemann
aan en beweer dat Johannes, anders as wat by. in Fil.2:7 beskryf word, Jesus
se bediening nie as 'n ontlediging tipeer nie. 373 Schnackenburg verbind
Jesus se 'gesag oor aIle vlees' aan sy soteriologiese rol, nl. om die gene wat
die Vader aan hom gee, te red. 374
Ofskoon dit wil voorkom of die standpunte van Brown (en Kasemann) die
van Schnackenburg en Carson uitsluit, kan met die volgende konklusie
volstaan word: Jesus het weI afstand van sy pre-eksistente glorie gedoen
(2.6). Die Vader het Hom egter met 'n opdrag na die aarde gestuur (2.5).
Ten einde die opdrag tot verheerliking van die Vader uit te voer, is Hy met
die nodige gesag toegerus. Die opdrag is suksesvol afgehandel en die Seun
vra nou sy vorige posisie by die Vader terug.
Alhoewel die Seun gesag oor aIle vlees ontvang het, bekom slegs diegene
wat die Vader aan hom gee, die ewige lewe (3.3). Moet TIaV 0 8t8wKru;
Ol.hQ 8wolJ as 'n selektiewe daad van die Vader vertolk word? Staan dit
nie in kontras met uitsprake dat God se liefde vir die wereld bedoel is nie?
(3:16). Is hier m.a.w. sprake van predestinasie? Schnackenburg (1980:259)
voorsien 'n volledige en weldeurdagte ekskursie oor die probleem van
predestinasie in die evangelie. Wat sy bydrae veral waardevol maak is dat
hy die betrokke teksverse in hulle onderskeie kontekste bespreek. Die
teologiese waarde van elk kom daarvolgens duideliker aan die lig. 375 Die
probleem setel in die kontrasterende uitsprake i.v.m. die oorsprong van
geloof. Kysar (1993:72) bespreek dieselfde onderwerp onder die opskrif
'determinasie'. Die eenvoudige vraag wat aan die wortel van hierdie

'The petition asks the Father to reverse the self-emptying entailed in his incarnation and to restore
him to the splendour that he shared with the Father before the world began' (Carson 1991:554).

372

373 'lfthe Word became flesh, he did not empty himself, for in the incarnation he was granted power
over all other flesh (l7:2; 27).' (Brown 1970:752).
374 'The Son's all-embracing plenary power is presented as a saving power for all men who belong to
him' (Schnackenburg 1982:171).
375 Schnackenburg bespreek eers die teksgedeeltes wat die menslike verantwoordelikheid beklemtoon:
Daarvolgens blyk geloof 'n opdrag aan aile mense te wees om hulleself aan Jesus te verbind. Volgens
Schnackenburg is dit die dominante kemerk van geloof in die evangelie. Geloof word as 'n direkte
oproep uitgedruk in 10:37; 12:36; 14:1l. Vol gens 6:29 is geloof die enigste 'werk' wat God verlang. In
1:7; 6:29-30; 11:15,42; 13:19 word 'n 'soekende' geloof gevra. Geloofas voorwaarde kom o.a. in die
volgende gedeeltes na vore: 1:12; 3:15-16,18,36; 5:24. Voorwaardelike frases is o.a. 8:24; 11:40;
12:47. Geloof as 'n direkte bevel in teenstelling met ongeloof is: 3: 12; 4:48; 5:38, 44, 46-47; 8:45-46.
Gedeeltes wat geloof as genade van God beskryfkom o.a. in hoofstuk 6:44 voor (kyk die konteks wat tot
Jesus se woorde aanleiding gee. Kyk ook 6:65 wat daarby aansluit).
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vraagstuk Ie is: Is geloof (die oorgang van die duistemis na die lig) die
mens se verantwoordelikheid of is dit deel van God se plan wat Hy aileen
uitvoer? Volgens Schnackenburg verteenwoordig Jesus se onmiddellike
volgelinge 'n sekere model wat die verdeling van mense in hierdie twee
groepe mense verteenwoordig: die wat aan Jesus behoort en die gene wat
onder die invloed van God se opponent staan. VeraI is die uitsprake oor
Judas in die opsig betekenisvol. In 13:2 en 13:27 word Judas as die
gedoemde persoon uitgesonder in wie die Satan werksaam is. Sy eie
optrede en keuses as dief verraai egter 'n innerlike korrupsie (12:6).
Dieselfde tendens herhaal hom in 8:43-47. Die mense daar is geslote vir
God se woorde en kan nie tot inkeer kom nie. Nadere ondersoek uit die
konteks bring aan die lig dat hulle moreIe optrede hulle ware identiteit
verraai. Die identiteit van die ander groep weer (mense van God), setel
volgens 17:2,6 in die feit dat die Vader hulle vir die Seun gegee het. Alles
wat aan die Vader behoort is egter ook die eiendom van die Seun (17: 10).
Hulle behoort aan die Seun omdat hulle sy woorde aanvaar en geglo het.
Onderliggend aan hierdie uitsprake kan die oortuiging dat God se mense
deur God self uit die wereld uitgekies is nie misgekyk word nie (17:6;
15:19). Hoofstuk 17 vertoon derhalwe besliste trekke van predestinasie
(Barrett 1978:502). Schnackenburg gaan egter verder om te se dat die
evangelie in geheel nerens melding van 'n eksklusiewe groep uitverkorenes
maak nie. 376 Die werkwoord 'uitkies', het volgens hom 'n beperkte
betekenis en dui hoofsaaklik op die verkiesing van die 12 dissipels. Verdere
bewyse wat 'n eksklusiewe ekklesiologiese standpunt afwys, is die wyse
waarop buitestaanders geakkommodeer word. Die Samaritane (4:39-42) en
Grieke (7:35;12:20-24) kan as voorbeelde dien.
Daar mag verskeie moontlike verklarings vir hierdie paradoks in die geloof
aangevoer word,377 maar uiteindelik moet beide Schnackenburg en Kysar
376 'It is not possible to find anywhere in the gospel of John a divine predestination and election of
certain men who come to themselves, rise up and are saved by gnosis. It would be much more correct to
say that this election takes place in the history of life of the disciples and God's only means of choosing
is through Jesus' (Schnackenburg 1982:214).

Kysar (1993:72) bied vier interessante moontlike oplossings vir die kontradiksie van geloof aan: .
1) Lees en interpreteer die een kant in die lig van die ander. Bv. AIle persone is deur God gekies om
tot geloof te kom en almal is aan die Seun gegee. Dit word nou egter aan elke individu oorgelaat
om 'n keuse vir geloofte maak. Die teenoorgestelde sou wees: slegs hulle wat aan die Seun gegee
is, sal die keuse vir geloof uitoefen.
2) Die evangelie bied hierdie kontradiksie doelbewus aan om die oenskynlike vereenvoudiging van die
geloofte besweer. Dit kon 'n moontlike probleem in die vroee kerk gewees het.
3) Die evangelie is moontlik die produk van 'n nalewe teoloog wat hierdie kontradiksie onnadenkend
in sy betoog ingevoer het. Oit is te verstane dat dit rue as 'n baie gewigtige argument beskou rue.
4) Hierdie paradoks spruit uit die verskil tussen die persoonlike standpunt van die outeur en die
tradisie van die geloofsgemeenskap. Lg. weerspieel die ervaring van die missionere arbeid van die
377
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volstaan met die erkenning dat die evangelie me 'n finale antwoord op
hierdie tergende raaisel verstrek me. Albei kante van die paradoks bly
onteenseglik 'n realiteit in die evangelie.
Wat behels die werk wat Jesus in opdrag van die Vader afgehandel het?
(2.4). Dui dit slegs op die werk wat Hy tot in daardie stadium voltooi het, of
het dit ook betrekking op sy naderende dood en verhoging? Carson
(1990:556) is korrek in sy siening dat hierdie verse onderskeid maak tussen
die glorie wat Jesus se aardse werk vir die Vader gebring het, en sy glorie in
die hemel, waarvoor hy in v.5 vra. Die werke wat die Vader op aarde
verheerlik het sluit sekerlik ook sy dood en verhoging in. Schnackenburg
(1982:173) ondersteun hierdie siening en se dat alhoewel Jesus se dood en
opstanding nog in die nabye toekoms Ie, dit deel vorm van die werke wat die
Vader verheerlik.
Kat vOv sluit by die wpa' van 3.1 aan en dui op sy dood en opstanding. Om
weer in die glorie van sy pre-eksistensie opgeneem te word is die gebeure
van hierdie 'uur' onvermydelik. Vir Johannes beteken Jesus se terugkeer na
die Vader 'n herstel van dieselfde glorie wat die Seun se pre-eksistente
bestaan gekenmerk het.
Met die beskrywing van die ewige lewe is die manier van lewe vir God se
mense uitgestippel.
Dit sou moes begin met 'n erkenning na die oorsprong daarvan. Deur te
onthou dat hulle lewe in die realiteit van die bo-aardse afspeel en die
uitsluitlike resultaat is van die Vader en Seun se handelinge, behoort alle
rede tot roem en hoogmoed by die wortels afgesny te wees. Die ekklesia
behoort om die rede aan hulle nederigheid kenbaar te wees.
Vervolgens sou hulle kennis van die Vader tot 'n identifisering met Jesus se
lewe en tot soortgelyke optredes as syne aanleiding moet gee. Dit sou
beteken dat 'n 'andersheid' of 'vreemdheid' aan die aardse realiteit waarin
hulle optree, hulle kemnerk moet wees. Hierdie vreemdheid behoort
neerslag te vind in die onderlinge optrede en verhoudings van familielede
teenoor mekaar. lets van Jesus se liefde en ontferming behoort daarin
neerslag te vind. Die klem behoort op mense en hulle behoeftes, eerder as
op reels en die organisasie te val.

gemeenskap. In tye van sukses is op die menslike verantwoordelikheid klem gele maar God se
genade is beklemtoon wanneer hulle pogings minder vrug opgelewer het. Kysar kom tot die finale
gevolgtrekking dat die kwaad in die identiteit van die mens setel. Die kosmiese dualisme wat
kenmerkend van die evangelie is, loop parallel met 'n sg. mehslike duaIisme wat die identiteit van
mense in 'bo' (geloof) en 'onder' (ongeloof) verdeel.
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Die familie behoort in hulle andersheid ook kenbaar te wees in hulle
openheid teenoor buitestaanders van die familie. Soos 'vreemdelinge' bv.
Grieke en Samaritane welkom was om deel van Jesus se mense te word, s6
sal God se mense ook aan hulle inklusiwiteit kenbaar moet wees.
Opsomming v. 1-5
Die eerste 5 verse het die tema van o6~a as booftema. Die Seun het die
Vader hier op aarde verheerlik in die gehoorsame uitvoering van sy
opdragte. Dit het die openbaarmaking van die Vader onder mense bebels.
Die vemaamste biervan behels sekerlik die vestiging van 'n groep wat as
God se mense beskryf kan word. Hierdeur is die Vader verheerlik.
Die vraag ontstaan watter verb and daar tussen die gebeure van hierdie uur
(kruis) en die vestiging van die reeds bestaande groep navolgers is?
Waarskynlik Ie die antwoord daarin dat die gebeure van hierdie uur die
ewige lewe aan die volgelinge beskikbaar stel. Sou dit dan beteken dat
hierdie twee gebeure selfstandig kan funksioneer? Stellig nie. Die
lewe/ewige lewe setel in Jesus self (14:6). Dit is die Vader se geskenk aan
almal wat Jesus as Seun van God aanvaar. Hierdie lewe bestaan daarin om
ook in die Vader se lewe - die bron van aIle lewe (5:26) - te deel. Om die
lewe te besit, is dus 'n gawe wat gemeenskap met die Vader en die Seun
moontlik maak Dit gee uitdrukking aan die nuwe bestaan wat'gelowiges
(kinders) in 'n persoonlike verhouding met die Vader en Seun betree. Hulle
word s6 ingebind in beide die Vader en die Seun se liefde (15:9). Volgens
Schnackenburg (1982:353) is lewe die konsep wat die verlossing uitdruk en
is dit slegs vir gelowiges toeganklik. S6 sluit die begrip lewe by die gebeure
van die uur (kruis) aan.
Dit is God se gawe in die Seun, maar is nie vir almal beskore nie. Slegs
diegene wat deur die Vader aan die Seun toevertrou is, ontvang die ewige
lewe (ware lewe). Hitlle word in God se familie opgeneem. Ons leer die
Vader ken as die eintlike samesteller van die familie. Die Seun bet die taak
om die familie te grondves.
Die familie word in hierdie gedeelte gekenmerk aan bulle besit van die
ewige lewe wat met bulle kennis van die Vader en die Seun gedefinieer is.
Dit is duidelik dat hierdie kennis tot 'n verhouding met die enigste, ware God
lei. Dit sluit die belydenis in dat die Vader die enigste en ware God is, en
dat die Seun ewe-eens God se Seun is. Die kennis bebels egter meer. Soos
aangetoon is, dui dit ook op 'n innige verhouding tussen kinders, Vader en
Seun. Hierdie verhouding mond uit in 'n altematiewe leefWyse wat die
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familielede van nie-familielede onderskei. Dit kan as die manier van optrede
van die gemeente beskryf word.
Die verheerliking waarvoor die Seun in hierdie gedeelte vra, staan Lv.m. die
gebeure van 'die uur' nl. sy dood. Die Seun se dood lei tot die Vader se
verheerliking want sodoende word die lewe aan die kinders beskikbaar
gestel. Hy het die Vader verheerlik in sy gehoorsaamheid. Dat sy missie
suksesvol voltooi is, blyk uit sy versoek om weer in die heerlikheid van sy
pre-eksistente bestaan by die Vader opgeneem te word.

17:6-8
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11

3.12
3.13
3.14
3.15
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Inleiding

In v.6-8 (3.7-3-15) doen Jesus verslag oor sy afgehandelde taak:
Die Vader se Naam is aan die dissipels (dit is diegene wat deur die Vader
aan Hom uit die wereld gegee is en wat aan God behoort het) geopenbaar
(E<j>avipwaa) (3.7)?78 Sy taak was suksesvol want mense het die woord
(AOYOV) van die Vader bewaar (3.10). Die resultaat daarvan was dat mense
tot die kennis (eyvwKav) gekom het dat alles wat die Seun het, deur die
Vader aan Hom gegee is (3.11). Die kennis voorsien dus die erkenning van
die verwantskap wat tussen die Vader en die Seun bestaan. Die kennis se
Van der Watt (1986:669) is openbaringskennis wat m.a.w. direk van Jesus
en indirek van die Vader kom. In hierdie opsig speel Jesus dus 'n
middelaarsrol as hy die woorde van die Vader aan sy mense bemiddel
(Malatesta 1971: 199).

378

tcpavtpwaa kom vier keer in die evangelie as 'n term van openbaring voor (1:31; 2:11; 9:3; 7:4).
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Hierdie gedagte word in v.8 (3.12-15) tiitgebrei en funksioneer afsonderlik
van 3.7-11) sodat gese kan word dat die twee gedeeltes 'n simmetriese
patroon vertoon. Die alles (rravTa) wat die Vader aan Jesus gegee het
(1.11) word 3.12 nader gespesifiseer as die woorde cprlllaTa) van die Vader
wat die Seun aan sy mense gegee het. Dieselfde resultaat is opgelewer en
word met drie werkwoorde beskryf: Dit is ontvang (EAaJ3ov) erken
(Eyvwaav) en glo (bT(aTf~Uaav). Daar het 'n vertrouensverhouding tussen
die Seun en die dissipels ontstaan.
As die verb and tussen kennis en lewe onthou word, kan die kontak wat
Jesus tussen God en sy mense met hierdie openbaring bewerk het, nie
misgekyk word nie. Jesus se dade word met £<j>avtpwml (v.6; 3.7) en
EowKac; (v.8; 3.12) beskrywe. Beide kan die betekenis van 'bekendmaking'
of 'openbaarmaking' he. Die resultaat van sy dade was dat God se mense
met kennis voorsien is wat In bepaalde neerslag in hulle lewens gevind het.
Die verb and tussen A6yov aou T£TrlPllKav en EyvwKav as eerste reaksie
van die dissipels op Jesus se openbaring en PrlllaTa Kat mhot EAaJ30v en
Eyvwaav as hulle tweede reaksie op Jesus se werk is opvallend. Die kennis
wat Jesus se werk vir die dissipels meegebring het, vind neersiag in hulle
aanvaarding, erkenning en geloof (v.8) wat uitdrukking gee aan die nuwe
lewe waartoe sy mense oorgegaan het. Die kennis waartoe Jesus se mense
gekom het, kan as openbaringskennis bestempel word. Deur Jesus se
persoonlike openbaring kan mense weet dat hulle met die Vader kontak kan
maak. 379 Hulle kan nou glo dat Jesus die gestuurde van die Vader is en
sodoende ken hulle die Vader. Weereens is die verwantskap tussen kennis
en geloof opvallend. 380
In 1:14 het Jesus ve'rklaar dat Hy die enigste weg na die Vader is. Sy taak is
m.a.w. om die Vader aan mense bekend te maak. Dit geskied deur die naam
(avolla) en woordle (A6yov/prlllaTa) van die Vader aan hulle te gee. Soos
reeds vroeer aangetoon dui die 'naam' van God op sy wese. Dit sluit aan by
vA waar die verheerliking van die Vader ter spr*e is. Dit is om sy karakter
te openbaar. 381

379

Malatesta (1971: 191); Bultmann (1978:375)

380

Moore (1982:135); Groenewald (1980:345)

381 'God's name embodies his character; to reveal God's name is to make God's character known.'
(Carson 1991:558),
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Schnackenburg stem grootliks daarmee saam. 382 Brown (1970:755) stel
voor dat 'Ek is' die naam van God is wat deur Jesus aan die mense
geopenbaar is. 'Naam' is uit eerbied gebruik om die woord 'Jahwe' te
venny. Ander verskil hiennee van hom omdat hierdie openbaringsfonnule
volgens hulle slegs op God se bekendmaking betrekking het. 383 Vol gens
Newman and Nida (1980:530) is die verwysing na ovo~a van God In ander
manier om na Homself te verwys.
Opsommend kan volstaan word deur te se dat die naam wat deur Jesus aan

die mense geopenbaar is, 'n aanduiding van God se karakter is. Jesus deel
iets met sy mense waarvan net Hy weet. Van der Merwe (1995:382)
vegeIyk die twee Iwerke ' van Jesus wat met t<j>avtpwml (v.6; 3.7) en
E8wK<l<; (v.8; 3.12) beskrywe word soos volg:
aVfllwaa,
"
aou TO, ovolla
TOlC; dv8pwnolC;

'E~'

TO

PrlllaTU &E8wKac;

1l0l

8t8wKa
,
aUTOlC;,

-

Vander Merwe kom dan tot die slotsom dat aou TO Dvolla niks anders is as
die TU p~llaTa wat die Vader aan Jesus gegee het om te openbaar nie. Die
woord van die Vader is dus 'n weerspieeling van sy naam (karakter). Jesus
se woorde is dus ook die Vader se woorde waarmee Hy uitdrukking aan die
wese van God gee. Saam met Van der Watt (1991:108) kan gese word dat
die Seun gestuur is om God, wat niemand nog ooit gesien het nie, bekend te
maak. Of anders gestel: die Seun het met sy sending die 'bo' tasbaar en
leefbaar in die 'onder' verteenwoordig.
Die dissipels se reaksie op die woord word beskrywe met: ontvang
(EAarJov), erken (Eyvwaav), glo (In(aTfuaav), en bewaar (TfT~p'lKav).
Dit is almal beskrywend van die gehoorsaamheid (geloof) waarmee die
woord begroet is. Dit beteken dat God se mense, na die voorbeeld van die
Seun, deur hulle optrede God se karakter bekend kan maak. Dit gaan
gepaard met die erkenninglkennis (EyvwKav) van Jesus se ware herkoms as
gestuurde van die Vader. Uit die eerste vyf verse het die verb and tussen
kennis en lewe duidelik geblyk. Dit is In lewe wat vol gens die reels van God

382 'The name stands for God's being and nature, his holiness, justice, and love, which is certainly
expressed in the address to the Father and attributes connected with the name' (Schnackenburg
1982:175).

Barrett (1978:505) se dat Jesus me hier aan 'n spesifieke naam vir God gedink word me. Kyk ook
Van der Merwe (1995:382).

383

221

se were1d opereer en wat slegs in die ge100f betree kan word (Kysar
1993 :90). Om God te ken impliseer dan dat God deur die geIoof in daardie
persoon woon. Newman and Nida (1980:527) beklemtoon ook dat die
kennis wat Jesus se openbaring meebring, gehoorsaamheid en liefde vereis.
'n Verhouding het daardeur tot stand gekom. Carson (1991:558) en Barrett
(1978:505) tref onderskeid tussen die enkelvoud (woord) en meervoud
(woorde). Eg. is volgens hulle 'n aanduiding van die Godde1ike boodskap
(openbaring) in sy geheel en Ig. 'n aanduiding van die onderskeie gebooie
(l:vTOAat). Die dissipels kon weI nie alle kleiner gebooie noukeurig
onderhou nie, maar het wei hullese1f aan die groter boodskap van Jesus
verbind.
Die vraag wat gevra kan word is of hierdie beskrywing van die dissipe1s
ooreenstem met hulle optrede ten tye van Jesus se aardse bediening en of dit
nie eerder 'n beskrywing is van die 1atere christene mi die opstanding nie.
Barrett (1978:505) hu1dig 19. standpunt en se dat hierdie nouliks 'n
beskrywing van die dissipe1s in Jesus se tyd kon wees (vgl. hulle gebreke
by. in 16:31-32). Johannes 1ewer vo1gens hom eerder 'n terugb1ik op die
werk van die aposte1s vanuit die eerste eeu. Carson (1991:559) is m.i.
korrek in sy onderskeiding tussen die geloof en gehoorsaamheid van die
dissipe1s en die van die were1d, voor die opstanding. 384 Jesus beskrywe sy
vo1ge1inge volkome reaIisties ten spyte van 'n negatiewe opmerking in
16:31-32. In verge1yking met ander 'dissipels' (lees: die wereld) wat die
woorde van Jesus te kras vind en gevo1g1ik verwerp, staal1 sy vo1gelinge by
sy woorde. Selfs in gevaar en t.s.v. 'n onvo1maakte geloof, glo hulle dat Hy
die een is wat van God uitgegaan het. Hierdie hoef dus nie 'n beskrywing
van die na-pentakostiese christene te wees nie. Dit is egter duidelik dat
hierdie groep die kiem van die 1atere uitgebreide Messiaanse gemeenskap
verteenwoordig.
Dit verleen aan hierdie gebed 'n universe1e boodskap vir ge10wiges van aile
tye. Schnackenburg (1982:174) is korrek as hy se dat hierdie woorde
beskrywend is van aile latere gelowiges en in beknopte vorm die .he1e
teo10gie van Johannes t.o.v. die verlossing van God se mense bevat. In die
manier van omskrywing is dit vir hom duidelik dat die latere gemeenskap

384 Carson (1991:559) vergelyk nie die geloofstatus van die dissipels voor die opstanding (nog onkundig
en dus hoofsaaklik ongelowig) met hulle geloofstatus ml die opstanding (meer ingelig en dus meer
gelowig) nie. Hy onderskei eerder tussen die geloofvan die dissipels en die gebrekkige geloof van die
wereld voor die opstanding.
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huIleself so gesien en verstaan het: behorende tot die Vader, 'n groep wat
die Seun verheerlik, wat glo deur die woord te aanvaar.
Die Familiebeeld

Met die taIle familietenne wat in hierdie gedeelte die oog vang, kan die
beeld van die familie in die beskrywing van die Vader, Seun en gelowiges se
optrede nie misken word nie. Die optrede van die Vader, Seun en die
reaksie van die dissipels stem grootliks ooreen met die vorige perikoop
(17:1-5).
Die Vader en die Seun se optredes word in hierdie gedeelte weer gekenmerk
aan EOWKar:;; (vyf keer). Die Vader is vier keer en die Seun een keer die
subjek. Die Vader word weer as die bron van aile inisiatief uitgebeeld en
met die beeid van 'n voorsienende familiehoof uitgebeeld. Die Seun tree
gehoorsaam op en voer die opdragte van die Vader suksesvol uit. Die Seun
se opdrag word in v.6 beskryf met Eq>avEpwaa (bekendmaking) en met
EowKa~ (die deurgee van die woorde wat Hy by die Vader ontvang het
(v.S). Daannee tree die Seun in ooreenstemming met seuns in die antieke
wereld op, van wie dit verwag is om die opdragte van hulle vaders te
gehoorsaam. Die rol wat hier aan die Vader toegeken word is die van 'n
versorgende vader wat op die familie se behoeftes reageer en daarvolgens
voorsiening maak. 385 Die eienskap waaraan familielede van die wereld
onderskei word is hulle gehoorsame aanvaarding van Jesus se woorde.
Die vraag kan gevra word: waaraan gee hierdie gehoorsaamheid van die
dissipels uitdrukking? Die antwoord sou wees: aan die versameling van
genoegsame kennis (EyvwKav). Met die verband wat reeds tussen kennis en
lewe gele is, is dit duidelik dat uitdrukking aan die geloofsbinding en
leefwyse in die goddelike sfeer van hulle bestaan gegee word. Kortom:
hulle deelwording van die Goddelike reaIiteit. Dit is beskrywend van hulle
geboorte van 'bo' (3:3,5,S) waannee hulle geboorte in God se familie
beskryf word. Dit impliseer dat hulle 'n nuwe identiteit ontvang het wat in
hulle lewe vergestaIt word. 'So loop die openbaring en redding in die
Christologie van die gestuurde Seun tot 'n funksionele eenheid saam' (Van
der Watt 1991:112).

Volgens Schnackenburg (1982:177) skep die outeur hierdie beeld van die Vader met gebruikmaking
van die werkwoord o(owlll wat 17 keer voorkom, en met die omvattende woord mivTu. Met die
aanwending van persoonlike en besitlike voornaamwoorde in die tweede persoon enkelvoud, fokus hy
verder op die Vader as voorsiener van alles.
385
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Ekklesiologiese perspektiewe
Die frase TOLe; aV8pWlTOle; oue; (OtuKele; JlOl EK TOO KOO]lOU beskrywe die
dissipels en beklemtoon weer dat hulle oor geen inherente waarde beskik het
op grond waarvan hulle onder Jesus se aandag gekom het me. Rulle is
eenvoudig deur God uit die wereld aan Jesus gegee. Die leer van die
predestinasie wat reeds ter sprake gekom het kan weer herken word.
Die ontstaan van die ekklesia kan na die voorsienende Vader teruggevoer
word. Op sy inisiatief is In groep mense uit die wereld gekies aan wie Jesus
die Vader se opdragte bedien het. Sy openbaring aan hulle, van wie God is,
is met geloof begroet. Dit het die ewige lewe, In nuwe wyse van bestaan vir
hulle in hierdie wereld moontlik gemaak. Die ontstaan van die ekklesia
staan derhalwe direk in verband met die lewegewende werk van Jesus.
Deur sy openbarende kennis, van wie Jesus is en wat sy ware herkoms is nl.
dat Ry van die Vader uitgegaan het, is sy mense met die aanvaarding van sy
woorde in die lewe van In bo-aardse realiteit verplaas.
Hierdie beskrywing van die gemeente se ontstaan moet in die lig van die
metaforiese beskrywing van die geestelike geboorteproses verstaan word.
Beide beklemtoon die soewereine handeling van God die Vader, soos
bemiddel deur Jesus sy Seun.
Soos in die besllfeking aangetoon is, staan AOYOV, DVOJlO en prlJlOTO met
mekaar in verb and as In verwysing waarmee Jesus die Vader openbaar. Van
der Merwe (1985:358) som dit goed op as hy se dat Jesus 'gave his disciples
all the information which they needed to know God.' Dit is hierdie
'ontvangs' en 'bewaring' van die Woord waarmee die Vader bekend gemaak
word wat ook die opdrag van die ekkesia bly. In aansluiting by 15:3 se Van
der Merwe (1985:368) dat hierdie woord van God toegelaat moet word om
sy krag in die gelowige vry te steL In die gehoorsame uitlewing hiervan
kom die kerugmatiese verantwoordelik van die ekklesia voor die gees. In
die algemeen kan onder die kerugmatiese diens van die ekklesia alle
aktiwiteite van die gemeente verstaan word wat primer op die unieke
boodskap van die Bybel gefokus is. Die gemeente sal moet sorg dat geen
hindernisse in die vrye gang van God se Woord in die weg staan me. Die
verspreiding van die kennis aangaande God is hoog op die prioriteitslys van
God se mense. Dit kan moontlik as die hart van die gemeente se boodskap
uitgesonder word omdat hierdie lewensveranderende kennis van God die
krag besit om 'nuwe mense' op te lewer.
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Inleiding

In v.9-10 (3.16-3.20) identifiseer Jesus Hom met die dissipels deur vir hulle
te bid. Die gebed word in 3.16 aangekondig en in 3.17 gemotiveer: hulle is
deur die Vader aan Jesus gegee en hulle behoort aan die Vader. En verder:
alles word deur die Vader en Seun gemeenskaplik be sit (3.18-19). Hierdie
kort gedeelte sluit aan by die groter eenheid tot en met semi-kolon 3.34. Die
tema van die Vader se beskerming vorm 'n deurlopende lyn in die gedeelte.
In die lig van Jesus se afskeid is dit 'n groot behoefte.
Die kontras tussen die dissipels en die wereld word in 3.16-17 skerp
onderstreep. Jesus bid vir die dissipels maar nie vir die wereld nie. Die
kommentatore is dit eens dat hierdie vers nie teenoor 3: 16 gestel moet word
nie. 386 Jesus se liefde is op die wereld gerig, maar die wereld ontvang dit
nie positiefnie. So is die wereld selfverantwoordelik vir die kontras. In die
lig van die konteks kan gese word dat die wereld nie oor die nodige kennis
beskik nie en gevolglik nie in 'n geloofsverhouding met Jesus staan me. Die
wereld deel derhalwe nie in die lewe wat die gevolg van hierdie kennis is
nie. Die wereld is juis die wereld omdat Jesus se verhouding met die Vader
nie erken word nie en die oorgang na die nuwe realiteit nie kon plaasvind
nie. Hulle staan buite die laer vir wie die gebed bedoel is. Tereg merk
Barrett (1978:506) op dat die enigste hoop vir die wereld is om op te hOll
Schnackenburg (1982: 178); Barrett (1978:506); Brown (1970:763). Hierdie opmerking van Jesus
skep oonskynlik 'n kontras met 3: 16. Die versoeking is daar om Jesus in die lig van die Sinoptiese
evangelies te probeer verklaar met sy oproep daar om selfs vir vyande te bid. Of om Jesus in die lig van
Paulus te stel wat 'n oproep tot gebed vir aile mense maak (lTim.2:1). Sodanige interpretasies laat me
reg geskied aan die dualisme wat die evanglie van Johannes kenmerk me. Carson (1991 :560) stel dit s6:
'However wide is the love of God (3: 16) however saIvific the stance of Jesus toward the word (12:47),
there is a peculiar relationship oflove, intimacy, obedience, faith, dependence, joy, peace, eschatological
blessing and fruitfulness that binds the disciples together with the Godhead.' Die saak van die
paradoksaIe predestinasie word weereens ter sprake gebring.
386
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om wereld te wees! Rulle moet Jesus se liefde aanvaar en die wereld die
rug keer. Die beweegredes vir bierdie gebed van Jesus vir sy dissipels is nie
missiologies gemspireer nie - m.a.w. dat hulle later die wereld moet
evangeliseer nie (v.18). Jesus voer 'n teologiese grond vir sy gebed aan, nl.
dat hulle aan die Vader behoort. Jesus is oor die voortgesette verbinding
tussen die dissipels en die Vader besorg. Hier kom die paradoksaIe
predestinasie weer ter sprake: die dissipels behoort aan die Vader. Ry gee
hulle aan Jesus oor, sodat hulle sy woord kan aanvaar. Wat bier egter
duidelik uitstaan en die dissipels van die wereld onderskei, is die intieme en
persoonlike band tussen hulle en die Vader. Rulle word onderskei aan die
persoonlike band tussen hulle en die Vader (aol dalY).
Die belangrike Christologiese tern a van die eenheid tussen die Vader en
Seun kom in (3.18-19) soos ook in (5:19-30) ter sprake. 387 Onder die
gemeenskaplike besit van Jesus en die Vader tel heel eerste die dissipels.
Rulle is deur die Vader aan Jesus toevertrou. Die gedagte moet egter verder
gene em word om aile besittings bieronder in te sluit. Omdat die dissipels
Jesus se woorde ter harte neem, word Ry in hulle lewens verheerlik
(8d)6~aallal-perf). (3.20) Die perfektum is volgens Lindars (1981:523) 'n
aanduiding van die stabiele toe stand in die geledere van die dissipels na
afloop van die paasgebeure. Vir Brown (1970:763) dui dit op die
kontinuering van Jesus se missie deur die dissipels. Met hulle gehoorsame
ontvangs van Jesus se woorde het die dissipels hulle verhouding met Jesus
in stand gehou.
Met hulle optrede projekteer hulle sy Goddelike
teenwoordigheid in die wereld. Weliswaar is dit 'n gebrekkig verheerliking,
maar tog beduidend anders as wat die wereld aan te bied het. Die implikasie
daarvan is dat hulle volledig met Rom assosieer en Rom as gestuurde van
die Vader erken. In die metafoor van die familie is hulle posisie in die gesin
verseker. As volwaardige lede geniet hulle erkenning deurdat die besittings
van die Vader en Seun ook vir hulle toeganklik is. Die gemeenskaplike
eiendom van die familie waaraan bier gedink kan word behels o.a. die vrede
(16:33) en vreugde (15:11) van die Seun wat ook vir die kinders gegee is.
Die eenheid van die familie word biermee weer erken.

387 Schnackenburg (1982:178) voeg ook die beeld van die kuddelherder (10:1-10) hierby. Die kudde
behoort volledig aan die Herder maar ook aan die Versorger wat agter die Herder staan en na die kudde
omsien.
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Die Familiebeeld
Teenoor die gebrek aan kennis wat die wereld openbaar en gevolglik
verantwoordelik is vir die verkeerde leefwyse, sorg die kennis waaroor die
familie beskik vir die korrekte gedrag onder God se mense. Dit word o.a.
weerspieel in die wedersydse eer wat familielede vir mekaar het. Die
gemeenskaplike eer waarvoor Jesus in v.l tussen Hom en die Vader vra,
word uitgebrei om ook die eer wat die kinders Jesus laat toekom in te sluit
(v. 10). Die eenheid in die familie word met hierdie gemeenskaplike
eerbetuiging van sy lede beklemtoon. Deur Jesus te eer word die Vader
terselfdertyd vereer. Van der Watt (1999:238) vra die relevante vraag of
hierdie uitdrukking (om eer te betuig) metafories gemterpreteer moet word
of nie. Sy antwoord is dat indien die uitdrukking 'om eer te bewys' 'n
erkenning van iemand se grootheid is, dit nie as 'n metafoor beskou kfu"1
word nie maar bloot die praktiese gevolg is van die erkenning van wie Jesus
en die Vader is. Hy meld egter dat hierdie beeld ingebed Ie in die
metaforiese netwerk van die familieverhoudings. In antieke tye was dit 'n
algemene praktyk dat alle lede in die familie die eer van die familie
genieenskaplik gedeel het omdat individue as deel van In groep beskou is en
daarvolgens behandel is. Neyrey (1995:142) word deur Van der Watt
aangehaal wat se: 'One's identity and honour derive in a large part from
membership in a family or clan.'
Die gebruik van families om oor be sittings te beskik word in v.1 0 metafories
vermeld deurdat die kinders as die gemeenskaplike besit van die Vader en
van die Seun uitgesonder word (Ta Ella TTaVTa
EaTtV Kal Ta
Ella,).
Die onderskeiding tussen mense en eiendom as besittings, is nie altyd
duidelik getrefnie. Van der Watt 1999:245 se dat dit vir die families in
antieke tye algemene praktyk was om oor besittings te beskik. God se
familie was nie arm nie.
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Inleiding

Die woorde Kat OUKtTt £lilt lv TQ KOOIl4' ( 3.21) is misleidend omdat die
idee geskep word dat Jesus reeds vertrek het. Semi-kolon 3.28. gee
perspektief. Jesus is op pad. Dit motiveer Jesus se gebed (3.16). Die tema
van bewaring volg in semi-kolon 3.24 en word in 3.25 en 3.33 herhaal.
Weerspreek Jesus homself nie met die uitspraak dat Hy nie meer in die
wereld is nie? (3.21). Ander uitsprake in die afskeidsrede bevestig weer sy
teenwoordigheid (15:1-10; 14:3; 14:18). Barrett (1978:507) is waarskynlik
korrek met sy interpretasie dat hierdie uitspraak op Jesus se fisiese
Die Parakleet is reeds aangewys om Jesus se
teenwoordig dui.
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teenwoordigheid te kontinueer. Hy sal in die dissipels wees. Dit impliseer
dat die modus van Jesus se teenwoordigheid verander. Die dissipels bly
egter in die wereld agter. Die bewaring van die dissipels in hierdie wereld is
In belangrike tema in v.11-12 (3.21-3.27). Deur hulle verheerliking van die
Seun (3.20) het hulle begin om die Seun se bediening oor te neem. Dit was
die Seun se taak om die Vader te verheerlik d.w.s. om sy glorie in die
wereld te openbaar. Die dissipels maak ewe-eens deur hulle gehoorsame
optrede nou die Seun se glorie aan die wereld bekend. Hulle verbondenheid
aan die Seun maak van hulle egter 'n prooi vir die wereld waarvoor hulle
beskerming benodig. Jesus vra die Vader daarvoor met: m:XTEp aYLE,
T~PTJaOV alhout; lv T4) QVOIlOTl aou. Die aanspreekvorm, m:XTEp ClyLE,
enig in die evangelie, kombineer die Vader se voortreflikhede met die
familieterm. Volgens Carson (1991:561) berei bierdie uitdrukking die
heiligheid van die dissipels waarvoor Jesus in v.17 vra, voor. Omdat die
Vader heilig is, word dit ook 'n eienskap wat van die dissipels verwag word.
Hulle behoort aan Hom en kan nie anders wees nie. Schutz (1986:133) wys
daarop dat die bewaring waarvan in Johannes sprake is, in verb and staan
met die voortgesette verbondenheid aan die kerk. Die bewaring word bier in
die konteks van heiligheid geplaas. Dit is juis die gevaar dat die wereld God
se mense weer sal terugruk in die wereld en hulle ontrou aan hulle status as
sy eiendom kan laat optree. Die Vader word bier as die bron van alle
heiligheid voorgehou. Uit sy heiligheid vioei' die van Jesus en die dissipeis
voort. Hierdie aanspreekvorm is klaarbIyklik uit Iiturgiese gebruike ontIeen
- moontlik tydens nagmaal. 388
In aansluiting by Bultmann tref Van der Merwe (1985:403) In waardevolle
aansluiting van terme wat die betekenis van die uitdrukkings verhelder:
Tripnaov othout; lv T4) dV0(.10T( aou
;
'.\].t.V TlJ Ol\n
'\ eno
;
aytoaov
OUTOut;
~

Hier kan gesien word hoe
<lATJedo korrespondeer.

~,

T~PTJaOV

met ayloaoy en

QVOIlOTl met

Jesus se versoek T~PTJaOV mhout; lv T4) QVOIlOTl aou Iewer twee
interpretasie moontlikhede t.w. instrumenteel en Iokaal. 389 In bierdie
388

Vgl. Sclmackenburg (1982: 181 )

389 'in U naam' kan volgens die meeste kommentare instrumenteel oflokaal verstaan word. Met ego
word bedoel: 'deur U naam' m.a.w. sy naam word 'n instrument (van sy krag) waarmee kinders bewaar
word. So maak God se naam me alleen sy karakter bekend me, maar ook sy krag. Brown (1970:764)
dien as 'n voorbeeld van hierdie interpretasie. As aanvaar word dat die naam, ego eimi is, hied die
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konteks blyk die lokale interpretasie die meer aanvaarbare opsie te wees.
Die naam van die Vader het betrekking op die karakter/wese van God. Die
implikasie is dat die bewaring van die dissipels hulle getrou aan sy karakter
hou. Beide die Seun en die Vader deel dieselfde karakter en koester
gevolglik dieselfde ideale vir die dissipels. Rulle is van die wereld
afgesonder en moet bewaar word om aan hulle identiteit getrou te bly. Die
bewaring van die dissipels is onontbeerlik vir hulle oorlewing in hierdie
wereld. Sonder die Vader se bewaring is daar min hoop dat hulle die
aanslae van die wereld sal kan deurstaan.
Die rede ((va) wat vir die bewaring van hulle identiteit in 3.24 aangevoer
word, setel in die eenheid tussen die Vader en die Seun waarop die eenheid
van die dissipels moduleer. Dit is 'n baie belangrike tema in die
afskeidsrede (vgl.13:34ev. en 15:13 asook 17:22). Kaew~ moet as 'n
vergelyking gesien word. Lenski (1961: 1137) verhelder die betekenis deur
daarop te wys dat dit hier nie om 'n identifikasie tussen die dissipels en God
gaan nie, maar na 'n analogie. Die eenheid bestaan n.a.v. die voorbeeld van
die geestelike gemeenskap, eenheid in strewe en doel wat tussen die Vader
en Jesus bestaan. Carson (1991 :562) plaas die klem, anders as Barrett, nie
op die bewaring van hulle onderlinge eenheid nie, maar voer aan dat hulle
(reeds bestaande) eenheid genoeg rede bied waarom hulle teen aanvalle van
buite bewaar moet word. Die Vader en die Seun is albei gemoeid by die
vestiging· van 'n nuwe identiteit onder die dissipels. Indien hulle deur sy
bewaring daaraan getrou bly, sal die Vader en Jesus duideliker in hulle
optrede geken word en sal die karakter van die Vader en Seun sigbaar in die
wereld vertoon word.
Dieselfde gedagte van bewaring word in v.12 (3.25-3.27) teruggevind. Dit
is kenmerkend van Johannes om vorige gedagtes te herhaal en dan sterker
uit te bou. Dit dien as motivering vir Jesus se versoek vir bewaring van die
dissipels.
Tydens Jesus se aardse bediening het Ry die dissipels bewaar - nie deur die
naarn wat die Vader hom gegee het nie, maar in daardie naarn. Die dissipels
is m. a. w. bewaar in die openbaring van God se karakter soos vergestalt in
gebeure van 18:5-8 'n goeie voorbeeld van sodanige bewaring. Daar slaan die soldate op die grond neer
as Jesus se dat dit Hy is (ego eimi). Lg. het die bedoeling dat die dissipels in die naam selfbewaar word
(lokaal). M.a.w. die dissipels word verander om lojaal aan God se karakter (naam) te bly. Carson
(1991:561) en Schnackenbrug (1982:181) kies vir hierdie interpretasie. Hulle word bewaar vir wat hulle
is, nl. 'n afgesonderde groep wat aan Jesus behoort Dit sluit vir Carson sterker aan by die onmiddellike
konteks en die bedoeling van die evangelie in sy geheel n1. dat Jesus gekom het om mense te verander
om lojaal aan sy openbaring te bly. Ook pas die volgende frase (w 6t6wKaS flot) beter hierby in. J, het
betrekking op die naam en me op die dissipels soos sommige tekste (vgl. ook die Afrikaanse vertaling
van 1933) dit wil wysig nie.
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Jesus?90 Die enigste uitsondering is Judas. Dit is duidelik dat die
uitdrukking 6 u10C; TfjC; aTTwAdac;, op hom betrekking het en dat hy nie 'n
objek van hierdie gebed kan wees nie. aTTWAEta is 'n sterk woord met die
leksikale betekenis van 'verwoesting' ?91 In die N.T. dui dit vol gens Barrett
(1978:508) gewoonlik op die eskatologiese verderf. In 2 Tess.2:3 word
dieselfde uitdrukking by. i.v.m. die antichris gebring, maar met Johannes se
gereaIiseerde eskatologie is hierdie uitdrukking volgens Brown (1970:760)
reeds in Jesus se tyd volkome gepas. Die toevoeging van !( va ~ ypa<l>~
TTAllpw8ij is 'n poging om Jesus se bediening te regverdig en hom van aIle
blaam vir Judas se lot te onthef. Die skrifwoord waaraan hier gedink word
is stellig Ps.41:10. Jesus het aanvar1k1ik weI uiterlik vir Judas gekies en sy
vroeere beloftes by. in 10:28 en 6:39 word nie hiermee in gedrang gebring
nie. Die skrifte het dit egter so bepaaI dat Judas nooit innerlik tot die
binnekring van Jesus behoort het nie.
Schnackenburg (1982: 182) maak die veelseggende opmerking dat die latere
gemeenskap hiermee herinner word dat afskeiding van die ware gemeenskap
van verlostes noodwendig ook die verlies van verlossing meebring en 'n
terugkeer na die sfeer van die wereld beteken.
Ook v.13 (3.28) sluit as 'n verder motivering by bg. aan.
Die vraag hier is: waarna verwys TaOTa? Brown (1970:761) sien dit as
verwysing na die voorafgaande in hierdie gebed. Vir Carson (1991:564) en
Barrett (1978:509) dui dit weer op die afskeidsrede in geheel. Jesus was
voortdurend in kontak met sy Vader en het stellig nie behoefte aan 'n
formele gebed nie. Sy doel met hierdie openlike gesprekke met sy Vader is
klaarblyklik om die vreugde wat hierdie verhouding meebring met die
dissipels te kommunikeer, sodat hulle Hom daarin kon navolg. Ook
Schnackenburg (1982:183) sien die rede vir hierdie uitspraak in die feit dat
Jesus sy blydskap met die dissipels wou kommunikeer. Die tema van
blydskap het reeds in 15:11; 16:20-22,24 ter sprake gekom. Indien TaOTa
na die afskeidsrede in gehee1 verwys, is vreugde (soos in hierdie gedeeltes)
die resultaat van die eenheid tussen die Vader, Seun en dissipels. Dit spruit
uit 'n innige verhouding met die Vader. Carson (1991:564) is waarskynlik
390 Schnackenburg (1982:181) omskrywe die uitdrukking 'bewaar in U naam' en se dit kan beter
verstaan word as in ag geneem word wat Jesus vir hulle gedoen het. 'As long as he was with them, he
kept them in the Father's name. It is clear that this is more than simply care for their loyalty to faith and
their way of salvation, because the words 'which thou hast given me' are once again added to 'thy
name'. It was indeed an inner revelation of the reality of God, an introduction into the sphere of God
and a communicaton of the love an joy of God from which Jesus himself lived.' Deur die prediking,
wonderdade ens. het Jesus die Vader se karakter aan die dissipels bekend gemaak.

391

Louw and Nida (1989:232)
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korrek as hy die vreugde verbind met die band wat tussen die dissipels en
die Vader bestaan. Jesus is juis hier besig om die Vader te versoek om die
dissipels te bewaar. Dit kom daarop neer dat Ry hulle sal vashou sodat
hulle aan Sy woord getrou sal bly.
Dat hulle sy vreugde volkome
(1T£1TAllPW~£Vllv) in hulle sal he vertoon 'n eskatologiese dimensie. Die
gemeenskap was sekerlik daarvan bewus dat vreugde in hierdie bedeling
nog onvolmaak is en sy volle maat eers sal bereik namate die eskatologiese
verlossing nader.
Vanaf v.14 (3.30) word 'n herhaling van temas wat vroeer ook ter sprake
was aangetref. In v.6-8 (3.7-15) is gese dat die Seun sy woord aan die
dissipels gegee het. Daarmee het Hy die Vader se karakter met die dissipels
gekommunikeer. Hierdie woord het hulle van die ewige lewe voorsien
(3:14) omdat hulle dit aanvaar en geglo het (3.10). Die aanvaarding van
hierdie woord het die dissipels teenoor die wereld opgestel. Rulle het 'n
alternatiewe gemeenskap geword.
Die effek van hierdie alternatiewe lewe word nou duidelik gemaak (3.31).
Die wereld reageer met haat teenoor hulle. As rede word aangevoer dat
hulle, soos (KaeWe;) hulle rolmodel Jesus, nie tot die wereld behoort nie.
Johannes bou sy teologie op die uitgangspunt dat Jesus van 'bo' gekom het
en dus nie tot hierdie wereld behoort nie (Van der Watt 19991:107). Rulle
bevind hulle in dieselfde posisie as Jesus en kan dieselfde reaksie te wagte
wees. Die vyandskap en haat wat die dissipels uit die wereld sal ontvang, is
'n tema wat reeds in 15:18e.v. geopper is. Daar is dit reeds ook duidelik
gemaak dat die dissipels uit die wereld uitgekies is en nie meer deel daarvan
is nie. Rulle is fisies nog in die wereld en gaan inderdaad nog gebuk onder
die haat en teenkanting van die wereld. Rulle eenheid met Jesus bring dus
ook negatiewe gevolge vir hulle mee. Die positiewe is dat hulle die
versekering van die Vader se bewaring het.
Die skerp onderskeiding wat Jesus tussen die wereld en die
geloofsgemeenskap tref, beldemtoon die kwalitatiewe onderskeiding tussen
die 'bo' en die 'onder'. Dit vorm die basis van die geskeidenheid tussen die
twee werklikhede. 392 Die tema van die dissipels se bewaring vorm die kern
van v.II-16 (3.21-3.34). Twee redes word vir hierdie versoek aangevoer:
om die eenheid van Jesus se groep te handhaaf (3.24) en om hulle van die
Bose te bewaar (3.33).

392

Van der Watt (1991:107)
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Die familiebeeld

Die eenheid tussen die Vader en die Seun word as patroon gebruik om die
eenheid tussen God se kinders te beslayf. Vander Watt (1999: 13) wys op
die omvattende implikasies wat hierdie eenheid tussen die Vader en die
Seun vir God se mense inhou. Bykans aIle gebeure in die familie kan na
hierdie eenheid teruggevoer word. Die ontvangs van eer (17 :22); die
beskerming van die Vader (17:11); die blydskap van die Seun (17:13); ook
die haat van die wereld (17:13); om deur die Seun gestuur te word en ander
tot geloofte lei (17:18,20); om deur die Seun liefgehe te word (17:23); om
sy glorie te sien (17:24); is alles die gevolg van die eenheid tussen Vader en
Seun waarin sy kinders opgeneem is.
Om die familie te beskerm en van slegte invloede te bewaar was 'n
verantwoordelikheid van die hoof van 'n familie. 393 Dit is byna 'n
vanselfsprekendheid om hierdie rol van die Vader in 'n familiekonteks soos
hierdie te verwag. Tydens Jesus se aardse bediening het Hyself hierdie taak
vervul, maar met sy afskeid voor hande, dra Jesus hierdie taak aan sy Vader
oor. Dit word uitgevoer teenoor diegene wat deur die Vader aan Jesus
gegee is (17:11) m.a.w. die kinders van God. Die ooreenkoms tussen die
aardse familie en die geestelike familie van God is duidelik.
Vreugde is ook deel van God se kinders. Dit geskied in die konteks van die
familie wat deur die Vader beskerm word. Die kinders beskik oor
genoegsame kennis van wie God is deur die optrede van die Seun. Sy
openbaring van wie Hy is het die ware lewe vir sy kinders moontlik gemaak.
Omdat die familie nou weet dat God In Vader is wat beskerm, is vreugde
hulle dee!.
Ekklesioiogiese perspektiewe
N.a.v. Judas wat uit die familie van God verlore geraak het, ontstaan die
vraag wat as 'n uiterlike maatstaf van die 'ware gemeenskap van verlostes'
kan dien? Volgens hierdie mededeling is In oorvleueling van die Goddelike
en wereldse sfere 'n uiterlike moontlikheid. En verder: watter tendense sou
aanduidend wees van 'n terugval in die wereld? 'n Versuim om die identiteit
van God se mense sigbaar te maak? Of dalk 'n versuim om mee te doen
aan die aktiwiteite van die geloofsgemeenskap? Die ware ontvangs en
bewaring van Jesus se woorde is oenskynlik nie In sigbare en meetbare
393 Aristotele (politica 1.1 259b) verglyk die vaderlike beerskapy met die van die koning. Beide bet die
verantwoordelibeid om te sorg en te beskerm.
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moontlikheid nie. Dit is klaarblyklik slegs die leefwyse van God se mense
wat mettertyd 'n aanduiding gee of Jesus se woorde waarlik inslag gevind
het al dan nie. Die dogmatiese onderskeiding tussen die sigbare en
onsigbare kerk blyk tog geregverdig te wees. Wat weI bevestig kan word is
dat mense wat oenskynlik deel van God se kudde uitmaak, t.s.v. sy
bewaring tog nog verlore kan raak. Sou dit 'n aanduiding wees dat ook die
verlorenes gepredestineer is?
Dit is interessant om daarop te let dat die opponente van God ewe-eens in
die evangelie i.t.v. 'n familie beskryf word. In 8:44 word die duiwel as die
vader van Jesus se opponente beskryf. Kinders van die duiwel handel
volgens die opdragte van hulle vader (8:38). In 6:70 word Judas die
verraaier self'n duiwel genoem. Volgens Van der Watt (1999:273) is dit nie
'n aanduiding van 'n ontologiese identifisering nie, maar 'n identifisering met
houding en funksie. Die sosiale term lo{ou<; word ook gebruik om 'n groep
wat nie vir Jesus aanvaar nie te beskryf. Hierdie 'buitestaanders' staan
teenoor Jesus se 'eie mense' wat deur 'n geestelike geboorte deel van Jesus
se binnekring geword het.
Die belangrike onderwerp van die eenheid in die ekklesia sal met die
bespreking van v.21-23 aan die orde gestel word.
17:17-19
3.35
3.36
3.37

!3.38

~(aoov

mhou<; fV TlJ dAUBd<;c
AOYo<; a 00<; dAneno: fOTlV.
Kaew<; fll£ dl1lOTElAa; d<; TOV KOOllOV,
KUYW cbrtOTElAa mhou<; d<; TOV KOOliOV'
Kat UTT£P aUTWV fYW ~ fliaUTOV,
"l'
"
•
;
'...t'l e ;
lva WOlV
Kal' aUTol
TlYlaOll£vol
£V
WlU ng.
y

Inleiding

Semi-kolon 3.35 skakel direk met 3.36 omdat Ig. as verduideliking van
dATled~ dien. Semi-kolon 3.38 voorsien die fondament vir die sending.van
die dissipels in die wereld (3.37). Die doel van Jesus se versoek vir die
dissipels se heiliging kom in 3.37 aan die lig: hulle sit Jesus se sending in
die wereld voort.
Die implikasie van die dissipels se eenheid met Jesus kom, soos met ander
terme (haat, eer, blydskap ens.) ook in die term 'dA~e£lO: aan die lig. In
v.14 (3.31) stel Jesus dit duidelik dat nog Hy, nog die dissipels, van hierdie
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wereld is. Die rede is: Hy het sy naam aan hulle geopenbaar (3.7). Hulle
het sy woord bewaar (3.10). Die wereld het hulle daaroor gehaat (3.31).
Hulle is m.a.w. as 'n altematiewe gemeenskap teenoor die wereld
geldentifiseer. Dit was deel van die Seun se werk wat die Vader aan Hom
gegee het. Die Seun se versoek is nou dat die Vader sy werk sal handhaaf
deur die dissipels in hierdie afsonderlike (lees: heilige) gemeenskap te
behou. Soos vroeer reeds gesien dui aA1l8da op die openbaring van die
Vader deur Jesus. Semi-kolon 3.36 omskryf aA1l8da as die Aoyoe;. Dit is
Jesus self. Van al die sinne in die evangelie kom die woorde van 3.36 (0
Aoyoe; 0 ooe; aA~8£la fanv) volgens Suggit (1984:104), die naaste aan
die gebruik van Logos as In titel vir Jesus in die proloog. 394 Die versoek
stem dus grootliks ooreen met die versoek in v.12 (3.25) ill. dat die dissipels
bewaar moet word. Anders gese: hou hulle apart van die wereld om aan
My (openbaringlwaarheid) getrou te bly. Waarheid is vanwee die hoe
frekwensie daarvan 'n belangrike tema in die Johannese literatuur. 395 Jesus
word in die evangelie beide as die waarheid en die woord voorgestel (14:6).
Om Jesus te verwerp (soos die wereld doen), is om die waarheid te verwerp.
Om in die waarheid geheilig te wees beteken eenvoudig om in 'n verhouding
met Jesus te staan en tot sy groep te behoort. En om aan die Seun te behoort
is om aan die Vader te behoort.
Die tema van heiliging kom volgens Barrett (1978:510) en Carson
(1991 :565) nie algemeen in die evangelie voor nie. Dit bly nogtans 'n
belangrike tema. Dit dra die betekenis van afsondering vir 'n spesifieke
taak. 396 Volgens Newman and Nida (1980:539) behels die bybelse konsep
van heiliging altyd die toewyding van iets vir die eksklusiewe diens aan
God. In hierdie geval waar God self by die heiligmakingsproses betrokke is,

Suggit (1984:105) poog in sy artikel om aan te toon dat Johannes se gebruik van Logos as 'n titel vir
Jesus, verband hou met sy siening dat Jesus die volle uitdrukking van die Tora is. Suggit ondersoek dan
temas bv. 'waarheid', 'weg', 'lig' ens. wat beide op die Tora en op Jesus van toepassing gemaak word. So
hv. word die Tora en Jesus beide as die waarheid uitgesonder. Eg. in Ps. cxix:142 en l.g. in 14:6. Talle
ooreenkomste bestaan tussen die kenmerke wat in Ps. 139 van die Tora en Johannes 17 van Jesus
vermeld. Joh.17:6 beskryfbv. die dissipels as diegene wat die woord bewaar het, terwyl die Psalm in
v.14 en III melding maak van die vreugde wat met die onderhouding van die woord gepaardgaan..
394

Volgens Kittel (889: 1967) is bykans die helfte van alle voorkomste van aAri8Ela in die N.T. in die
Johannese geskrifte te vinde (25 keer in die evangelie en 20 keer in die briewe). In 17: 17 vind hy die
volgende drie betekenisse vir die waarheid:
1) Waarheid is nie abstrak of supra-histories nie, maar geopenbaar in 'n spesifieke persoon.
2) Christus is die waarheid en die openbaring van God. Sy getuienis is dus geldig.
3) Waarheid is in opposisie tot die valsheid. Christus as die waarheid is dus 'n realiteit.
395

'To dedicate to the service of and to loyalty to deity - to consecrate - to dedicate to God'. Louwand
Nida (1989:538).
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is dit mense wat aan Hom toegewy word. Lenski (1961: 1146) se dat
ayiaaov in die huidige konteks twee betekenisse kan he:
1. 'to separate from all profane connection' en
2.
'to devote only to God'
Hiervolgens is twee interpretasies van ayiaaov moontlik:
1. Om aan God toegewy te wees en
2. Om aan 'n missie toegewy te wees.
Ook Bucer beklemtoon hierdie betekenis van ayiaaov in 'n preek oor
hierdie gedeelte wat hy op 17 Junie 1531 in Augsburg gelewer het!397 Vir
Bucer dra dit die betekenis van: 'to surrender to God and thereby to the
holy.' In aansluiting by 'n lied wat in die vroee kerk gesing is: 'Tu solis
sanctus' is diegene in wie God werk as heilig uitgesonder en van die wereld
afgesonder.
Dit is diese1fde gedagte wat na vore kom as aan spesifieke persone soos
priesters en profete in die O.T. gedink word wat vir spesifieke take
afgesonder is. Ook Jesus is deur die Vader afgesonder vir sy aardse missie
(10:36). V.17 (3.35) sluit derhalwe semanties by v.19 (3.38) aan. 398 In 19.
geva! is dit die Seun wat homself heilig - dus afsonder om die doe1 van sy
Vader te beantwoord. Hoewel ayl~w nie inherent die betekenis van
offerdood dra rue, is sekere kommentare dit eens dat Jesus se kruisdood hier
veronderstel word. 399 Vera! ook na aanleiding van uTTEp. Vander Watt
(1995:144) meld dat Jesus se optrede onteenseglik voordele vir die dissipels
bevat veral as die daaropvolgende (va in gedagte gehou word. In v.19
(3.38) dui (va daarop dat Jesus se soenoffer die dissipels heilig vir hulle
taak in die wereld. In die O.T. het die afsondering van offerdiere hulle
dood geImpliseer. Dit Ie klaarb1yklik onderliggend in Jesus se uitspraak in
hierdie verso Vir Carson (1991 :567) Ie die vergelyking daarin dat die

Payton (1 992:26e.v.) bespreek die inhoud van die preek onder die temas waarheid en eenheid soos
deur Bucer in sy preek belig.
397

398 Kittel bied die volgende verduideliking vir 17: 17 aan: 'He sets Himself apart for the doing of the
Father's will and in this context this surely mean death. It point us to Calvary and all that Calvary
means'. Die dissipels word in twee opsigte hierby betrek:
I)
dit geskied t.W.v. hulle en
2)
dat ook hulle vir die waarheid geheilig word. Hy sterf met die gedagte dat die dissipels ook vir
God geheilig (eenkant geplaas) word. (KitteI232: 1967).

399

Barrett (1978:511); Scbnackenbrug (1982:187)
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dissipels vir hulle diens - soos Jesus (Hebr.9:13) en die priesters van ouds 
afgesonder word. 40o
Schnackenburg (1982: 185) sien in hierdie versoek van Jesus 'n verdieping in
die verhouding tussen die Vader en die dissipels. Soos in v.ll (3.24) gesien
is, word die Vader met heiligheid geassosieer. Jesus se groep word dus aan
dieselfde kwaliteite onderskei. In die konteks van die familie bepaal die
Vader die identiteit van die familie van 'bo' af. Die Seun is vir sy taak
afgesonder en die kinders volg in dieselfde spoor.
Uit hierdie gedeelte kan tot die gevolgtrekking gekom word dat die Vader en
die Seun, beide gedring deur liefde, verskillend betrokke is by die vestiging
van 'n groep wat as God se mense onderskei kan word. Die Vader stuur die
Seun na die aarde (3.37).401 Die Vader voorsien alles wat die Seun vir sy
taak benodig. In gehoorsaamheid volvoer die Seun sy opdrag (3.5) ill. om
die Vader te verheerlik (openbaar) aan die groep wat die Vader aan Hom
uit die wereld gee (3.5). Die Vader word aan hulle deur die woorde van die
Seun geopenbaar (3.7). Met die groep se aanvaardinglbewaring van die
woord weet hulle dat die Seun deur die Vader gestuur is en bind hulle geloof
hulle in 'n intieme verhouding van Hefde en eenheid aan die Seun (3.14 -15).
Daar 'n besliste soteriologiese oogmerk verbonde aan Jesus se koms. 'Die
teenwoordigheid van die openbarende aksie van Jesus roep 'n reaksie onder
mense op, hetsy positief ofnegatief (Van der Watt 1991:111). S6 ontvang
hulle 'n nuwe lewe (3.3) waarin die gelowiges hulle nuwe realiteit kan
beleef met die Seun as hulle rolmodel oor wat die inhoud van die lewe alles
behels. Wat op die Seun van toepassing is, kan vanwee hulle eenheid met
Hom ook op die gelowiges van toepassing. Hulle is dus volwaardige lede
van die groep. God se mense word deur hulle Hefde, eenheid, heiligheid van
die wereld onderskei. Hulle het die waarheid van die woord van die Seun
ontvang en word nou, soos Hy, daarmee na die wereld gestuur.
Volgens v.l8 (3.37) Ie beide Jesus en die dissipe1s se taak in die wereld. Na
analogie van Jesus se sending na die wereld word die dissipels ook nou na
400 Thus in language that applies equally well to the consecration of a sacrifice and to the consecration
of a priest, Jesus is said to consecrate ('sanctifY') himself' Carson (1991 :567).

Borgen (1986:69) se verduideliking van die gesantskapkonteks verskaf die nodige toeligting om die
missie van Jesus na die aarde te verstaan. 'n Gesant hevind hom in twee identiteitsposisies teenoor die
sender:
1)
'n Ongelyke verhouding d.w.s. die sender is wat status en posisie betref 'n helangriker persoon
as die gesant .
2)
In die uitvoering van sy opdrag 'word' die gesant vir die mense na wie hy gestuur is, die
sender. Hy 'word' m.a.w. 'n duplikaat van die sender. Hierdie verduideliking hied 'n moontlike
oplossing vir die vraagstuk van die sg. hoer en laer Christologie.
401
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die wereld gestuur. Jesus se groep word as sy gestuurdes geidentifiseer.
Hulle bring dieselfde boodskap as Jesus nl. die waarheid, dit is Jesus self.
Ukpong (1989:55) verbind die sending van die dissipels in die wereld met
die verheerliking van die Vader. Net soos Jesus die Vader met die
voltooiing van sy sending verheerlik het, s6 ook die dissipels as hulle
sending afhandel. Soos die Seun, is dit hulle verantwoordelikheid om die
Vader in die wereld te verheerlik (aan die wereld te openbaar) en het hulle
die opdrag om die boodskap van die ewige lewe aan hulle te bring. In die
dissipels se sending na die wereld identifiseer hulle baie sterk met Jesus.
Sy boodskap word ook hulle boodskap. Hulle tree as duplikate van die
waarheid op. Met behulp van die Parakleet sit God se mense die missie van
die Seun voort. Volgens Van der Merwe (1995:420) vonn die aanstelling
van die dissipels as gestuurdes van die Seun (3.37) die hoogtepunt van die
afskeidsrede. Waar die sentrale tema van die afskeidsrede volgens hom op
Jesus se voorbereiding van die dissipels vir sy spoedige vertrek fokus, vonn
die teologiese bespreking van hulle sending na die wereld die sentrale tema
en skarnier in hoofstuk 17.
Die familiebeeld
In die gesantskapkonteks geld ook van die dissipels dat hulle t.o.v. die Seun

in 'n ongelyke verhouding met Hom staan. Hy is betreffende status en
posisie hulle meerdere. Hoewel Jesus ook 'n kind in die familie is, word Hy
van die ander kinders onderskei. Niemand is soos Hy me (17:2). Volgens
Van der Watt (1999:14) is dit moontlik die rede waarom Jesus me in die
afskeidsrede van 'ons' Vader praat me.
Ekklesiologiese perspektiewe

Vyf keer in hoofstuk 17 word gese dat Jesus na die wereld gestuur is. Die
sending van die Seun het kontak tussen die lbo' en die 'onder'
bewerkstellig. 402 Jesus is gestuur om die Vader aan die mense in die wereld
te openbaar. Voor sy sending is Hy deur die Vader vir sy taak geheilig. .
Brown (1970:762) se dat die konstruksie Ko8wc; .....Kayw die parallelle
sendings van Jesus en die dissipels formuleer. Lenski (19611149) stel die
saak nog sterker as hy se dat 'n deel van hierdie missie van Jesus aan die
dissipels oorgedra word. Daaruit kan afgelei word dat die missie van die
dissipels geen nuwe missie is me, maar deel vorm van Jesus se missie en dus

402

Vgl. Van dec Watt (1991:93 ev.) se strukturele uiteensetting van die Johannese evangelie.
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'n kontinuering daarvan is. Die ooreenkomste tussen Jesus se sending en die
van God se mense is opvallend:
• Beide word gestuur
• Beide missies het 'n doel
• Beide het 'n openbarende, reddende oogmerk.
Van der Merwe (1995:426) kom tot die gevolgtrekking dat v.17-19 'n nuwe
dimensie tot dissipelskap byvoeg: 'the continuation of the mission of Jesus
by his disciples through a devouted life of consecration.'
Vir Jesus se mense kan die persoonlike ontvangs en aanvaarding van Jesus
se woorde nooit In doe1 opsigself wees nie. Hoewel die aanvaarding van die
woorde van 'bo' deurslaggewend is vir die totstandkoming van In nuwe
familie, is dit die bediening daarvan wat o.a. aan die ekklesia sy unieke
identiteit verskaf. 'The church is called out of the world and sent into the
world' (Bosch (1979:225).
Die diakonia van die gemeente word met die sending van God se mense in
die wereld aangespreek. Binne die definisie van diens word selfopoffering
(heiliging) veronderstel. Dit is belangrik om daarop te let dat diakonia van
die gemeente die gevolg van sy vocatio uit die wereld is. Omdat God se
mense uit die wereld geroep (gekies) is, kon hulle ook weer daarheen
teruggestuur word. Die geloofsgemeenskap bevind hom voortdurend in die
wereld. Reeds is die KOOJ.lO<; as simbool van ongeloof en opposisie teen
God se familie gerdentifiseer is. Die ekklesia as God se mense ontvang
m.a.w. geen beperking op die spektrum van hulle bedieningsarea nie.
Met die wereld as 'agenda' vir die gemeente ontstaan die vraag hoeveel van
die gelowiges se tyd en energie aan hulle eie opbou bestee behoort te word?
Die afleiding kan volgens 3.3 7 gemaak word dat die versorging van mekaar
met onderlinge liefde nie as In doel opsigself beskou kan word me. Liefde
teenoor mekaar behoort in diens van die gemeente se eintlike taak nl. sy
sending na die wereld te staan.
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Inleiding
In semi-kola 3.39-3.40 staan die tema van die eenheid in Jesus se groep

sentraal. 403 Die eenheidsgedagte (3.41) bestaan uit drie dele:
• Jesus se versoek aan die Vader om eenheid
• Die model waarvolgens eenheid gestruktureer word (die VaderlSeun
verhoudingt04 en
• Die doel van die eenheid (sodat die wereld kan glo).

403 Volgens Painter (1981: 541) word drie oenskynlike venvysings na die eenheid in hoofstuk 17 in v.l1
en 20-23 gevind, maar volgens Fourie (1986:140) is v.U In interpolasie.

404 Pollard (1958:149) se dat in elk van die drie plekke (v.U; 21 en 22) waar Jesus vir eenheid tussen sy
dissipels bid, die voorgestelde eenheid met die groter eenheid van die Vader en die Senn vergelyk word.
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Dmmavant (1991:157e.v.) wys op die belangrike riglyn wat hoofstuk 17 nog
altyd vir die geloofsgemeenskap in sy soeke na sy eie identiteit voorsien het
nl. die gebed. 40S Hierdie gedeeIte fokus op die toekoms. Na Jesus se
vertrek bly sy mense in 'n groep agter en moet hulle eenheid die getuienis
van hulle verbondenheid aan Jesus teenoor die wereld lewer. Die gebed
kring wyer uit om ook diegene in te sluit wat deur die sending van die
dissipels tot geloof sal kom (3.39).
V.20-23 staan sentraal in die
selfverstaan van die kerk se grondlegging (Dunnavant 1991: 161). Nie aIleen
is dit In sleutelteks in die kerk se selfverstaan van sy roeping en die
betekenis van dissipelskap nie, maar dit voorsien ook insig in die kerk se
identiteit. 406
Die situasie na paasfees en die missionere gerigtheid van die dissipels word
hier veronderstel. Hulle het Jesus se woord ontvang (3.30), is deur die
Vader geheiligl afgesonder vir die taak (3.33) en in die wereld uitgestuur
(3.37) om 'die woord' in hulle eie woorde oor te dra. Die resultaat is dat
nuwe gelowiges tot God se mense bygevoeg word.
Jesus se bede is dat ook hierdie toekomstige gelowiges, soos die eerste
groep, aan hulle onderlinge eenheid gekenmerk sal word. Die eenheid
onder God se mense is 'n baie belangrike tema in die evangelie. In hoofstuk
17 vra Jesus dit drie keer van die Vader:
1)
2)
3)

lva Jialv EV KaOtk, ~IlE1C; 'v.ll (3.24)
tl
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Die twee woorde wat in al drie gevalle opval is l va en KaOwc;. Die
redegewende voegwoord '(va dui aan dat eenheid die oogmerk is en die
vergelykende deelwoord KaSwC; dui die wyse van die eenheid aan nl. dat dit
op die patroon van eenheid tussen die Vader en die Seun geskoei is.

'Disciples of Christ are people of the prayer.... to be people of prayer is to remember being a people in
relationship with God. The design of the Christian Church (Church of Disciples of Christ) tells us that
the church manifests itself in ordered communities of disciples bound together for worship.'
405

406 Volgens Dunnavant (1991:162) sentreer hierdie gebed die kerk se identiteit in Jesus se begeerte dat
God deur Jesus in alle gelowiges sal inwoon. Hierdie gebed help ons om te verstaan dat sy volgelinge
afhanklik van God is. 'Jesus' petition is that Christians be knitted into that same intimate, mutual
indwelling that characterizes Jesus' own relationship with God'. Die identiteit van die kerk setel
vervolgens ook in die werk van apostels deur wie se getuienis mense tot geloof sal kom.
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Dunnavant (1991 :157e. v.) wys op die be1angrike riglyn wat hoofstuk 17 nog
altyd vir die ge100fsgemeenskap in sy soeke na sy eie identiteit voorsien het
nl. die gebed. 405 Hierdie gedeelte fokus op die toekoms. Na Jesus se
vertrek bly sy mense in 'n groep agter en moet hulle eenheid die getuienis
van hulle verbondenheid aan Jesus teenoor die were1d lewer. Die gebed
kring wyer nit om ook diegene in te sluit wat deur die sending van die
dissipe1s tot ge100f sal kom (3.39).
V.20-23 staan sentraal in die
selfverstaan van die kerk se grondlegging (Dunnavant 1991: 161 ). Nie alleen
is dit '11 sleutelteks in die kerk se se1fverstaan van sy roeping en die
betekenis van dissipelskap nie, maar dit voorsien ook insig in die kerk se
identiteit. 406
Die situasie na paasfees en die missionere gerigtheid van die dissipels word
hier veronderstel. Hulle het Jesus se woord ontvang (3.30), is deur die
Vader geheiligl afgesonder vir die taak (3.33) en in die were1d uitgestuur
(3.3 7) om 'die woord' in hulle eie woorde oor te dra. Die resultaat is dat
nuwe gelowiges tot God se mense bygevoeg word.
Jesus se bede is dat ook hierdie toekomstige ge10wiges, soos die eerste
groep, aan hulle onderlinge eenheid gekenmerk sal word. Die eenheid
onder God se mense is 'n baie be1angrike tema in die evange1ie. In hoofstuk
17 vra Jesus dit drie keer van die Vader:
1)
2)

'(va WGLV £V KaOu};, ~JJ.£1~ 'v. 1 1 (3.24)
'(va TTavT£~ £V WGLV, KaOwa GU, TT<IT£P,£V EJ101 Kayw EV GO(

v.20(3.40)
3)

'(va KaOu};, WGLV £V Kaew~ TjJ1£l~ £V v.22 (3.41).

Die twee woorde wat in al drie gevalle opval is '(va en Kaew~. Die
redegewende voegwoord '(va dui aan dat eenheid die oogmerk is en die
vergelykende deelwoord Kaew~ dui die wyse van die eenheid aan nl. dat dit
op die patroon van eenheid tussen die Vader en die Seun geskoei is.

'Disciples of Christ are people of the prayer....to be people of prayer is to remember being a people in
relationship with God. The design of the Christian Church (Church of Disciples of Christ) tells us that
the church manifests itself in ordered communities of disciples bound together for worship. '
405

406 Volgens Dunnavant (1991:162) sentreer hierdie gebed die kerk se identiteit in Jesus se begeerte dat
God deur Jesus in aile gelowiges sal inwoon. Hierdie gebed help ons om te verstaan dat sy volgelinge
afhanklik van God is. 'Jesus' petition is that Christians be knitted into that same intimate, mutual
indwelling that characterizes Jesus' own relationship with God'. Die identiteit van die kerk setel
vervolgens ook in die werk van apostels deur wie se getuienis mense tot geloof sal kom.
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Van der Merwe (1995:428) is van mening dat van alle pogings om die
betekenis van die eenheid in hoofstuk 17 te bepaal, Randall,407 se ondersoek
die meeste gesag dra. Baie ander het by sy studie aangesluit en dit
uitgebrei. 408 Daarvolgens vertoon kolon 3.40 en 3.41 'n duidelike parallel
wat soos volg daar uitsien: 409
3.40
a
b
c

3.41

r/

/

t\

'r

r/

'r

t\

tva TTaVT£e; £v WGtV

a

tva WGtV £v

/
Ka8WG GU,/ TTaT£p
tv tJlOt KOYW tv GO(

Ka8wc; TtJl£le; [V,
tyw tv mhole;
,
C
Kat, GU" £v £JlOt,
r/
'r
'\
/
d tva WGtV T£T£I\HWJl£VOt
,
u
He; £v,
e
tva ytVWaKlJ 0 KOGJlOe;,
f
cST t GU Jl£ om:~ GTHAae;
b
c

/

d

t/

e
f

t/

" "

if

_

'r

tva Kat aUTOt £v TJJltV WGtV
if

/

/

tva 0 KOGJlOe; TTtGT£UTJ
OTt GU Jl£ om:GTHAO<;

t/

/

('

/

Dit is nie In eenvoudige saak om die juiste betekenis van die eenheid wat in
reel a ter sprake is te bepaal nie. 410 Eers moet die onderling verband
aangetoon word:
Die eerste vraag is of reel d as In defmisie of as die grond vir die eenheid
tussen die gelowiges wat in reel a ter sprake is, verstaan moet word.
Dit kom voor asof reels b en c In beskrywing d.w.s. In definisie, van die
eenheid in reel a is. Die manier hoe die eenheid gestalte kry setel in Ka8we;
in reel b. Die gevolg van hierdie eenheid is reel d (dat hulle, die
407 IF.Randall se gesaghebbende werk: The theme of unity in John XVII 20-23 in Ephemerides
Tbeologicae pp 373-394.

408

Maletesta (1971:205ev); Brown (1972:769)

409 Appold (1976:157). Fourie en Rousseau (1989:27) sluit aan en bestempel dit as 'n parallesismus
membrorum

410 Van der Merwe (1995:428) bied 'n bondige opsomming van wat ondersoeke in die verb and reeds
opgelewer het. Daarvolgens bIyk die verskillende oogmerke wat ondersoekers uit hierdie teksgedeelte
wou aksentueer:
• Om die sigbare eenheid van die kerk te beklemtoon
• Om die onsigbare eenheid van die kerk te beklemtoon
• Om die eenheid tussen die Vader en die Seun te beklemtoon
• Om die eenheid tussen Jesus en die gelowiges te beklemtoon
• Om die eenheid onder gelowiges te aksentueer.

242

buitestaanders, ook in die eenheid kan deel). S6 verstaan moet die eenheid
allereers as 'n geestelike gemeenskap tussen gelowiges verstaan word. Die
resultaat van die eenheid word in reels e en f met It va en OTt aangedui. Dit
het die bedoeling van In getuienis teenoor die wereld wat die eenheid nie
bloot as 'n geestelike aangeleentheid kan verstaan nie. Ten einde 'n getuienis
teenoor die wereld te kan bied, moet die eenheid ook sigbaar neerslag vind.
Anders gese: reels b en c dien as vertrekpunt of basis vir reel a. Lg. kry
volgens b gestalte. Met reel d word gedeeltelik gese wat met reel a bedoel
word. Die eenheid tussen gelowiges kan egter nie bloot geestelik van aard
wees nie, want hierdie eenheid voorsien die getuienis aan die wereld (e en
t).
'n Bondiger weergawe van hierdie parallelle konstruksie kan soos volg
weergegee word:
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Omdat die eenheid tussen die Vader en die Seun as rolmodel vir die eenheid
tussen die gelowiges voorgehou word, is dit nodig om eers vas te stel wat
die eenheid tussen die Vader en die Seun behels. Daama behoort
vorderdering gemaak te kan word in die soektog na die betekenis van die
eenheid tussen die gelowiges. Lenski (1961: 1137) meen dat Kaew~ hier op
'n analogie en nie op identiteit dui nie. Dit beteken dat die antwoord in die
rigting van die geestelike gemeenskap tussen die Seun en die Vader gesoek
behoort te word. Giesbrecht (1986: 113) argumenteer ook in hierdie rigting
as hy die eenheid tussen die Vader en die Seun nie as In bloot menslike
gedagte van 'n gelykheid tussen persone beskou nie. 411
In die gesantskapskonteks wat in die evangelie ontvou maak Jesus as die
gestuurde van die Vader kontak tussen die werelde van 'bo' en 'onder'. am
sy unieke en outentistiese openbaring te beklemtoon, word die Seun
enersyds in 'n baie intieme verhouding (ontologiese eenheid) met die Vader
411 Die behoud van die Vader en die Seun se onderskeie identiteit t.s.v. hulle konstante en
wederkerige liefde en doel, gee aan Giesbrecht die grond om te argumenteer dat die eenheid van die
kerk, wat volgens hierdie model moet geskied, nie In organisatoriese eenheid of rigiede teologie
verlang nie.
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uitgebeeld (1:18; 8:55; 14:6; 14:10 beskryf).412 Die skerp onderskeiding in
die verhouding tussen die Seun en die Vader andersyds, beklemtoon weer
die onderdanigheid van Jesus.
Dit is 'n houding wat in die
gesantskapskonteks van 'n gestuurde verwag is. Jesus se gehoorsaamheid
aan sy Vader, soos blyk uit die nakoming van sy gebooie, getuig van hierdie
onderskeiding tussen die Vader en die Seun. 413
Die gevolgtrekking kan dus gemaak word dat die eenheid tussen die Vader
en die Seun waarvan in v.21-23 sprake is 'n ontologiese sowel as In
fimksionele karakter het. 414 Dit is twee aspekte wat me van mekaar geskei
kan word me en direk aanleiding tot mekaar gee, sodat Jesus kan se: 6
£WPaKwt; l~£ £WPaK£V T<JV TTaT£pa (14:9). Vir Van der Watt (1986:686)
beteken dit me In identiese bestaan me, maar In soortgelyke bestaan binne
die grense van dieselfde realiteit wat deur die kennis van God moontlik
gemaak is.
Dit spreek vans elf dat In ontologiese eenheid me tussen gelowiges en Jesus
moontlik is me. Dit sou korrek wees om die familieverhoudings tussen
Jesus en sy mense as 'n plaasvervanger vir die ontologiese eenheid tussen
die Vader en die Seun te beskou. Dit beteken dat die eenheid tussen Jesus
en sy mense 'nfunksionele eenheid is.
As 'n fimksionele eenheid tussen die Vader en die Seun as In model vir die
eenheid tussen God se mense voorgehou word, sou die opset in die antieke
Mediterreense familie goedskiks uitdrukking aan die bedoeling van hierdie
eenheid kon gee. Die eenheid tussen die Vader, Seun en gelowiges kan dan
met die interaksie in die familielewe vergelyk word. Dit verwoord die lewe
wat God se familie Ivreemd l in hierdie wereld laat optree.

412 Hierdie beskrywing van Jesus se eenheid met die Vader staan as die sg. hoe Christologie bekend. Die
openbaring deur Jesus word dus moontlik vanwee die persoonlike verbondenheid en intieme band wat
daar tussen die Vader en die Seun bestaan (Van der Watt 1991: 109). In die konteks van hoofstuk 17 val
die eenheid tussen die Vader en die Seun op in verheerliking, eenheid in besittings en gemeenskaplike
kennis.
413 Die sg. lae Christologie beklemtoon die skerp skeiding en die ongelyke verhouding tussen die Seun
en die Vader (17:4,6,8).

'The Fourth Evangelist wants the reader to get one message loud and clear: To respond to Jesus, the
Son, is to respond to God, the Father (5:23) (Kysar 1993:44). Volgens hom word Jesus vanwee sy
gehoorsaamheid aan die Vader as God se Seun beskou. Oit dui op 'n funksionele eenheid tussen Vader
en Seun, maar, se Kysar, Hy is meer as net dit. Hy verteenwoordig God in sy hele wese (10:30). Hier
sluit die ontologiese en funksionele eenheid tussen Vader en Senn by mekaar aan.
414
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Kennis van die relasie tussen die Vader en Seun beteken volgens Vander
Watt (1986:672) dat In mens in die familie opgeneem is. Kennis bind almal
in die familie saam en dit lei tot die regte gedrag teenoor mekaar.
Die eenheid tussen Jesus en die dissipels word duidelik in die metafoor van
die wingerd/lote (15:1-17) aan die orde gestel. In die analise van hoofstuk
15 is die eenheid tussen die wynstok (Jesus) en die lote (dissipels) uitgedruk
met: Ildvan: V
€ 1€ l0l, KUYW V
€ Ulllv. (15:4). Dit is veral in v.l-8 waarin
die eenheid tussen Jesus en die gelowiges met 11£ VEt v uitgedruk is. Hierdie
eenheid tussen Jesus en die dissipels is o.a. beskryf met Jesus se
aankondiging dat die dissipels niks sonder Hom kan doen nie (15: 5) en
derhalwe in Hom moet bly om enigsins vrug te kan lewer (15: 8).
Vanaf v. 9-17 het Jesus voortgegaan om hierdie eenheid met liefde te
kombineer en sodoende veral die onderlinge verhoudings tussen die dissipels
geaksentueer. Die liefde waarvan Jesus praat behels allereers dat die
In
gelowiges aan Jesus se gebooie gehoorsaam sal wees (15: 10).
Funksionele eenheid tussen Jesus en die gelowiges is hiermee beklemtoon.
Daarna brei Jesus die liefde uit en maak dit onderling op gelowiges van
toepassing. Die dissipels moet mekaar liefhe soos wat Hy hulle liefhet
(15: 12). Hierdie oproep tot onderlinge liefde roep dadelik In soortgelyke
opdrag van Jesus in herinnering nl. in 13:34,35.
Dieselfde konstruksie (KaOwC;) word in 13 :34 op die tema van die liefde van
toepassing gemaak. 415 Dit is belangrik om hierdie opdrag van Jesus te
verreken ten einde die betekenis van die onderlinge eenheid te verstaan. In
13:34 se Jesus vir sy dissipels dat Hy aan hulle In nuwe (KalVYlv) gebod gee
nl. om mekaar lief te he. Hartin (1991 :7) is korrek as hy die nuutheid van
hierdie gebod aan die KaOwc; verbind m.a.w. dat die dissipels se liefde vir
mekaar volgens die patroon van Jesus se liefde vir hulle moet geskied. Die
Inuutheid' van die gebod setel in die nabootsing van Jesus se liefde wat as
voorbeeld deur Jesus aan hulle voorgehou word.
Die vraag kan gevra word: wie die bron van Jesus se liefde is? Die
antwoord Ie ewe-eens in In KaOwc; konstruksie. In 15:9 se Jesus: KaOwc;
,~
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llyalTlloa' IlEtvaTE EV TTJ ayalTTJ TTJ

J€ lfj. Jesus se liefde vir die dissipels is dus op die patroon van die Vader se
liefde vir Hom geskoei. Die Vader is die bron van die liefde, wat
vervolgens na Jesus oorgegaan het en op die dissipels toegepas is.

415 'This linguistic similarity between the two texts points to a closeness of ideas, namely that the unity
that is desired is brought about in reciprocal love. The two belong together like the two sides of the
same coin: the prayer for brotherly unity in accordance with the unity that exists between Jesus and the
Father corresponds to the commandment of brotherly love in accordance with the love that is realized by
Jesus' (Schnackenburg 1982:191).
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Die liefde en die eenheid tussen gelowiges is beide kenmerke van God se
mense wat op die model van die Vader en Seun verhouding gebaseer is.
Schnackenburg (1982:191) kom tot die gevolgtrekking dat die eenheid
tussen die gelowiges waarvoor Jesus vra, deur wederkerige liefde tot uiting
kom. Dit word van 'bo' aan gelowiges geskenk en daarom is enige
oppervlakkige verklaring daarvoor bv. versoening, uiterlike harmonie ens.
volgens hom onvoldoende om uitdrukking aan hierdie eenheid te gee. In die
genoemde preek van Bucer sonder hy die optrede van die eerste gemeente
soos dit in Hand. 4 beskryf word as voorbeeld van hierdie eenheid uit. Die
menigte was een van hart en siel. Ook Paulus beskryf hierdie gedagte
volgens Bucer treffend in Ef. 4:1-5. Vir Carson (1991:568) spruit hierdie
onderlinge eenheid uit die gelowiges se verbondenheid aan die openbaring
van God soos bemiddel deur Jesus. Ukpong (1989:59) kom derhalwe tot
die konklusie dat die eenheid wat Johannes in gedagte het, In eenheid van
die geloof behels. Ukpong vervolg:'For us christians who have come to
accept Jesus through the preaching of the good news and who have to
preach the good news to other, this prayer of Jesus provides the foundation
of and the impetus for our mission. I
Die dissipels het die openbaring reeds aanvaar en daarom is die eenheid vir
Carson allereers 'n Christologiese aangeleentheid.
Ter opsomming kan met Appold (1978:372) saamgestem word as hy hierdie
eenheid as relasioneel bestempel. Die solidariteit tussen die Vader en die
Seun word die model vir die nuwe verhouding tussen Jesus en die dissipels.
Net soos wat daar In eenheid bestaan tussen die wil, woorde en dade van die
Vader en die Seun, s6 moet daar ook eenheid tussen Jesus en die dissipels
wees. Hiermee saam moet die belangrike opmerking van Groenewald
(1980:357) gemaak word dat die eenheid met mekaar deur die inwoning van
die Heilige Gees bewerk word. Gelowiges is via die Heilige Gees met God
verbind. Dit behels die konkrete teenwoordigheid van Jesus in die lewe van
gelowiges. 416

Ten slotte moet die doel van die verlangde eenheid tussen die dissipels
vermeld word.
In 3.40 word dit soos volg vermeld: !(va 6 KOajlOC; TTtaTEull (iTt au jlE
OOr£GTElAac;. In 3.41 word dit uitgedruk met: !(va ytVWGKlJ 6 KOajlOC;, (iTt
au jlE O:TT£GTElAac;.

416

Kasemann (1968:58) is korrek as hy se dat eenheid me deur mense bereik kan word me.
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Hiervolgens moet gese word dat die eenheid tussen gelowiges sigbaar
neerslag moet vind aangesien dit as In getuienis van die gelowiges se
verhouding met God vir die wereld bedoel is. 417 Die redding van die wereld
(TIlGTEUTJ) word bier veronderstel sodat gese kan word dat die eenheid
tussen al die gelowiges 'n openbarende en verlossende karakter toon. Dit is
duidelik dat die eenheid deur die liefde gedra word. Hier kan die voetewas
episode van Jesus as voorbeeld gene em word. Ware eenheid beteken dat
gelowiges op bierdie spoor loop. Kasemann (1968:61) som dit soos volg
op: 'Undoubtedly John cannot concieve of love without selfless service and
surrender, and 13:1 shows that Jesus' service and surrender implies death.'
Die Familiebeeld

Eenheid is 'n term wat die familie van God karakteriseer. Daar is i.t.v. die
eenheid van drie verhoudings sprake:
• Eenheid tussen die Vader en Seun (en Parakleet)
• Eenheid tussen die Seun en die kinders
• Eenheid tussen die kinders onderling
Dit gee beskrywend uitdrukking aan die realiteit van God se familie vir die
dissipe1s (Van der Watt 1999:13). Die eenheid in die familie beteken dat
alle lede voluit deel in al die voorregte van die familie. Wat aan die familie
behoort, behoort aan alma!.
Die volgende aspekte word in hoofstuk 17 deur die familie gedeel:
• Die familielede deel onderling die eer (17:22)
• Die Vader se beskerming (17: 11 )
• Die Seun se vreugde (17: 13)
• Die wereld se haat (17: 18,20)
• Toewyding aan die waarheid (17:19)
• 'n Voorbeeld vir die wereld (17 :21,23)
• Stuur na die wereld (17: 18).
Dit is alles beskrywend van die realiteit om deel van God se fanrilie te wees.
Eenheid is 'n Goddelike bepaling wat die wese van die familie stempel en
hulle van die wereld onderskei. Dit het die inherente vermoe om 'n
getuienis teenoor die wereld te lewer. Vandaar dan ook Jesus se versoek.
Die fami1ie kan 'n voorbeeld teenoor buitestaanders stel vanwee hulle
eenheid met Hom. Hulle optrede getuig dan van liefde en 'n eenheid in
strewe en ideale. Die eenheid in die familie word o.a. in die inti erne
417 Carson (1991:568). Brown (1970:776-777) se dat die Iohannese eenheid meer as net 'n geestelike
eenheid is en wei op Christelike gemeenskap gerig is. Ladd (1974:283) se dat Iohannese eenheid
vertikaal sowel as horisontaal is.
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verhoudings van die lede gedemonstreer. Hulle onderlinge verhoudinge
lewer s6 getuienis van die eenheid tussen die Vader en die Seun. Hierdie is
die eerste van die motiverings vir die eenheid waarvoor Jesus vra: f(va 6
K6allo~ TTlan:UlJ OTt au 11£ O:TTtaT£lAa~.
Ekklesiologiese perspektiewe

Die eenheid wat in hoofstuk 17:22;23 na yore tree, is deur Roloff
(1993:307) allereers as 'n Goddelike gawe vertolk. Dit besit derhalwe
uitsluitlik 'n vertikale dimensie. Die eenheid kom tot stand deurdat
gelowiges 'n aandeel in die liefdesgemeenskap tussen die Vader en die Seun
kry. Die eenheid waarvoor Jesus in sy gebed vir sy mense vra, is bedoel om
die wereld iets van God self te laat ervaar. Soos gesien, mond hierdie
eenheid uit in 'n manier van lewe waaraan die gemeente gekenmerk word en
waarmee hulle iets van hulle kennis van God (d.w.s. 'n veranderde
lewenstyl) weerspieel. Daar kan dus gese word dat die kerk se vertikale
dimensie met God, uitvloei in 'n horisontale dimensie tussen lede onderling.
Jesus se opdrag aan sy mense is om in sy liefde te bly. Dit beteken dat hulle
sal volhard in die liefde wat hulle van Hom ontvang het, maar wat eintlik die
Vader as enigste bron het. Wat inderdaad deur hierdie kettingreaksie van
liefde gebeur is dat die eenheid in God se familie gedemonstreer word, maar
dat God terselfdertyd deur sy Seun en die dissipels met die wereld werk.
Hulle ontvang 'n getuienis van die lewe wat volgens God se reels gespeel
word. Dit is die resultaat van die eenheid!
Dit is opvallend dat die kommentare eenstemmig versigtig is om hierdie
eenheid nie as 'n oppervlakkige, organisatoriese eenheid te beskou nie. 418
Dit bevestig die vermoede dat die eenheid waarvan hier sprake is allereers
'n Christologiese aangeleentheid eerder as 'n ekklesiologiese vraagstuk is
(Van der Merwe 1992:465).
Dit sou myns insiens verkeerd wees om die tema van eenheid in hoofstuk 17
met 'n vooropgesette agenda te ondersoek ten einde 'bewyse' vir sekere
standpunte te soek. So is by. al probeer om met hierdie teks die sigbare of
onsigbare eenheid van die kerk te 'bewys'. Sodanige ondersoeke laatnie
reg geskied aan die familiebeeld waarmee Johannes sy siening van God se
mense beskryf

418 Carson (1991:568); Barrett (1978:512) by. haal vir Bultmann aan wat hierdie saak soos volg
verwoord: 'Such unity has the unity of Father and Son as its basis. Jesus is the Revealer by reason of his
unity of Father and Son; and the oneness of the community is to be based on this fact. That means it is
not founded on natural or purely data, nor is it manufactured by organization, institutions or dogma;
these can at best only bear witness of the real unity ... '
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17:24-26
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£yw 8E aE £yVWV.
Kat O(JTOl £yvwaav OTt au IlE OUEaTE tAae;,
Kat lyvwptaa aUTOte; TO DVOlla aou
,
,
Kat yvwp taw,
'(va Tj aYOull ~v ~yaullaac; IlE £v mhote; ~
KOYW £v aUTOte;.

Inleiding
In hierdie slotgedeelte van Jesus se gebed, kom verskeie temas van vroeer
vir oulaas weer ter sprake: Die farnilieterrn uaTEp (3.1 ), die sg.

predestinasie van Johannes word weer in 0 8E8wKae; 1l0t na yore gebring
(3.3). Die temas van 8o~av (3.2), ~yaullaae; (3.41) KoallOe; (3.31-34),
Kat £yvwpLaa aUTOte; TO DVOlla aou (3.7; 3.46), Kat O(HOL £yvwaav OTt
au IlE OUEaTElAae; (3.15).
In Wisseling tussen die gebeure in die verlede, he de en toekoms is opvallend
in hierdie gedeelte.
In v.24 (3.42) staan 8o~a sentraal en in v.25-26 (3.43-3.47) is £yvw, wat
vyf keer voorkom, die vemaamste struktuurdraer.
In 3.42 is daar met eEAW (letterlik: 'Ek wi!') 'n wending in die styl van die
gebed. Waar Jesus vantevore die Vader gevra/gebid het (£pWTW) spreek
Jesus nou 'n wens uit. Hierdie wens stern ten volle ooreen met die Vader se
wens (4:34; 5:30). Jesus se wens is om die eenheid met die gelowiges ook
in die hemel voort te sit. Dit word uitgedruk met ti)aLv IlET' £Ilou. 'n
Duidelike toekomsperspektief word geopen. Vroeer het Jesus teenoor
Petrus verklaar dat hy horn in daardie stadium nog nie kon volg nie, maar dat
hy dit later weI sou doen (13:33,36). Hierdie 'later' word nou ingekleur met
'n eskatologiese bemoediging nl. 'dat hulle sal wees waar hy is.' Tereg
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verbind Carson (1991:570) hierdie uitspraak met die toekomstige
eskatologie van 14:1,2. Met sy aardse missie het Jesus die weg na die huis
van sy Vader voorberei. Hy sal terugkeer om hulle te neem waar Hy ook is.
Na 'n 'huis met genoeg plek'. Die kinders sal dan waarlik tuis wees.
As rede ((va) vir hierdie voortgesette teenwoordigheid tussen die Seun en
die gelowiges voer Jesus die sigbaarmaking van sy heerlikheid (8o~a) aan.
Hierdie heerlikheid word verder gekwalifiseer met:
1. TtV 8€8wKa<; IlOt
2. TIPO KaTa~oAf1<; K00l10U
3. <hl tlyaTIl1aa<; IlE

'The glory of Christ that his followers will see is his glory as God, the glory
he enjoyed before his mission because of the Father's love for him' (Carson
1991 :569). Hiervolgens is dit duidelik dat die 8~a in v.4 (3.5); v.22 (3.41)
en v.24 (3.42) nie dieselfde heerlikheid is nie. Die heerlikheid waarvan in
v.4 en v.22 sprake is, vind in hierdie bede1ing, op die aarde plaas. Dit staan
i.v.m. die doel waarvoor Hy na die aarde gekom het. Dit was bedoel om die
Vader in die were1d te openbaar. Die dissipels het die openbaring van sy
N aam gelowig aanvaar en is opgeneem in In groep wat hulle van die wereld
onderskei as sy mense.
Nou, met sy taak afgehandel, sluit Jesus weer aan by sy versoek in 17:5.
Daar het Hy vir die herstel van sy heerlikheid, wat Hy voor die grondlegging
van die were1d gehad het, gevra. Vir die aanskoue van die 8o~a in 3.42
word geloof nie meer benodig nie, maar is die teenwoordigheid by die Seun
'n vereiste. Sy mense moet wees waar Hy ook is. Dit is In tonee1 van die
hemel wat hier geskets word. Die feit dat die dissipels sy heerlikheid op
aarde gesien (lees: geglo) het, stel hierdie aanskoue in die heme1 in die
vooruitsig. God se mense leef met hierdie eskatologiese hoop.
Die karakter van die Vader is in v.ll (3.24) met 'heilig' beskryf en word
nou in 3.43 met 8lKalE uitgebrei. Die term 8lKat£ is waarskynlik deur die
skrywer gekies omdat die idee van oordeel imlisiet in die beskrywing van
die wereld se onkunde oor Jesus (3.43) skuil (Newman and Nida 1980:545).
Sy regverdigheid is in aansluiting by die O.T. en N.T. se uitbeelding van
God as regverdig. Sy regverdige oordee1 lewer bewys dat Jesus en die
dissipels gelyk het en dat die were1d verkeerd is. Schnackenburg (182:196)
plaas in aansluiting met die beskrywing van die Vader as heilig (v.11) die
klem op die Vader se genadige regverdige oordeel oor die dissipe1s, eerder
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as die verdoeming van die wereld. Volgens hom kontrasteer Kat (3.43-3.47
die optrede van Jesus en van die dissipels met die van die wereld. Die Seun
ken die Vader. Hy kom van die Vader, keer terug na die Vader en het alles
van die Vader ontvang. Hulle is een (3.40). Ook die dissipels word deur
hulle kennis van Jesus se herkoms onderskei van die wereld. Die situasie in
die wereld is dat onkunde (ongeloof) oor Jesus se herkoms heers. Met hulle
gelowige aanvaarding van Jesus as gestuurde van die Vader, deel hulle in
die wederkerige kennis tussen die Vader en die Seun. Dit is kennis wat deur
Jesus bemiddel is en die verlossing vir die dissipels moontlik maak. Die
wereld beskik nie oor hierdie kennis nie.
V.25 (3.43-3.45) kan moontlik as 'n opsomming van die boodskap van die
hele evangelie gesien word: God het sy Seun in die wereld gestuur om Hom
te openbaar en die dissipels het die openbaring gelowig aanvaar.
Volgens 3.47 word die openbaring na Jesus se vertrek voortgesit. Die vraag
kan gevra word hoe dit sal gebeur? Daarvoor sorg die Parakleet. Alhoewel
die Parakleet nie in hoofstuk 17 vermeld word nie, is hierdie uitspraak
klaarblyklik 'n aanduiding van sy werk. Dit behels nie 'n verdere
openbaring nie, maar volgens Schnackenburg (1982: 196) 'n
herinneringlbevestiging van dit wat reeds bekend is (14:25). Hierdie
voortgesette bekendmaking van sy Naam word volgens 3.47 om twee redes
gedoen: I( va ~ o:yaTIll ~v ~yaTIllaac; IlE EV mholC; U en KO:YW EV mholc;.
Volgens Barrett (1978:515) kan EV atholc; tweerlei verstaan word: 'in' of
'tussen' hulle. Dit is twee betekenisse wat mekaar veronderstel. Die liefde
in elke gelowige sal die optrede onderling noodwendig bemvloed. Dit gee
aan die Vader se liefde hier 'n dieper betekenis as die vermelding daarvan in
v.23 (3.41). Die dissipels is nie bloot objekte van die Vader se liefde nie,
maar word daardeur getransformeer sodat 'n nuwe lewenstyl daaruit
ontwikkel (Carson 1991:370). Volgens 3.47 kan gese word dat die optrede
van God se mense deur slegs een soort liefde gekenmerk word. Dit is die
liefde wat die Vader vir die Seun het. Die liefde word deur die Seun op die
dissipels oorgedra om ook hUlle liefde onderling te word. S6 bly die Seun in
die gelowiges teenwoordig (lv mholC;). Volgens Barrett (1978:515) en
Schnackenburg (1982:225) geskied Jesus se innerlike binding met sy mense,
benewens die liefde, ook deur die W oord en Gees. In die lig van hierdie
gebedsversoek, is 'n duidelike intensivering van die openbaring van Jesus te
bespeur. Dit kom voor asof sy mense in 'n inniger gemeenskap met God
ingetrek word.
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Die li'amiliebeeld
In hierdie slotvers word die familiebeeld weer herken. Die liefde tussen die
Vader en Seun word die leefwyse vir die kinders. Jesus se laaste versoek is
dat die liefde waannee die Vader Hom liefgehad het, in die dissipels sal
wees. Daannee tree Jesus weer as skakel tussen die Vader en die kinders
op, en wel d.m.v. die liefde. Dit val op dat die liefde van die Vader o.g.v.
die gelowiges se aanvaarding van Jesus se ware herkoms as gestuurde van
die Vader geskied. Van kinders is in antieke families verwag om die
opdragte van ouers te gehoorsaam. Gehoorsaamheid dien as die basis van
rue liefde. In v.25 se Jesus dat Hy die Vader ken. Hiermee gee Hy
uitdrukking aan die persoonlike verhouding tussen Hom en die Vader en dat
die dissipels met hulle kennis van wie Jesus is, insgelyks in hierdie
verhoudings opgeneem is. Die liefde is die algemene houding wat
familielede teenoor mekaar openbaar. Dit is niks minder as die liefde wat
tussen die Vader en die Seun van krag is nie.
Die liefde opereer in die familiekonteks en verkry, soos in die begin
aangedui, 'n metaforiese funksie. Dit dui op die intieme en lojale
verhoudings wat in die familie van krag is. Dit hoef nie letterlik verstaan te
word nie, omdat liefde tussen God en mens geloof benodig om te kan
funksioneer. Dit is 'n verhouding tussen ongelyke vennote wat veral in die
metafoor van die familie verstaanbaar is (Van der Watt 1999:15).

Ekklesiologiese perspektiewe
Die gemeente as geloofsgemeenskap is die resultaat van Jesus se sending na
die aarde. Sy sending is voltooi en was suksesvol. Die Vader is in sy
sending aan die wereld geopenbaar en uit die wereld het 'n groep mense met
geloof op Jesus se herkoms gereageer. Hierdie groep het uit die sfeer van
die aardse oorgegaan tot 'n leefwyse wat volgens die kontoere van 'n
ander/goddelike realiteit afspeel. Die kenmerk van hierdie veranderde
leefwyse setel hoofsaaklik in die nuwe onderlinge verhoudings van die groep
wat op die patroon van die verhouding tussen die Vader en die Seun
moduleer en o.a. aan die liefde en eenheid gekenmerk word. Sy mense
staan danksy Jesus se middelaars rol in verhouding met die Vader. Jesus
self is verantwoordelik vir die voortgaande verdieping van hierdie
verhouding deur sy openbaring nie af te sluit nie, maar met die optrede van
die Gees mense steeds nader aan Hom te bly trek. In hierdie proses speel
die ekklesia self In passiewe rol. Dit is Jesus (en die Gees) wat vir hierdie
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verdiepende openbaring sorg hoewel van God se mense verwag word om
ontvanklik te reageer en steeds met geloof en liefde op God se liefde te
reageer.

