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HOOFSTUK 1
1.1.INLEIDING
In Mark. 3:31-35 bring 'n boodskapper aan Jesus, terwyl hy preek, die nuus
dat sy moeder, broers en susters buite die huis vir hom wag. Hierop het
Jesus met verwysing na die mense wat rondom Hom in 'n kring gesit het
geantwoord: 'Hier is my moeder en my broers! Elkeen wat die wil van God
doen, is my broer en my suster en my moeder.' Met hierdie aankondiging
het Jesus selfs die intiemste gesinsoldariteit gerelativeer en getransendeer en
blyke van sy nuwe broederskap getoon wat Hy self uitgesoek het.
Dit is hierdie nuwe broederskap wat die onderwerp van hierdie studie is.
Die perspektief wat die Vierde Evangelie op hierdie onderwerp bied, is meer
spesifiek die studieterrein. Die oortuiging is dat hierdie nuwe broederskap
God se antwoord vir 'n vyandige wereld is. Omdat God hierdie plan self
ontwerp, en ook self in werking gestel het, sou dit dwaas en kortsigtig wees
om me die volle potensiaal daarvan te ontgin me.

God se plan funksioneer volgens eenvoudige beginsels. Nie een van hierdie
beginsels vorm egter inherent deel van die mens se kwalitatiewe vermoe me.
Niemand kan gevolglik willekeurig daarvoor kies me. God self het hierdie
beginsels deur die sending van sy Seun geopenbaar en d.m. v. 'n geestelike
geboorteproses van 'bo' vir die mens in werking gestel. Van die mens word
verwag om daarvoor oop en ontvanklik te wees deur met geloof daarop te
reageer en met gehoorsaamheid verder daaraan uitvoering te gee. Die nuwe
broederskap funksioneer me volgens tradisioneel mens like patrone me. 'n
Nuwe defmisie van die gemeenskap van gelowiges word gevolglik hiermee
voorsien. Die impak hiervan is verrassend. Die verhoudings in hierdie
nuwe broederskap besit die potensiaal om 'n verskil in hierdie wereld te
maak!
Burger (1999:12) is van oortuiging dat die prakties-teologiese gesprek oor
gemeentes tans op 'n punt is waar 'n dringende behoefte aan duideliker
teologiese riglyne bestaan. Sy waarskuwing in hierdie verb and klink
dringend: 'As ons me spoedig 'n verantwoordelike teologiese gesprek aan
die gang kry oor gemeentes en oor die bediening me, kan die teologiese en
Christelike identiteit van baie gemeentes emstig in die gedrang kom.'
In hierdie opsig poog hierdie studie om 'n bydrae te lewer. As daar dus na
die funksionering van 'n nuwe broederskap gekyk gaan word, sal die
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bepalende vraag in hierdie studie wees: Hoe kom die unieke identiteit van
die kerk in die beskrywing van die Johannesevangelie aan die Iig?

1.2. HISTORIESE OORSIG VAN LITERATUUR
Die woord EKKA£O"la kom rue in die Evangelie volgens Johannes voor rue.
Trouens, die Evangelie maak baie seIde op In eksplisiete wyse van bekende
ekklesiologiese terminologie gebruik. Bekende ekklesiologiese tenne by.
'die yolk van God', of die 'liggaam van Christus' word nerens in die
Evangelie vermeld rue.
Ten aanvang kan die probleem dus deels toegeskryf word aan In onsekerheid
onder verskeie teoloe oor die aanwesigheid van In lohannese ekklesiologie.
Enersyds is daar die gene wat die bestaan van In ekklesiologiese perspektief
in die lohannesevangelie bevraagteken en selfs ontken.
Bultmann (1953 :437) verklaar by. sonder aarseling dat geen spesifieke

ekklesiologiese tendense in die Vierde Evangelie te bespeur is me. Sy
siening van die ekklesia staan in verb and met sy algemene teorie oor die
ontstaan van die Evangelie nl. dat In anorueme outeur wat deur Gnostieke
denke bemvioed is en van die ChristeIike tradisie weggebreek het, vir die
Evangelie verantwoordelik was. Hy gee wei toe dat daar 'n ekklesiologiese
beIangstelling in die Vierde Evangelie mag wees, maar skryf die terme
daaraan verbonde toe aan die denke van 'n Gnostieke redakteur. Die kerk is
daarom slegs op 'n indirekte wyse in die EvangeIie teenwoordig en staan rue
met die Heilsgeschichte in verb and me.
Selfs baie later as hierdie uitsprake van Bultmann, het daar nog geen
duidelike sekerheid oor die onderwerp ingetree rue. Ook vir O'Grady
(1975) is daar rue spore van die kerk in die lohannesevangelie rue. Hy se:
'We do not fmd the description of the community as the Church as the
people of God; we do not have significant references to the kingdom ... there
is no Church order since the Spirit continues this function of Jesus, except in
the final chapter' (O'Grady 1975:260).
Andersyds verklaar teoloe soos Kysar (1975:241) en Vanderlip (1975:80)
dat In ekklesiologiese beeld weI in die lohannese Evangelie bestaan en dat
'n perspektief daarvan die gedagtegang van die Evangelie meer verstaanbaar
maak.
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In 1955 ondersoek Allen die moontlike bestaan van 'n Joods-Christelike
'kerk' in die Johannesevangelie. Allen (l955:88e.v.) gaan van die standpunt
uit dat Johannes bewus was van 'n groep Jode, benewens die sinagoge en
hulle leiers, wat vyandig teenoor Jesus was en Hom verwerp het, asook van
'n altematiewe groep (die kerk) wat Jesus as die Messias aanvaar het,
alhoewel hulle ook nog getrou was aan die wet. In die vertelling van die
bruilof te Kana en die reiniging van die tempel, word volgens Allen bevestig
dat Christenskap beide die vervulling en die atbreek van die Judaisme is.
Die Jode, soos ook die heidene is sondig en benodig derhalwe Jesus se
vedossing. Die 'skape' in hoofstuk 10 verteenwoordig vir hom hierdie
Joodse Christene, by wie ook nog die heidene later gevoeg word (v.16) om
uiteindelik saam een kerk te vorm.
Kiisemann (1968:53e.v.) beskou die kerk hoofsaaklik as die gemeenskap

van 'n groep mense wat die Woord van God met gehoorsaamheid bewaar.
Hulle ontwikkel vry van In ekklesiologiese tradisie en beskou dit as
voldoende om slegs die 'stem' van Jesus lewend te hou. Die Woord en nie.
enige tradisie of organisasie nie, verenig die gemeenskap. Die sakramente
funksioneer nie prominent in die Evangelie nie, maar in 3:3e.v. (doop) en
6:32e.v. (nagmaaI) is daar vir Kasemann weI spore van die sakramente
aanweslg.
Brown (1970:cv e.v.) voer redes aan vir die oenskynlike afwesigheid van In

Johannese ekklesiologie. Enersyds, se hy, is die terme weI teenwoordig
maar in 'n ander vorm as in die Sinoptici en Pauliniese geskrifte. Andersyds
kan die afwesigheid beteken dat In ekklesiologie veronderstel word. Hierdie
argument smelt saam met sy verstaan van die doel van die Evangelie. Indien
dit aanvaar word dat die Evangelie aan gelowiges geskryf is om aan te toon
hoe hulle lewe met die van Jesus veranker is, kan aanvaar word dat In
ekklesiologie veronderstel word. Vir Johannes is daar volgens Brown geen
lewe moontlik sonder die dood en opstanding van Jesus nie. T.o.v. die
kerkorde en organisasie is Brown tog van mening dat die dissipels in sekere
gedeeltes die opdrag daarvoor ontvang. 1
Pancaro (1974:36ge.v.) skryf In interessante artikel om die verb and tussen

die 'kerk' en Israel in die Johannesevangelie aan te dui. Met hoofstuk 10 as
I Vgl. 4:35-38; 13:20 en hoofstuk 21. Die 'uitstuur' van die dissipels geskied weI anders as in die
Sinoptici maar is tog vol gens Brown (1 970:CX) in gedeeltes soos 6:70; 13:18; 15:16 en 17:18
teenwoordig.
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uitgangspunt, tref hy 'n onderskeid tussen die aUA rl (10: 1, 16) en no lllVTJ .
Lg. is vir hom In aanduiding van die kudde wat Jesus uit die 'kraal' lei om
saam met die 'ander skape' wat me tot die kraal behoort me, God se mense,
of die 'kerk', te vonn. Anders as Paulus, beskou Johannes me die kerk as die
inlywing van die heidene by die ware Israel nie (Rom. 11), maar die skeiding
tussen nasionale Juda'isme en die ware Israel. Beide Johannes en Paulus is
dit eens dat die 'ware Israel' uit gelowiges bestaan. Die verskil is egter dat
die 'ware Israel' by Johannes uit Jodesaamgestel is, terwyl dit in Paulus se
geval hoofsaaklik uit bekeerde heidene bestaan.

Painter (1978:103e.v.) in reaksie op Pancaro se standpunt, argumenteer en
toon aan dat Johannes rue In baie duidelike onderskeiding tussen nasionale
Juda'isme en die Israel (wat deur Pancaro as die 'kerk' beskou word), tref rue.
Die onderskeiding tussen Jood en Israel is dus vir Painter me betekemsvol
nie. Dit is eerder Jesus, en nie soseer die kerk, wat in opposisie teen die
Judalsme was.
In 1986 gee Giesbrecht 'n duidelike afbeelding van die kerk soos hy dit in

die Vierde Evangelie verstaan. Jesus kon in sy afskeid (14-17) vreugde
toon, me alleen omdat Hy geweet het·dat sy werk voltooi is rue (17:4), maar
ook omdat 'n klein groepie dissipels sy boodskap aanvaar het (17:6-8). In
Jesus se laaste gebed (hoofstuk 17) tree hierdie groepie as die kerk in
lembrio' na yore wat reeds die eienskappe van die kerk van die toekoms
manifesteer. Giesbrecht (1986: 103) gaan voort om sekere kenmerke van die
geloofsgemeenskap waarvan Jesus die stigter en hoof is uit te sonder. 2
Vir Schnackenburg (1982:203e.v.) is die Vierde Evangelie by uitstek 'n
geskrif wat 'n ekklesiologiese perspektief bevat. Vir hom is dissipelskap
egter die voor die hand liggende tema vir In dokument wat op Jesus se lewe
en aktiwiteite terugkyk en 'n beeld van die kerk daarin wil bestudeer
(Schnackenburg 1982:205). Die Evangelis doen inderdaad op 'n heel
2 Die kenmerke van hierdie nuwe geloofsgemeenskap waarvan Jesus die Hoof en Stigter is word deur
Giesbrecht (1986: IIIe.v.) soos volg opgesom:
1) In Aanbiddingsgemeenskap volgens die wit van die Drie-enige God: In Gees en waarheid (4:21-24)
2) In Gemeenskap gekenmerk deur In gesindheid van liefde teenoor God en medemens (13:34-35)
3) In Gemeenskap gedryf deur innerlike vreugde
4) Hierdie vreugde voorsien aan die gemeenskap die nodige weerstand teen die vyandigheid van die
wereld
5) In Gemeenskap gekenmerk aan onderlinge eenheid, wat nie noodwendig 'n strukturele eenheid
veronderstel nie (17:21-23)
6) In Gemeenskap met 'n onderskeidende missie in die wereld n.a.v. die parallelle sending van Jesus se
sending deur die Vader (17:18).
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merkwaardige wyse verslag oor die dissipels en ken In prominente posisie
uit die staanspoor aan hulle saam met Jesus toe. Die woord ~ae£Trl£; kom
78 keer in die Evangelie voor - heelwat meer as in die Sinoptici. Uit die
beskrywings kan afgelei word dat die gebeure waarby die dissipe1s betrokke
is, doelbewus deur die evangelis vir sy teks uitgesoek en daarin opgeneem
is. Schnackenburg (1982:206) kom tot die gevolgtrekking dat die groepie
dissipe1s vir Johannes In definitiewe teologiese betekenis in die lewe en
aktiwiteite van Jesus vervul. Hy onderskei tussen die volgende drie
bedoe1ings wat Johannes moontlik met die beskrywing van die dissipels wou
bereik:
• Die dissipels verteenwoordig diegene wat deur Jesus se woorde en werke
gelowig word. Die eerste groep dissipels is voorbeelde van mense wie
se skeptisisme deur Jesus oorwin word (1 :46-49).
• Die dissipels verteenwoordig ook die latere gemeenskap van gelowiges,
in teenstelling met die ongelowige Jode. Josef van Arimathea (19:38),
soos ook die man wat van blindheid genees is (9:27e.v.), word bv. ook
dissipels van Jesus genoem.
• Die dissipels verteenwoordig ook die latere gelowiges in die sin dat
hulle ge100f getoets en uitgedaag word maar telkens as onvoldoende
bewys word. Hulle word op verskeie plekke uitgewys as mense wat
stadig van begrip is (14:4-11). Hulle dien nie as die ideale voorbeeld
vir In toekomstige gemeenskap nie, maar wys tog die gevare aan s6 In
gemeenskap uit.
Schnackenburg (1982:206) beskou die ekklesiologie en dissipelskap as
twee verwante temas aangesien beide poog om die funksionering van die
gemeenskap in sy geheel sowel as die optrede van die individuele lede te
verstaan. Hy argumenteer bv. verder dat gedeeltes in die Evangelie soos
6:37-40, fundamentele konsepte voorsien waarvolgens die gelowiges
hulleself as deel van God se reddingsplan kon sien en die samewerking
tussen die Vader en die Seun vir 'n groep van sy volgelinge verantwoordelik
gehou kan word (Schnackenburg 1982:209). Hierdie gedagte word in 17:6
opgevolg met die Vader wat 'n sekere groep aan die Seun toevertrou.
Hierdie groep ervaar die Woord en die Persoon van Jesus (6:53; 14:23e.v.;
17: 14, 17). Die sending van die kerk word in hoofstuk 4 met die Samaritane
en in hoofstuk 8 met die Grieke beskryf
Beide Schnackenburg (1982:209) en Brown (1970:cix) vind in die metafore
van die herderlkudde (10:3-5) en die wingerd (15:1-8) baie duidelike
aanduidings van In gemeenskap van gelowiges. Die Johannese Christologie
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wat inherent soteriologies van aard is, vertoon in die metafoor van die
herderlkudde vir hulle ook In ekklesiologiese struktuur. 3 Die fokuspunt
setel vir Schnackenburg in die kudde. God vertrou die kudde aan Jesus toe,
wat dit op sy beurt weer aan die Vader teruggee. Hy sien die toekoms van
die kerk ook in die pastorale toesegging aan Petrus in hoofstuk 21. Dit vorm
ook die agtergrond van die kerk in die afskeidsrede. Vir Schnackenburg is
die kerk 'n verskynsel van die he de en die toekoms. Dit is 'n gemeenskap
wat in die wereld maar nie van die wereld is nie (17:14e.v.).
Die vraag bestaan of die metafoor van die wingerd en die lote nie die
verbinding met Jesus ten koste van die kollektiwiteit tussen die lede
beklemtoon nie. Vir Brown (1970:cviii) Ie die sleutel egter in die harmonie
wat die metafoor t.o.v. die eenheid met Christus en die onderlinge eenheid
handhaaf. As Jesus in 15:9 se dat die lote in sy liefde moet bly dan is dit
juis die liefde wat tussen die lede onderling van krag moet wees (15:12).
Vir
Schnackenburg
(1982:211)
is
die
metafoor
van
die
wingerdllote/landbouer moontlik die ekwivalent van die Pauliniese tema van
die liggaam van Christus. Vir hom is 'n individuaIistiese siening in hierdie
beeld buite die kwessie. 'For this reason then the discourse of the vine and
the branches is often held up as demonstrating the Johannine ecclesiaI
tendency ... '
Om Brown se standpunt t.o. v. 'n ekklesiologiese siening in die
J ohannesevangelie saam te vat kan gese word dat hy 'n duidelike beeld van
'n gemeenksap van gelowiges onderskei wat saamgevoeg is deur die gene
wat deur Jesus uitgestuur is. Daar is spore van 'n aanbiddingsgemeenskap,
maar anders as Schnackenburg ken hy 'n laer profiel (moontlik a.g.v.
teologiese redes) aan hierdie gemeenskap toe.
Vir Brown (1 970:cix) is die dissipels dikwels die model vir aile Christene.
In hierdie opsig sluit hy by Via (1961:173) aan wat verklaar: 'For John the
disciples represent the Church or are the Church in miniature, so that what
he says about the disciples he understands about the Church.'
Dit is te betwyfel of die gemeenskap wat Jesus rondom Hom versamel het
sonder meer as 'die kerk' bestempel kan word, nogtans sou dit sekerlik as 'n
antesedent van wat die kerk later sou wees, gesien kon word.

3 O'Grady (1975:241) met sy sterk individualistiese siening van die Evangelie plaas in die metafoor van
die herderlkudde die fokus op die 'ingang van die kraal' en die persoonlike verhouding tussen die herder
en die skape. Sodoende beklemtoon hy die individuele verantwoordelikheid van elke gelowige in die
metafoor.
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Ook Kysar (1993:112e.v.) vind in hoofstukke 10 en 15 duidelike spore van
die kerk in die Vierde Evangelie. Die Evangelis is egter nie behep met die
institusionalisering van die gemeenskap nie, omdat dit volgens Kysar, nie vir
die gemeenskap 'n relevante vraagstuk was nie. In daardie stadium van die
gemeenskap se ontwikkeling was hulle steeds met dreigemente van buite die
gemeenskap gekonfronteer (Kysar 1993:114). Kysar onderskei vyf
eienskappe van die kerk volgens die Johannesevangelie. 4
Dissipelskap is volgens Du Rand (1991:322) die gelowiges se antwoord op
die opgestane Reer en is derhalwe Christologies gefundeer. Jesus self dien
as model vir dissipelskap. Sy eenheid met die Vader dien as die bron
waaruit dissipelskap put. Verder sS Du Rand (1991:322) dat die 10hannese
dissipelskap bydrae tot 'n nuwe model vir die ekklesiologie. 'Discipleship is
the self-defmition and meaningful function of a community of believers.
Discipleship also implies commitment to the community. It constitutes the
purpose of the believing community.' Daarom kan hy aflei dat die
gemeenskap aan diegene wat in Jesus glo, die nodige infrastruktuur voorsien
om as dissipels hulleself aan die nuwe gebod van die liefde toe te wy.
Uit die voorafgaande is dit duidelik dat eksegete van mekaar verskil en dat
die spesifieke klem wat deur teoloe gelS wor~ van deurslaggewel1de belang
is vir die standpunt wat uiteindelik ten gunste of teen 'n individualistiese of
gemeenskaplike siening van die Evangelie gehandhaafword.
O'Grady (1975:260) kom by. uit sy navorsing tot die gevolgtrekking dat die
Vierde Evangelie 'n individualistiese karakter openbaar en dat die klem op
elke gelowige geplaas word om persoonlik, met geloof op die openbaring
van God se gesant te reageer. Daar is weI tekens van die kerk in die
Evangelie te bespeur, maar slegs in soverre individue hulle persoonlike
verantwoordelikheid t.o.v. die geloof nakom. Die kerk bestaan dus uit 'n
gemeenskap van gelowiges. Daar is weI ook tekens van die sakramente,
maar nie as rites nie. Die waarde van die sakramente IS ook in 'n
persoonlike verhouding met Jesus.
O'Grady gee egter toe dat
gevolgtrekkings kan verskil en dat navorsers se eksegetiese klem bepalend
4

1)
Die gemeenskap van gelowiges is een vanwee hulle eenheid met Christus
2) In Gemeenskap van die liefde (15: 14-17)
3) Die gemeenskap is die locus van God se manifestasie (17:22-23)
4) In die Vierde Evangelie word die kerkorde 'gedemokratiseer' Op voetspoor van Kiisemann se
Kysar dat daar nie onderskeid tussen die eerste twaalf apostels en latere gelowiges getrefword nie
5) Dit is In gemeenskap wat in die wereld uitgestuur word (17:18).
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is vir die standpunt wat uiteindelik ten gunste of teen 'n ekklesiologiese
siening in die 10hannesevangelie gehandhaaf word.
In die evangelie word geen direkte verwysing na 'n gemeenskap waarin die
evangelis moontlik kon geleef het, gevind nie. Daar is ook weinig
aanduiding van die wyse waarop s6 'n gemeenskap hulleself verstaan.
Daar kan dus met reg twyfel bestaan of 'n ekklesiologiese perspektief
vol gens die 10hannese evangelie 'n haalbare en realistiese
navorsingsonderwerp is. Tog is dit 'n onderwerp wat van die vroegste tye
die aandag van teoloe en eksegete geniet het. 5
Samevattend kan gese word dat dit veral uit hoofstukke 10 en 15 is waaruit
'n ekklesiologiese perspektief deur eksegete ontgin word. Vir die meeste
eksegete is daar weI 'n sakramentele teenwoordigheid terwyl die sending van
die dissipels meesal in 4:38; 13:16 en 17:18 gelees word.

Die metode waarvolgens navorsers veral vanaf die sestiger jare opereer, is
volgens Lombard (1987:407) om die teks van die Evangelie as 'n 'venster' te
gebruik waardeur gekyk word, in 'n poging om 'n gemeenskap as't ware aan
die 'agterkant' van die teks te herken. Die talle publikasies sedert 1970, wat
weliswaar nie altyd in tradisioneel ekklesiologiese terminologie gegiet is nie,
getuig egter van die gewildheid van hierdie metode. 6
Dit is duidelik dat al hierdie navorsing direk in verband staan met die
beskrywing van 'n Johannese gemeenskap.
Martyn (1979:100) verklaar: 'The literary history behind the Fourth Gospel
reflects to a large degree the history of a single community which
maintained over a period of some duration its particular and somewhat
peculiar identity.'
Brown (1977:380) onderskei drie fases 'in die
ontstaansgeskiedenis van hierdie gemeenskap:

5 Volgens die getuienisse van die Kerkvaders, Ignatius, Polycarpus en Papias, was Efese die plek van
waar Johannes gewerk het en waar die gemeenskap van gelowiges gevestig was (Lombard 1987:407).
6 Trajectories through early Christianity (Robinson & Koester 1971); Man from heaven (Meeks 1972);
The Johannine Circle (Cullmann 1975); The fourth evangelist and his gospel (Kysar 1975); The
Johannine school (Culpepper 1975); Johannine Christianity, Some reflections on its character and
delineation (Smith 1975); Glimpses into the history of the Johannine community (Martyn 1979); The
community of the beloved disciple (Brown 1979); The Structure Tendenz and Sitz in Leben of John
13:31-14:3 I (Segovia, 1982).
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I. 'n Pre-Evangelie fase, waartydens die gemeenskap ontstaan het en hulle
verhouding in die tyd met die Jode.
2. Die tydperk aan die einde van die eerste eeu, in die Jamnia periode, toe
die evangelie geskryf is en die verhouding van Johannese gemeenskap
met die sinagoge asook met ander Christen gemeenskappe.
3. 'n Post-Evangelie fase. Die ontwikkeling binne die gemeenskap self soos
dit in die Johannese briewe na yore kom en as 'n verdieping of korreksie
op teologiese tendense in die Evange1ie reageer.
Beide Martyn en Brown is dit eens dat die oorsprong van die gemeenskap
toegeskryf kan word aan Jode wie se Messiaanse verwagtings in Jesus
vervul is (1:35-51). Hiervolgens moet gese word dat Jesus die eintlike
'stigter'van s6 'n gemeenskap was. 7 Die rol van die 'geliefde dissipel', wat
volgens Brown (1977:385) 'n historiese persoon en metgese1 van Jesus was,
moet ook in berekening gebring word as daar na 'n sterk leiersfiguur in die
gemeenskap gesoek word. By kon moontlik as stigter, hoof, interpreteerder
van die Jesus-tradisie en verteenwoordiger van die Johannese gemeenskap
optree (Du Rand 1990:53). By verklaar verder dat die Johannesevangelie in.
sy huidige vorm duidelike tekens van 'n proses toon waarin die oorleweringe
oor Iesus bestudeer, geinterpreteer, saamgestel en hersien is deur "n
Christelike gemeenskap wat betreklik geslote geleef en gedink het' (Du
Rand 1990:52).
Die Johannese verhaal speel volgens Du Rand (1990:53) deurentyd op twee
vlakke af: As 'n historiese vertelling van die Jesus gebeure en ook as die
belewing daarvan deur die Johannese gemeenskap. Elders verklaar Du
Rand (1991:318) dat dissipelskap sy oorsprong en ontwikkeling binne die
struktuur van die Johannese gemeenskap gevind het.
Omdat die werk van Roloff (1993) van die jongste Johannese navorsing
behels, word daar 'n bietjie meer breedvoerig by sy bydrae stilgestaan.
Roloff wys daarop dat die nuutste Johannese navorsing 'n soeke behels na
die historiese omstandighede waarin die Johannese gemeenskap geleef het.
Dit is vir hom duidelik dat die Johannesevangelie meer wil wees as bloot die
daarstelling van die geskiedenis van Jesus. Volgens die insig van hierdie
navorsing blyk dit dat die Johannese geskrifte volgens outeur en
7 Ook Giesbrecht handhaaf die siening dat Jesus die ware Stigter en Hoof van die geloofsgemeeoksap is.
Hy bou sy aanname hoofsaaklik op twee argumente:
1)
Johannes beskrywe sekere implisiete kontraste met belangrike leiers uit Israel se verlede
2)
Johannes skets sekere simboliese aksies en beskrywings uit Jesus se openbare optrede.
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ontstaanstyd geen eenheid vonn rue. Veral die ontstaan van die evangelie
was 'n geleidelike (in verskeie fases) ontwikkelingsproses. In die sentnun
hiervan staan die misterieuse gestalte van die 'dissipel wat Jesus lief gehad
het', wie se leer hoofsaaklik die Johannese gemeenskap gestempel het. Sy
leer het eers deur 'n lang proses van mondelinge gesprek en interpretasie
gegaan voordat dit skriftelik in die Evangelie beslag gekry het (Roloff
1993 :291). Uiteindelik is dit wat ons in die Johannese geskrifte vind, dus
nie alleen 'n weerspieeling van die spesifieke historiese en konkrete
agtergrond waarin Johannes geleef het rue, maar bied dit vir ons veelmeer
die dokumentasie van die historiese ontwikkeling van hierdie Christelike
groep.
Die vraag ontstaan nou: Wat kenmerk die groep en hoe het sy ontwikkeling
verloop?
Wat die ontstaan betref, loop dit min of meer parallel met die geskiedenis
van die kerk in Matteus. Beide ontwikkel as 'n Palestyns-Siriese beweging
van profeties-charismatiese rondswerwende sendelinge. Die motief van
navolgingldissipelskap het hulle lewens gestempel, maar terwyl die
Matteuskerk hulle aandag aan die verspreiding en die uitleg van Jesus se leer
gewy het, was die verdieping in die verskyning van Jesus vir die Johannese
groep die belangrikste opdrag.
Na die botsing met die sinagoge in die 70's is hierdie groep uit die tempel
geban, met die gevolg dat hulle meer na binne gekeer het. Terwy1leer en
profesie in die vroeg Christendom baie nou verbonde was, het die profetiese
komponent in die Johannese groep onmiskenbaar die oorhand begin kry. Dit
het die gevolmagtigde interpretasie van die tradisie behels (Roloff
1993:292).
Uit die wyse waarop daar binne hierdie groep geleer, nagmaal gevier en
gedoop is, kan mens stellig van 'n Johannese gemeente praat. Dit moet egter
rue verwar word met die Pauliniese verstaan van die gemeente 'as yolk van
God'rue. Die meerderheid van hierdie lidmate het klaarblyklik geografies
wyd verspreid gewoon.
'n Tweede fase van ontwikkeling van die Johannese groep word gekenmerk
aan die swerftog van sommige Iede (vennoedelik om van die druk binne 'n
vyandige Joodse gemeenskap te ontsnap). In hierdie tyd tref 'n tweede
trauma die groep: Verskille oor die Christologie lei tot verdeeldheid
(Roloff: 1993:293). Die verdeeldheid het hoofsaaklik oor die inkarnasie van
Christus gehandel. Die meerderheid het vermoedelik aan In Christologie
vasgehou, wat in bree trekke die ware vleeswording van Christus betwyfel
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het. Hierdie groep het mettertyd nader aan 'n gnostiese beweging ontwikkeL
'n Kleiner groep het aan die realiteit van die vleeswording vasgehou.
Deur die Gees in die waarheid gelei

Johannes het 'n evangelie eerder as 'n teologiese traktaat geskryf. Sodoende
voeg hy die kerk met die oorleweringe van Jesus saam. Daarrnee maak hy
duidelik dat hierdie geskiedenis die veronderstellings is waaruit die kerk
lewe. Dit is die manier hoe God Homself aan die wereld bekendmaak. Dit
is m.a.w. openbaringsgebeure. Deur Goeie Vrydag en Paassondag word die
dissipelgemeenskap op 'n 'nuwe standplaas' gestel, in die sin dat dit vir die
dissipelgemeenskap moontlik word om te verstaan en te glo wie Jesus
werklik is (Roloff 1993:294). Dit gaan dus ten diepste vir hierdie groep om
'n nuwe verstaan van die Persoon van Jesus wat alleen moontlik is omdat die
Opgestane een self sy Gees aan die dissipels gegee het. Die eiesoortigheid
van die Johannese Gees-voorstelling kom in die identifisering van die Gees
as Parakleet tot uitdrukking. Die Parakleet is n1. Bystand, Helper of
Advokaat vir die dissipels en daarby ook volmagtige Interpreteerder van
Jesus. Dit is belangrik om daarop te let dat die Gees niks nuuts by die
openbaringsgebeure voeg nie, maar dit slegs tot uitdrukking bring (Roloff
1993:295). Johannes handhaaf dus 'n streng persoon1ike verstaan van die
Gees. Soos wat die dissipels die Persoon van Jesus voor sy opstanding
ontmoet het, s6 ontmoet die Gees die gemeente as Persoon. Dit beteken dat
die Gees en Jesus as ongedeelde geheel ontmoet word (Roloff 1993 :296).
Die lieflingsdissipel

Ongetwyfeld bestaan daar tussen die Parakleet en die misterieuse figuur van
die lieflingsdissipel 'n verband. Soos die Parakleet is hy die volmagtige
Interpreteerder (13:23-26a) en die eerste getuie wat die waarheid van die
kruisgebeure bekendmaak (19:34 e.v.). Tog is die lieflingsdissipel nie
identies aan die Parakleet nie. Ten spyte van pogings om hom as 'n bloot
historiese figuur te verstaan, is dit duidelik dat hy 'n reele historiese gestalte
het, wat in die J ohannese groep tot 'n soort identifikasiefiguur ontwikkeL
Daarmee word vir hom ruimte gemaak vir 'n soort eksklusiewe aanspraak
wat veral in sy verhouding met Petrus sigbaar word (Roloff 1993 :298).
Binne die situasie van die ontwikkeling van die vroee kerk, beroep die
Johannese gemeenskap hulle dus op In leraar wat Jesus beter as Petrus en
die ander dissipels ken.
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Die Christusgemeenskap
Volgens die Johannese verstaan is die bestaan van die kerk 'n funksie van
die Christusgemeenskap van individuele gelowiges. Omdat Christus die
gelowiges tot sy vriende en vertrouelinge maak, is die kerk 'n gemeenskap
van die vriende van Jesus wat terselfdertyd ook van mekaar vriende is.
Die belangrikste beeld waarmee die verhouding tussen Jesus en die kerk
beskryf word, is volgens Roloff, die van die wynstok. Alhoewel hy se dat
dit sekerlik die Pauliniese ekwivalent van 'die liggaam van Christus' is,
verskil dit grootliks daarvan. Johannes verskuif die fokus uitsluitlik na die
individuele verhouding tussen die gelowige en Christus. Alles kom daarop
neer dat die enkeling in die wynstok moet bly. Dieselfde indiwidualisering
kom uit die beeld van die herder en sy kudde te voorskyn. Rier val die
fokus op die individuele skape wat die stem van die 'Goeie Herder' ken
(Roloff 1993:300).
Tog moet duidelik gese word dat die Vierde Evangelie geen smwer
individualistiese Christendom verkondig nie. Die geloof besit ook 'n
dimensie van gemeenskaplikheid. Hierdie gemeenskaplikheid kan as die
uitvloeisel van die heilsgebeure beskou word. Die Christusgemeenskap van
die individu en die gemeenskap staan langs mekaar in 'n verhouding van
indikatief en imperatief. Om 'n vriend van Jesus te wees beteken dat 'n mens
ook doen wat Hy vra nL om mekaar lief te he. Met die voetewasgebeure het
Jesus self die voorbeeld vir diens en liefde gesteL
By wyse van opsomming kan gese word dat die kerk enkel en aIleen die
uitvloeisel, en nie die plek, gebeure of ontstaan van die heil is nie. 'Die
Kirche ist somit lediglich Folge des Heils, nicht aber Ort der Ereignung von
Heir (Roloff 1993:302).
Die eenheid van die geJowiges
Roloff verstaan die eenheid onder die gelowiges, wat op 'n paar plekke in
die Evangelie vermeld word, allereers as 'n gegewe van God. Dit is iets wat
vir hom uitsluitlik vertikale dimensies het. Die eenheid kom tot stand
deurdat die gelowige 'n aandeel kry in die liefdesgemeenskap wat die Vader
en die Seun verbind.

13

Soos vroeer aangetoon vloei die vertikaIe oor in 'n horisontale dimensie.
Om dit bondig te se: Eksklusiwiteit is die kenmerk van die Johannese
eenheid, dit is 'n eenheid met afgrensing (Roloff 1993 :308).

1.3. DIE GRENSE VAN DIE STUDIEVELD
Hoekom is daar juis op die Afskeidsrede van Jesus besluit om 'n studie oor
die ekklesiologie van die Johannesevangelie te ondemeem? Volgens Du
Rand (1991 :313) kan die fokusverskuiwing van Jesus se eerste volgelinge na
die uiteindelike bestemming wat aile latere gelowiges sou insluit, die
duidelikste in die afskeidsrede gesien word. Dit is volgens Du Rand 'n
doelbewuste toepassing van 'n teologiese refleksie, maar op hierdie wyse is
aile latere gelowiges by Johannes se dissipelskap ingesluit.
Daar bestaan onder eksegete oor die algemeen eenstemmigheid oor die
verdeling tussen hoofstukke 1:19-12:50 en 13:1-20:33 van die
Johannesevangelie. 8
Hoofstuk 13:1 begin met 'n duidelik herkenbare nuwe deel wat deur
Schnackenburg (1982:1) soos volg beskryfword: 'In the form we have the
gospel today this part begins with quite lengthy discourses by Jesus in the
circle of his followers, (my aksent) culminating in the prayer of the
departing redeemer (chapter 17).,9 Ook Barrett (1978:438) vind in hierdie
gedeelte 'n kwalitatiewe onderskeiding wat hy soos volg verwoord: 'The
emphasis lies on the distinction between the world, and the disciples
(representing the church), (my aksent) who is chosen out of it...' Waar
hoofstuk 1:19-12:50 die bedoeling het om mense tot geloof te aktiveer,
begin hoofstuk 13:1 met Jesus wat bewus is dat sy uur gekom het d.w.s. dat

Die makro-struktuur van die vierde evangelie word grootliks deur aile gesaghebbende kommentare
eenstemmig vertolk: Vier duidelike dele is in die evangelie te onderskei:
1) 1:1-1-18: Proloog
2) 1:19-12:20: Vertellings en diskussies
3) 13:1-17:26: Jesus aIleen met sy dissipels
4) 21: 1-25: Epiloog
Barrett (1978) Carson (1991) Schnackenburg (1982) Dodd (1980) GroenewaId (1980) Morris
(1975) Brown (1970:cxxxviii) noem die twee hoofdele: The Book of Signs en The Book of Glory. Eg.
bevat Jesus se openbare bediening. In hierdie gedeelte word die wondertekens wat Jesus verrig het,
opgevolg met lang verduidelikende gesprekke. Lg. beskryf Jesus in die midde van sy intieme
vriende/dissipels en dien as hulle voorbereiding op Jesus se afskeid.
8

9

Van Tillborg (1993:160) stel dit soos volg: 'the basic story of the oikos of Jesus and his friends'.
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die tyd vir Hom aangebreek het om via die Paasgebeure na sy Vader terug te
keer.
In hoofstukke 13: 1-20:33 vorm 13: 1-17 :26 In afgeronde eenheid. 10 Hierdie
gedeelte dien as In verduideliking van Jesus se verheerliking wat in sy dood
en opstanding gestalte vind. Die voetwassing tydens die laaste Avondmaal
illustreer Jesus se dood op In dramatiese wyse. In die daaropvolgende
gesprekke verseker Jesus die dissipeIs dat sy dood nie die einde van alles
beteken nie. Hy neem weI afskeid, maar verseker hulle telkens van sy
terugkeer: In sy opstanding uit die dood, deur die Parakleet se inwoning en
in die parousia.
Dit is slegs mi Jesus se opstanding dat dit vir die dissipels moontlik word om
te begryp wat Jesus vir hulle gedoen het en watter implikasies sy dood en
opstanding vir hulle lewens inhou en dat dit in der waarheid as die geboorte
uur van die kerk aangeteken moet word. Jesus se lydensweg, kruisdood en
opstanding het nie alleen In bepalende invloed op die dissipels se verhouding
met die lewende Here me, maar het ook implikasies vir hulle onderlinge
verhoudinge. Hiervolgens kan klaar afgelei word dat Jesus se missie die
vestiging van vertikale (God/mens) en horisontale verhoudings
(mens/medemens) tot gevolg het. In die eerste twaalf hoofstukke is daar
slegs indirekte vetwysings na die gelowiges as kinders van God (8:42). Dit
is egter nog nie in In gestruktureerde tema ontwikkeI me. Die skrywer wi!
klaarblyklik daarmee wag om te beklemtoon dat die opstandingsgebeure as
die oomblik beskou moet word waarin die ware epifanie van God
plaasgevind het en as die geboorte van Jesus se nuwe familie (kerk) beskou
moet word. 11
Met hierdie laaste, maar genoegsame woorde, neem Jesus van sy dissipels
afskeid, maar word hulle ook toegerus om sy missie in die wereld te
kontinueer.

Omdat hierdie studie 'n ekklesiologiese beskrywing ten doel het, word daar
in die eksegetiese proses begin en gefokus op die beskrywing van 'n groep
mense wat in 13: 1 as TOUe; UH DUe; aangedui word. Hierdie gedeelte is al
beskryf as die proloog tot die afskeidsrede. 12

10 Jesus se afskeidsgesprek (13:31-16:33) word omring met die beskrywing van die gebeure tydens die
laaste avondmaal (13:1-30) en afgesluit met Jesus se gebed tot sy Vader (17:1-26) (Suggit:1992:47).

II

Van der Watt (1999:280)

12

Kennedy (1984:76-78)
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Hierdie vers (13: 1) plaas vyf onderwerpe wat voor hande is op die tafel:
1. Jesus se verhouding met die Vader
2 . Jesus se vertrek
3. Die wereld
4. Liefde
5. Jesus se verhouding met die dissipels (Du Rand 1991:320)
Die uitdrukking Ot 1~Hot13 is volgens Schnackenburg (1982:212) doelbewus
aan die begin van die tweede deel van die Evangelie geplaas aangesien dit 'n
uitdrukking van die gemeenskap se verstaan van hulleself was. In die lig
van die metafoor van die wingerdllote was die gemeenskap nie aIleen op
Jesus gebaseer nie, maar was die permanente eksistensiele kern van die
gemeenskap se bestaan in Hom veranker. Vanderlip (1975:77) verskil in
hierdie opsig van Schnackenburg. Vir hom impliseer die uitdrukking Ot
[Blot lidmaatskap, eienaarskap of 'om te behoort' (10:4). Omdat die
metafoor van die herderlkudde ook van 'ander skape' praat wat ook tot die
kudde hoort (10: 16), maak hy die afleiding dat hierdie uitdrukking meer as·
bloot die gemeenskap se verstaan van hulleself is, maar inderdaad die
ekwivalent is van die Christen of gelowige. Dit is volgens Vanderlip m.a.w.
'n uitbeelding van die kerk.
Uit bg. motivering en bondige uiteensetting van die Johannese
struktuurverdeling, behoort dit duidelik te wees dat 'n keuse vir Johannes
13: 1-17:26 inderdaad 'n studie oor die ekklesiologiese perspektiewe in die
10hannesevangelie regverdig.

1.4 MODUS OPERANDI
Die metode waarvolgens hierdie studie onderneem word, is om die
ekklesiologiese perspektiewe m.b.v. die teksimmanente eksegetiese proses
te ontgin. Die eksegetiese proses word nie in detail gedoen nie, omdat die
hoofdoel van die eksegese op die teologiese beskrywing van die ekklesia
gerig is. Die teks word op voetspoor van Lombard (1987:39ge.v.) as 'n
spieel gebruik ten einde die beeld van die ekklesia in die teks self te vind.

13 Volgens Vanderlip (1975:77) het hierdie uitdrukking twee verskillende betekenisse: In 1:11 is dit In
verwysing na die Joodse nasie maar in l3: I is dit 'n duidelike aanduiding van Jesus se dissipels.

16

Dit is egter nie 'n literer-kritiese studie in die volle sin van die woord, waar
die fokuspunt op die kommunikasie tussen die teks en die leser val nie. I4
Die bedoeling van die eksegetiese proses is dus om deur die teks gelei te
word ten einde aspekte van'n spesifieke groep (hierna die gemeente
genoem) te identifiseer. Hierdie gemeente kan breedweg as God se mense
gedefinieer word.
Hierbo is die bewering gemaak dat die missie van God se Seun bepaalde
implikasies het vir al die verhoudings waarin God se mense staan. Die
veronderstelling wat in hierdie studie verder getoets gaan word, is dat
hierdie verhoudings op 'n unieke wyse en volgens 'n bepaalde patroon
funksioneer, sodat hierdie groep wat as die gemeente bekend staan, baie
duidelik van ander groepe wat op alternatiewe wyses funksioneer, onderskei
kan word. Daar sal aangetoon word dat die uitbeelding en beskrywing van
hierdie groep in die Vierde Evangelie op 'n eiesoortige manier en volgens 'n
bepaalde denkraamwerk beslag kry.

Die hipotese is dat die uitbeelding van God se mense in Johannes 13:1
17:26 hoofsaaklik in ooreenstemming met die karakteristieke van 'n
eerste-eeuse Mediterreense familiegeskied.
Hierdie hipotese regverdig myns insiens 'n ondersoek aangesien Van der
Watt (1999:2) in sy navorsing oor hierdie onderwerp reeds aangetoon het
dat familieterme soos vader, seun, broers, huis, geboorte ens. reg deur die
evangelie aangetref word. IS Daar kan dus verwag word om hierdie terme
veral ook in die sg. afskeidsrede, waar Jesus met sy 'eie' mense in gesprek
is, aan te tref. In aansluiting by Vander Watt se modus operandi word die
teks as vertrekpunt vir die ondersoek gene em en dien buite-bybelse
gegewens slegs as kontrole vir die teksgegewens.
Die metode is vervolgens om noukeurig te let op die analogiese beskrywing
tussen die 'geestelike familie' van God se mense en die kenmerke van 'n
gewone anti eke familie. In hierdie proses ontvou daar dan gaandeweg twee

14 Volgens die literer-kritiese metode is die verteller die hoofkarakter in die kommunikasieproses tussen
die teks en die leser. Hy dra die perspektief van die gei'mpliseerde outeur en probeer om die leser vir sy
standpunt oor te haaL Daar is ook twee soorte lesers: Die geimpliseerde lesers binne die teks en die
werklike lesers buite die teks (Culpepper 1983; Tolmie 1995).
15 In sy verhelderende artikel oor hierdie onderwerp neem Van der Watt hoofstuk 5 as orientasiepunt vir
die vestiging van die familiebee1d. In v.1? word op analoe wyse na God as Vader verwys en na Jesus as
die Seun. 'n Gewone verhouding tussen 'n vader en 'n seun word op die wyse geaktiveer om die
verhouding tussen God en Jesus te beskryf (Van der Watt 1999:2).
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parallelle werelde wat metafories met mekaar verbind kan word. Die wyse
waarop 'n brug tussen die twee analoe werelde geslaan word, is om die
letterlike en/of figuurlike interpretasies van werkwoorde soos liefhe, gee,
wys, doen, stuur ens. te bepaal. Die rede daarvoor is dat hierdie
werkwoorde die optredes van God se mense beskryf. Indien 'n figuurlike
interpretasie teIkens moontlik blyk te wees, sou die kontoer van 'n antieke
familie terselfdertyd daannee aan die lig kom en die basis van die struktuur
van God se mense daannee blootgele word.
Die metaforiese netwerk tussen die twee komplementerende werelde sou bv.
skematies soos volg voorgestel kon word:
Gewone familie

Verhoudings:
der en seun
Oudste broerlkind
Kinderslkinders
seun en vader
kenmerk

Werkwoorde:
Brug tossen twee
families.

Onderriglsorg
bly in
liefhe
gehoorsaam
vrug dra

God se familie

Verhoudings:
Vader en Jesus
Jesus en dissipels
Gelowigelgelowige
Jesus en Vader
kenmerk

Dit is belangrik om met die struktuur van die teks rekening te hou omdat dit
ontleding daarvan op sigself 'n mate van uitleg bevat (du Rand 1979:16).
'n Gedetailleerde struktuuranalise is myns insiens soos reeds gese rue vir
hierdie proses nodig rue, omdat die analise slegs die uitmonding van
konsepte of keme beoog waaruit die gevolgtrekkings vir die ekklesiologiese
perspektiewe gemaak kan word. EIke hoofstuk se kolonverdeling is
afsonderlik genommer behalwe hoofstukke 15 en 16 wat met mekaar
oorvleuel.
Die eksegetiese proses behels die kern en gevolglik ook die grootste deel
van die studie. Dit kry in die tweede hoofstuk beslag. Hierdie hoofstuk is
van deurslaggewende belang omdat die gegewens wat uit die ontleding van
die teks aan die lig kom, hoofsaaklik die leiding en rigting voorsien vir die
verdere teologiese sistematisering waarin ek belangstel.
Dit is dus belangrik om deur die eksegetiese bevindinge uit die teks gelei te
word en die teks self toe te laat om sekere teologiese konsepte te laat
kristalliseer. Hierdie resultaat sorg vir 'n voorlaaste, afsonderlike hoofstuk
(hoofstuk 3), waarin 'n samevattende teologiese beskrywing van die
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gemeente voorsien word. Hier word die kenmerke van die gemeente gelys
volgens die gegewens wat deur die eksegetiese ondersoek beskikbaar gestel
is. Terselfdertyd ontplooi die unieke identiteit van die gemeente as God se
mense volgens die beskrywing van die 10hannesevangelie.

In die laaste hoofstuk (hoofstuk 4) vervul die teologie sy rol as ancilla
ecclesiae. Die wyse waarvolgens dit geskied is om die resultaat van die
voorafgaande gegewens met die huidige situasie van die kerk te integreer.
Tans bevind die kerk hom in 'n tyd wat algemeen as 'postmodem' getipeer
word. Die eiesoortige problematiek wat hierdie tyd kenmerk, stel bepaalde
eise aan gemeentes wat o.a. vir vemuwing en 'n herwaardering van die kerk
se identiteit vra. In hierdie hoofstuk word die vier eienskappe van die kerk,
soos uitgesonder deur die Apostolicum, aan die orde gestel. Hierdie
eienskappe word o.a. deur Burger (1999:290) steeds as 'n betroubare
meetinstrument vir die kerk se ware identiteit beskou. Deur hierdie vier
eienskappe aan die resultaat van die eksegetiese ondersoek en die
voortspruitende kenmerke van die gemeente volgens die lohannesevangelie
te onderwerp, word gemeentes van 'n riglyn vir 'n teologies-gefundeerde
identiteit voorsien. Deur die evaluering van (sommige) literatuur wat in die
Nederduitse Gerefonneerde Kerk vir gemeentevemuwingl-bou geskryf en
aanbeveel word, word terselfdertyd deelgeneem aan die gesprek wat leiding
aan gemeentes in die verband voorsien.
Ten slotte word die literatuur wat ek VIr die studie geraadpleeg het,
voorSlen.
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HOOFSTUK2
EKSEGETIESE VERKENNING VAN HOOFSTUK 13:1
17:26
MET
DEURLOPENDE
EKKLESIOLOGIESE
PERSPEKTIEWE IN DIE LIG VAN DIE EERSTE-EEUSE
MEDITERREENSE FAMILIEBEELD.

13:1
1

Opo BE. Tfl~ EOPTfl~ TOO miaxa

ElBw~ oTrlOOO~ OTt ~Ae£V mhoO ~ wpa

'( va

Il£Ta~fj EK TOO KOOJlOU TmJTOU
\

[

TTpO~

dyaTTnoa~ TOU~

£l ~

",\

T£I\O~

,.1

;

\

TOV TTaT£pa,

la{our;

nyaTTno£v

TOU~ tv T0 KOOJl41,

,.1

aUTOU~.

Die struktuur van hoofstuk 13 word nie deur alle eksegete op dieselfde wyse
ingedeel nie: 16 Vier blokke kan volgens Du Rand (1980:45) onderskei
word:
Blok A:

Kolon 1 (v. 1): Inleiding tot hoofstukke 13-21

Blok B: Kola 2-6 (v.2-5): Die daad van die voetwassing.
Kolon 2 (v.2-3): Inleiding
Kola 3-6 (v.4-5): Beskrywing van die daad
Kola 7-16.1 (v.6-11): Eerste interpretasie van voetwassing
KolaI7-17.10 (v.12-17):
Tweede interpretasie van
voetwassing
Kolon 17 (v. 12): Agtergrond
Semi-kola 17.1 (v.12): Vraag
Semi-kola 17.2-17.4 (v.13): JesusasHeer
Semi-kola 17.5-17.6 (v.14-15): Jesus as voorbeeld
Semi-kola 17.7-17.10 (v.16-17): Aanmoediging
Blok C: Semi-kola 17.11-17.7.2 (v.18-20): Aankondiging van verraad
16

Tolmie (1995:28); Du Rand (1980:43); Segovia (1982:31); Brown (1970:545).
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Kola 18-32 (v.21-30): Aanwysing van verraaier
Semi-kola 18-20.3.1 (v.21): Aankondiging
Kolon 21 (v.22): Reaksie
Kolon 22 (v.23): Geliefde dissipe1
Kola 23-24 (v.24-25): Verdere reaksie
Kola 25-27 (v.26-27): Identifikasie van verraaier.
Kola 28-30 (v.28-29): Misverstand.
Kola 31-32 (v.30): Judas vertrek.
Blok D: Afskeidsrede begin: 13:31-13:38 (eerste deel)
Kola 33-33.4 (v.31-33): Verheerliking.
Semi-kola 33.5-33.8 (v.33): Kinders
Semi-kola 33.9-33.11 (v.34-35): Nuwe gebod: Liefde.
Kola 34-34.4.1 (v.36-38): Petrus se verloening voorspel.
Blok A span tematies die opskrif oor die hele hoofstuk: Die hoofstuk speel
afteen die agtergrond van Jesus se weggaan en sy liefde vir sy lo(ou<;.
Blok B verskaf die inligting i.v.m. die goeie daad van Jesus nl. die was sing
van die dissipels se voete. Twee interpretasies daarvan volg in v.6-11 en
v.12-l7.
In blok C illustreer Judas die teenpool van Jesus se liefde en trou. Dit moet
verstaan word teen die tipiese Johannese dualisme: lig teenoor duistemis,
liefde teenoor haat ens.
Blok D dien as inleiding tot hoofstuk 14. Die tema van die liefde wat as
laaste opdrag aan die dissipels gegee word (13:34), sluit aan by die tema van
die liefde wat reeds as Jesus se eienskap gefdentifiseer is.
Daar bestaan ewe-eens baie uiteenlopende standpunte onder geleerdes oor
die indeling en interpretasie van 13: 1-20. l7 Kola 1-4 (v .1-4) is volgens
Segovia (1982:39) grammatikaal swaar gelaai. Die hele deel bestaan uit net
twee sinne. Die eerste sin bevat In frase met In voorsetsel en twee
deelwoord frases, terwyl die tweede sin In genitief absolutus en In lang
17 Segovia (1982:31) bied In opsomming van uiteenlopende interpretasies. Die vraag, volgens Segovia,
handel oor die literere eenheid van 13:1-20. V.1-4 word as die basiese aksie van Jesus beskou. Twee
interpretasies daarvan volg in v.6-11 en v.l2-20. Oor hierdie twee dele loop die standpunt t.O.v. die
literere eenheid uiteen. Segovia bied In oorsig van pogings om hierdie interpretasies te harrnoniseer, en
voeg self In vyfde interpretasie-moontlikhede by: a) Die klem op die eerste interpretasie (v.6-11); b)
Die klem op die tweede interpretasie (v. 12-20) c) Die klem op In komprornie tussen beide interpretasies;
d) Die logiese gevolg van c is om die interpretasie te sien as In simbool van Christus se dood asook as In
voorbeeld van nederigheid; e) In Sakramentele interpretasie.
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deelwoord frase bevat. Dit maak die grammatika van die eerste kolon
vol gens Segovia lomp en nie eie aan die karakter van die Johannes-evangelie
me.
Kolon I kan as inleiding tot die tweede hoofdeel van die evangelie (13:1
17:26) beskou word. 18 Die vraag wat dadelik in kolon 1 gevra kan word is
of die maaltyd wat in hoofstuk 13 beskrywe word, ook die Paasmaaltyd is.
In teens telling met die Sinoptici, wat die pasga as die laaste Avondmaal
beskou (Mk.14:12), onderskei Johannes baie duidelik tussen die twee
feesgeleenthede met die aankondiging: npo b£ Tfl~ EOPTfl~ TOO m:loxa
(Newman and Nida: 1980:426). Dit bring die problematiek van die datering
van die paasfees ter sprake. Omdat sodanige ondersoek nie vir hierdie
studieonderwerp van belang is nie, word daarvan slegs kennis geneem.
Twee belangrike sake word in kolon 1 aan die orde gestel:
1. Jesus se terugkeer na die Vader (Il[Ta~TJ EK TOO KOOIlOU TOlhou rrp~
TOV rraTEpa) en
2. Jesus se liefde vir sy eie mense (dyarrrloa~ TOU~ lb(oU~).
T.o.'\!. 1 is dit duidelik dat Jesus vanuit 'n sekere kennis (dbW~) optree nL
dat sy 'uur' gekom het. Sy optrede in die 'uur' word deur b naamlik sy
liefde vir sy 'eie' (dyarrrloa~ TOU~ lb(OU~) gemotiveer.
Jesus se terugkeer na die Vader word in verband gebring met die aanbreek
van sy uur (wpa ).19

'n Vraag is of hierdie vers slegs as 'n inleiding tot hierdie hoofstuk, of moontlik ook tot hoofstuk
13: 1-17:26 beskou kan word. Tolmie (1992:28) gaan verder en neem hierdie vers as inleiding vir die
tweede deel van die evangelie (hoofstukke 13-21). Carson (1991:460) beskou die woorde npo 8£ Tfj<;
EOpTfj<; TOO ntloxa slegs as 'n inleiding tot hoofstuk 13. Indien v.l as 'n inleiding vir hoofstukke 13: 1
17:26 beskou word beteken dit volgens hom dat die maaltyd wat in hoofstuk 13 beskrywe word nie die
pasga kon wees nie. Maar daar is egter niks, beweer hy, wat verhinder om hierdie vers as slegs die
inleiding tot die voetewasgebeure te sien nie. Chronologies word die voetewassing dan voor die pasga
geplaas en kon dit deel van die pasga-ete wees. Hy beskou v.1 dan as 'n inleiding tot hierdie hoofstuk
en v. 2-3 as 'n onmiddellike demonstasie van die liefde wat in v.l ter sprake is. Met die inligting wat
v.l verskaf, word Jesus se optrede later gemotiveer en die weg gebaan vir die hoofstukke wat volg.
18

19 Volgens Brown (1970:517) is die 26 voorkomste van die woord wpa nie buitengewoon baie vir 'n
evangelie nie. In die Sinoptiese evangelies word wpa volgens hom bykans sonder uitsondering as 'n
tydsaanduiding gebruik, maar in die evangelie vol gens Johannes, word 'n tydperk (era) in Jesus se lewe
telkens daarmee beskryf. Hy verskaf 'n handige opsomming en indeling van elke voorkoms van die
woord wpa in die evangelie.
Daarvolgens is twee kategoriee onderskeibaar: 1) gedeeltes wat
aankondig dat Jesus se tyd nog nie gekom het nie (2:4) of dat 'n/sy uur sal kom (4:21,23; 5:25,28,29;

7:30; 8:20; 16:2,25,32) en 2) gedeeltes wat aankondig dat sy uur gekom het (12:23,27; 13: I; 17: 1).

b '4'+ 1.4- ('1'~ { '
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'n Nuwe tydvak in Jesus se lewe word aan die orde gestetzo In teenstelling
met vroeere aankondigings van Jesus dat sy uur nog nie gekom het nie (2:4;
7:8), blyk die onafwendbaarheid van sy verheerliking met die
gepaardgaande gebeure van die wpa. Hierdie wending (uur) word in kolon
1 beskrywe as 'n 'oorgaan nit hierdie wereld na die Vader' (JlETa~ll EK TOO
,
,
\
\
' ) 21
KOOJlOU
TOUTOU
lTP0C;
TOV
lTaTEpa
.
Twee werelde word met hierdie beskrywing onthul. Die wereld van die
Vader, waarheen Jesus terugkeer, word in kolon 1 veronderstel en staan
teenoor die wereld (KOOJl0C;) waarin Jesus hom tans bevind, maar wat Hy
aanstons sou verlaat om sy plek (weer) by die Vader in te neem. Waarop
sou Koa~oc; hier dui? In die afskeidsrede aileen word die woord Koa~oc;
veertig keer aangetref. Dit is 'n aanduiding van die prominente posisie wat
dit in die struktuur van die evangelie beklee. As die voorkomste daarvan
nagegaan word, val dit op dat Koall0C; nie konsekwent gebruik word nie.
Verskillende betekenisse van die woord word gevolglik onderskei. Kysar
(1993:61) onderskei tussen 'n negatiewe, neutrale en positiewe betekenis
afhangend van die konteks waarin dit voorkom?2
Volgens Brown
Lenski (1961:904) verstaan die 'uur' as bloot 'n spesiale tydperk in Jesus se lewe. Morris (1975:613)
skei ook tussen die 'uur' en die 801;a van Jesus. Newman and Nida (1980:427) interpreteer die gebeure
van die 'uur' as 'n verwysing na die dood en verhoging van Jesus. Mj. weerspieel dit nie die volle
betekenis nie. Van der Merwe (1995:341) neem ook deel aan die bespreking van die woord wpa. Hy
gaan egter verder as Brown deur die konteks van elke voorkoms in berekening te bring. Sodoende lewer
hy 'n waardevolle bydrae om die semantiese betekenis van die woord telkens vas te steI.
20 Van der Merwe (1995:364) meld dat wpa 'n keerpunt in die geskiedenis aandui en ook 'n nuwe era
inlui: dit kondig Jesus se vertrek aan, aangesien sy verlossingswerk voltooi is. Jesus en die Vader is
nou waarlik bekend gestel en verlossing is moontlik. Die Heilige Gees kan nou gestuur word en 'n nuwe
mallier van lewe (dissipelskap) wag.
Die verskillende voorkomste van wpa Ie verskillende perspektiewe bloot wat betekenis vir dissipelskap
het:
1) 2:4 dui op 'n nuwe era
2) 4:21-24 dui op 'n nuwe mallier van aanbidding.
3) 'n eskatologies-soterio]ogiese moment, verwant aan Kpfol!;.
41 12:23; 13: 1; 17:1 verleen deur die krois legitimiteit aan dissipelskap.
5) Vanuit die perspektiefvan 17:1-8 dui wpa in 17:1 op die era van dissipelskap.
Dit is duidelik dat wpa in die Johannes-evangelie nie konsekwent gebroik word nie en gevolglik
verskillende betekenisse in die onderskeie kontekste het: dit word as tydsaanduiding gebruik, as 'n
aanduiding van belangrike gebeure, as 'n aanduiding van 'n nuwe bedeling en as 'n aanduiding van
Jesus se verheerliking wat die bedeling van verlossing ontsluit.
21 Die verbinding tussen I1CTa~af Vw en Jesus kom slegs hier in 13: 1 voor. Dit dui op die skerp kontras
tussen die wereld van 'onder' en die van die Vader. 'n Oorgang gaan binne die staat van 801;a, wat Jesus
in sy pre-eksistensie saam met die Vader geniet het, plaasvind (Schneider 1933:521).

Die neutrale, selfs positiewe betekenis van KOO"llOt; dui vir Kysar op die fisiese realiteit van die aarde
(1:9; 3:16; 16:21; 17:24) terwyl die negatiewe betekenis van die woord in die simboliek van ongeloof en
verwerping van die waarheid verteenwoordig word.
22
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(1970:550) dui KOUJ.10<; hier in kolon 1 me soseer op die kontras tussen die
goeie en slegte me, maar in die konteks van Jesus se oorgang na sy Vader,
dui dit eerder op die onderskeiding tussen dit wat 'onder' en 'bo' is, m.a.w.
tussen die KOUJ.10<; (onder) en die wereld van die Vader (bO)?3 Kysar
(1993:62) sluit hierby aan as hy se dat Jesus slegs tydelik deel van die
aardse sfeer geword het, maar dat sy ware tuiste by sy Vader is en dat Hy
uit die hemelse sfeer gekom het. 'n Kwalitatiewe onderskeiding tussen die
twee werelde word op die wyse geopenbaar?4 Ook In ruimtelike
onderskeiding sou tussen die twee werelde onderskei kon word?5
Volgens Van der Watt (1991:107) is die duidelike onderskeid wat Johannes
tussen die 'bo' en die 'onder' tref, tiperend van sy teologie. Hierdie
kontrasdenke of dualismes kan volgens Vander Watt as die bedding van
Johannes se teologiese denke beskou word?6 In hierdie dualistiese
beskrywings kan twee werklikhede wat in kontras van mekaar geskei is en
teenoor mekaar staan, volgens hom, altyd onderskei word. Die'bo'
verteenwoordig die werklikheid van God, wat vir die mens onbereikbaar en
ondeurdringbaar is en die 'onder' word beheer deur die owerste van die
wereld nl. die Satan (8:44; 12:31). Ook Van der Watt tref 'n kwalitatiewe
onderskeiding tussen die twee werklikhede. 'Die kwalitatiewe
onderskeidings word feitlik deurgaans i.t.v. die dominante karakters van die
'bo' (naamlik die Vader en die Seun) gemaak' (Van der Watt 1991:107).
Die persoonseienskappe van die Vader en Seun is gevolglik direk
verantwoordelik vir die aard van die 'bo' en dit is duidelik dat die Goddelike
domein drasties van die aardse verskil. Jesus keer dus na sy ware tuiste nl.

Die tenn KOO).lOS kom dikwels in die vierde evangelie vooe. Oit is betekenisvol om te meld dat die
uitdrukking TOO KOO).lOU TOUTOU ongeveer veertig keer in die afskeidsrede voorkom. Jesus se vertrek
van hierdie wereld word in 14: 12,28 en 16: 10,28 met die uitdrukking 'gaan na die Vader' beskryf
(Newman and Nida 1980:427).
23

24 Dit word bevestig as die leksikale betekenis van IlETa~a(vw in gedagte gehou word. Louw and Nida
(1989: 182) klassifiseer !l£Ta~a( vw onder die domein van beweging (kom en gaan). DaaIVoigens het dit
die betekenis van: 'om van een plek na 'n volgende te beweeg - met die implikasie dat die twee plekke
betekenisvo1 verskil. '

Barrett (1978:438) is van mening dat die uitdrukking EX TOO KOO).lOU TOUTOU op 'n kwalitatiewe
onderskeiding dui. Vgl. ook Sanders & Mastin (1975:304). 'n Ruimtelike onderskeiding sou eerstens
daaronder verstaan kon word. Uit die konteks is dit duidelik dat die uitdrukking met die gebeure van die
'uur' korreleer wat 'n aanduiding van die kruis en verhoging van Jesus is.
25

26 Ander voorbeelde van dualismes is o.a.: hemel en aarde (8:23; 16:27-28), lewe en dood (1:4; 5:24), lig
en duisternis (1:5-10; 3: 19-20), pre-eksistente en geskapenheid. (Van der Watt:l991:106).
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na die 'bo', na sy Vader, terug?7 Ook Kysar (1993:62) beskrywe die
kontraste in die evangelie en tipeer dit as 'n kosmiese dualisme. 28 Die
KOeJllo<; word gevolglik 'n simbool van ongeloof en die verwerping van die
waarheid en word in negatiewe tenne beskryf. In hierdie openingsvers
verkry KOeJIlO<; reeds die betekems van die teenpool van God se wereld?9
Van Jesus se mense (18(ou<;) word in kolon 1 gese dat hulle in hierdie
wereld is (lv TQ KOGll4'). Dit beteken me dat hulle die karakter en
kwaliteite van die wereld aanneem me. Juis met hulle beskrywing as Jesus
se 'eie' blyk hulle verbinding met Hom en gevolglik hulle kwalitatiewe
onderskeiding van die KOGll0<;' Soos in Jesus se geval, word die KOGllO<;
slegs die ruimte waarin hulle die 'bo' verteenwoordig. Barrett (1978:384)
brei die kwalitatiewe onderskeiding uit om tussen die wereld en die dissipels
(as verteenwoordigers van die kerk) te onderskei. Die woorde van Jesus se
gebed in 17: 15 klink reeds hierin op n1. dat Jesus me sy Vader vra om sy
'eie' uit die wereld weg te neem me. Jesus se mense word daaraan
gekenmerk dat hulle allereers aan Hom verbonde is, maar in die wereld
opereer. Die gedagte is dat die dissipels deur Jesus agtergelaat word om sy
sending in die KOGllO<; te voltooi.
Dat Jesus na die Vader terugkeer/oorgaan (Il£Ta(3rO impliseer dat Hy
oorspronklik van daar gekom het en dus kontak tussen God se wereld en die
KOGllO<; gemaak het. Jesus se beweging tussen die 'bo' en die 'onder' word
in kolon 2 soos volg beskryf: am) 8£00 l~ 1lA8£V Kat TTPO<; TOV 8£ov
uTT<lyn. Met hierdie uitbeelding van Jesus se optrede word 'n belangrike
tema in die vierde evangelie aangesny nl. die Johannese sendingmotief. Vir
Meeks (1986: 141) vind die unieke mamer waarop Jesus Christus in die
vierde evangelie beskryf word, veral neerslag in die spesiale woord-patroon
27 Lenski (1961:904) verstaan onder die uitdrukking lTPOC; TOV lTaTEpa dat Jesus terugkeer na die Een
wat Hom gestuur het. Oie gedagte is nie dat Jesus 'n slegte wereld vir 'n 'hemelse wereld' verruil me,
maar dit dui eerder op 'n taak wat suksesvol afgehandel is. Die 'uur' waarna verwys word is dus 'n
aanduiding van die einde van Jesus se bediemng en die begin van Jesus se oorgang na die hemelse sfeer
van sy Vader.
28 Kysar (1993 :62) meld dat die meeste literatuur van die Nuwe Testament 'n drievoudige verstaan van
die skepping voorhou: God en die engele op die boonste vlak, Satan en die duiwels op die onderste vlak
met die mens tussen die twee. Die vroegste Christelike gedagte was om die dualisme van tyd,
horisontaal te verstaan. M.a.w. die verdeling is basies in twee periodes verdeel. Die huidige tydperk
wat deur die Satan beheer word, teenoor 'n tyd wat nog sal aanbreek, waarin die Satan vernietig sal
word en God sal regeer. Oit word ook as 'n historiese dualisme verstaan. Johannes het volgens baie
hierdie verstaan van die dualisme omskep in 'n kosmiese dualisme. Oit is 'n dualisme van twee
werelde. 'n Goddelike wereld (bo) en die gewone wereld (onder). Eg. verteenwoordig die onafhanklike,
ongeskape wereld en 19. die geskape, afhanklike werklikheid.

Culpepper (1983 :97) beskou die 'plot' van die evangelie as die konflik tussen geloof en ongeloof in
reaksie op Jesus.

29
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wat sy neerdaal en terugkeer na die voltooiing van sy sending beskryf. Van
der MeIwe (1995:]40) sluit aan by die skematiese 'neerdaal en terugkeer
skema' soos uitgewerk deur Van der Watt (1991) en se voorts: 'to know
who Jesus really is, is to know where he came from, what he accomplished
and where he is going.' Dit is uit sy baie deeglike bespreking van die
neerdaling-terugkeer-skema duidelik, dat Jesus se sending, wat die kontak
tussen die 'bo' en ' onder' verwoord, in verskillende kontekste met 'n
verskeidenheid terme beskryf word. 30 In samehang by die 'neerdaal
terugkeer-skema' ontvou volgens Van der Watt (1991:111) en Van der
Merwe (1995:138) ook 'n tweede skema nl. die van die sender en gesant.
Dit is In skema wat verdere lig werp op die verhouding tussen die Vader en
die Seun, wat later bespreek sal word. Daar kan volledig met Van der Watt
(1991:106) se standpunt saamgestem word as hy se dat die 'bo' en 'onder'
nie na ongedefinieerde werklikhede verwys nie, maar op kwalitatiewe
onderskeidings dui, wat feitlik deurgaans i.t.v. die dominante karakters van
elke wereld beskryf word. In kolon ] skep die evangelis dus reeds
spanning deur twee werelde teenoor mekaar op te stel. Die spanning laai op
as aan die woord KOGIlOC;, soos elders in die evange1ie, nie maar bloot 'n
neutrale betekenis toegeken word nie, maar as 'n simbool van ongeloof
beskou word.
Vir Van der Watt (1991:106) dien die Johannese
kontrasdenke as 'n teologiese bedding waarbinne die evangelie verstaan
moet word. S6 verstaan neem Jesus se mense teenoor KOGIlOC; stelling in. 31
Vir 'n beter begrip van die verskil tussen die wereld en Jesus se 'eie' is
Kysar (1993) se verhelderende beskrywing van die kosmiese dualisme
waardevol. Hy brei die gedagte uit om ook 'n menslike dualisme daarby te
laat aansluit. 'That is, the two different worlds - the world of the human and
the world of the divine - are picture language to say that persons may (and
must) choose to understand themselves either as independent of God or as
dependent creatures' (Kysar ] 993:63).
Hy beskou die Johannese
onderskeiding van 'n menslike dualisme as 'n kontinui:teit van die kosmiese
dualisme. Trouens, die twee dualismes Ie volgens Kysar s6 ineen
verstrengel dat die kosmiese dualisme moontlik slegs 'n ander uitdrukking
van die menslike dualisme is. Die nood van die skepping en die mens word
30 Van der Mewe bespreek o.a. woordgroepe in dualistiese vorm wat in een teks voorkom by.
KamJ3alvovma Kal ava~alvovma, enkelwoorde in dualistiese vorm in 'n enkel teks by. EPYOllal en
um:xyw verwante woorde wat neerdaal en terugkeer beskryfbv. EPYOllal, TTOPElJOllal en 'n enkele geval
waar die neerdaal en terugkeer op een woord OlOOVaL toegepas word.
31 'The world loves its own, Jesus loves His own. The object of the love of God in Christ, in these
chapters, is therefore not the lost world, but the newly forming people of God, the disciples of the
Messiah, the nascent church, the community of the elect' (Carson 1991:461).
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met hierdie verduideliking blootgele. Dit bestaan daarin dat mens en
skepping saam ontaard het. Beide het hulle identiteit verloor en sit met 'n
verwronge beeld van hulleself. Dit is hierdie nood waarin mense vasgeval
het wat Jesus motiveer om hulle ware identiteit weer aan hulle te openbaar.
Hy vestig die besef by hulle dat hulle identiteit in af11anklikheid van God
bestaan.
Die vraag ontstaan wat die rede vir sy koms na die wereld sou wees? In die
verdere bespreking van kola 1-16.1 sal aangetoon word dat daar in die
sending van God se Seun na die wereld 'n baie duidelike soteriologiese
oogmerk onderskei kan word wat deur Jesus se liefde vir 'sy eie' gemotiveer
IS.

Jesus word in kolon 1 en 2 uitgebeeld as iemand wat met 'n sekere kennis
(EU5w<;) optree. In kolon 1 word sy kennis met die aanbreek van sy 'uur'
verbind. Jesus het geweet dat sy 'uur' gekom bet. In kolon 2 word sy
kennis met 'n verdere twee stellings uitgebrei: Hy weet dat Hy van God
gekom het en na God terugkeer en dat die Vader alles in sy hande oorgegee
het. Volgens Barrett (1978:482) tree tva in kolon I as verduideliking van
IlETaJ311 op - 'n tipies Johannese gebruik - wat dus Jesus se kennis van die
'uur' aan die terugkeer na sy Vader verbind en 'n aanduiding van sy sterwe
en verhoging is. Waar sou Hy aan hierdie kennis kom? Die perfektum
deelwoord (E l(5w<;) beklemtoon die inti erne verhouding tussen die Vader en
Jesus. Jesus se Goddelike herkoms word deur sy voorkennis ontbloot. Jesus
se kennis weerspieel sy verbondenheid met die Vader en ontbloot sy pre
eksistente bestaan. Volgens Schnackenburg (1982:18) staan Jesus se kennis
(d8w<;) in kolon 2 in 'n ander konteks as die in kolon 1. Dit word bier as 'n
uitdrukking beskou van die mag wat aan Jesus gegee is wat as teenvoeter
moes dien vir die mag wat in kolon 1 van die (5U:XJ30AO<; ter sprake kom met
die beheer wat Hy oor Judas geneem het.
Die vermelding in kola 1 en 2 dat Jesus oor kennis (El8w<;) beskik en vanuit
daardie kennis optree, is veelseggend. Van die 221 voorkomste van
YlVWOKElV in die N.T. word die woord volgens Schmitz (1986:397), 82 keer
in die Johannese literatuur aangetref. 'n Baie duidelike verb and tussen die
hantering van die woord in die O.T. en N.T. is te bespeur. Dit is veral
0pvallend waar die woord uitdrukking gee aan 'n persoonlike verhouding
tussen die een wat ken en die een wat geken word. 32 Bultmann (1979:698)
32 Schmitz (1986:398) wys daarop dat yl VWOKEl vw ooreenstem met die die woord 'yada' wat in die O.T.
vir 'ken' gebruik word, wat ook beskrywend van seksuele gemeenskap is bv. (Matt. 1:25; Luk.l:34).
Ook Jesus se reaksie in Matt.7:23, 'Ek hetjulle nooit geken nie' bevestig die betekenis van 'n
verhouding tussen twee partye. Frases bv. 'ken die wet' of 'ken sy wil' veronderstel volgens Schmitz nie
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wys daarop dat kennis van God in die O.T. nie op 'n kennis van sy ewige
bestaan dui nie, maar eerder 'n aanduiding is dat die aanspraak van God (in
sy bevele en reels) geken word. Dit is m.a.w. 'n erkenning van die krag,
genade en aanspraak van God op die mens. Dit wil te kenne gee dat die wil
van die mens in beweging gekom het. Onkunde daarenteen, is 'n teken van
skuld en foutiewe gedrag. Die O.T. gebruik van die woord ken is bo-al 'n
aanduiding van die erkenning wat aan die dade van God verleen word. Dit
dra volgens Bultmann dieselfde betekenis as die erkenning van Jahwe as
God. 'To know Him or His name is to confess or acknowledge Him, to give
Him honour and to obey His will' (Bultmann 1979:698).
Johannes verleen groot prominensie aan die woord ytVWOKElV. Vir hom
beklemtoon die woord die verhouding tussen God en Jesus. Dit word
aangebied as 'n persoonlike gemeenskap waarin elk deur die ander se
bestaan bepaal word. Bultmann verbind hierdie inti erne verhouding tussen
Vader en Seun met ander Johannese uitdrukkings by. £tval tv (10:38;
14:11). Hierdie hantering van die ken-terminologie weerspieel volgens
Schmitz (1986:403) gnostieke trekke. Die blote feit dat kennis uitdrukking
gee aan 'n gemeenskaplike, innerlike gemeenskap tussen Jesus en sy mense"
en tussen Jesus en God, bevestig vir hom sy standpunt. Die rede vir
Johannes se segswyse, setel volgens Schmitz, in die gehoor aan wie hy
skryf. Die gnostieke en dualistiese kontras tussen God en die wereld word
by. aangedui met die stelling dat die wereld me die Gees van God kan
ontvang nie, omdat hy hom nie sien of ken nie (14: 17).
Hoewel Johannes in sy terminologie moontlik gnostiese trekke mag vertoon,
staan sy vertolking en die inhoud wat hy aan die begrip 'kennis' gee, direk
teenoor die van die gnostiek. Lg. verstaan kennis as selfkennis, waardeur
die mens sy posisie in die heelal vind en die goddelike kan verstaan. Vir
Johannes is kennis 'n persoonlike realiteit wat teenoor die mens staan.
Aangesien niemand God gesien het nie, kan God ook nie vanuit die mens
geken word me. God kan wei geken word aan die Een (sy Seun) wat Hy
gestuur het. By is nie, soos die gnostiek beweer 'n mistieke figuur nie, maar
dra die historiese naam, Jesus. By is die Logos wat vlees geword het (1:14).
Bultmann se voorts dat die verhouding tussen God en die Seun asook die
verhouding tussen Jesus en sy eie mense deur die twee woorde ytVWOKElV
en ayarrav bepaal word. Dit is twee woorde wat met mekaar in verb and

noodwendig 'n blote teoretiese kennis Die, maar veral gehoorsaamheid aan die persoon. Die O. T.
invloed is die opvallendste waar die werkwoord die betekenis dra van 'erkenning gee' of 'herken'.
Ook Kysar (1993:92) Ie in Johannes se gebruik van YlVWOKElV die verband met die Hebreeuse 'yada'
'as a subject one has entered into a personal and trusting relationship with a nother subject.'
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staan. 33 Hy wat Jesus sien, sien ook die Vader (14:9). Gemeenskap met
God is alleen deur Jesus moontlik, aangesien Hy in gemeenskap met God
verkeer. Vir beide Jesus se gemeenskap met God en Jesus se gemeenskap
met sy eie, word die woord YlVWOl<ElV gebruik. Om Jesus waarlik te ken
(in gemeenskap met Hom te leef) beteken rue, soos die gnostiek aanvoer, dat
mense vergoddelik word en bokant die realiteit van hierdie wereld verhef
word rue. God se liefde vir mense stel hulle in staat om Hom te ken (15:9).
Jesus stel die voorbeeld. Hy reageer met gehoorsaamheid op die Vader se
liefde vir Hom. Om Jesus te ken is om Hom in sy liefde en in
gehoorsaamheid te verstaan. Dit beteken volgens Bultmann dat yl VWOl<[ l V
op die erkenning en ontvangs van God se liefde dui. Dit veronderstel
geloof. In die verhouding tussen God en mens word die woorde Y l VWOl([ l v
en rrlaTEl)[lV interafhanklik gebruik. Geloof besit altyd die vermoe om tot
kennis oor te gaan (8:31ev.). In die beskrywing van die verhouding tussen
Vader en Seun word egter met die gebruik van YlVWOl<ElV volstaan.
Die mens wat rue met gehoorsaamheid op God se liefde reageer rue, toon
geen kennis van God rue. Die woord YlVWOl<ElV verkry gevolglik 'n
dubbele betekerus: om positief (met geloof) op die liefde van God in die
sending van sy Seun te reageer (Hom te erken) en om aan die Seun se bevele
gehoorsaam te wees.
Uit kolon 1 kan van die £lBwe; waaroor Jesus beskik die volgende afleidings
gemaak word:
• 'n Hegte, intieme verhouding tussen Jesus en die Vader word met hierdie
beskrywing van Jesus aan die lig gebring. In hierdie verhouding blyk
Jesus se erkenning en sy onderwerping aan die Vader. Soos later
aangedui sal word, behels die [{owe; 'n wete van sy kruisdood (die
gebeure van die 'uur') wat voor hande is. Met hierdie daad sou sy
gehoorsame onderwerping onmiskenbaar duidelik word.
• Die relasie tussen YlVWOl<ElV en ayarrav open die weg om die
verhouding tussen die Vader en die Jesus uit te brei om ook sy 'eie'
({Bioue;) in te sluit. 'n Hegte eenheid tussen die Vader, Jesus en sy 'eie
mense' word met Y l VWOl([ l v en ayarrav gebou.
• Jesus se kennis is volgens Culpepper (1991 :134) van die begin van die
evangelie In integrale deel van Johannes se karakterisering van Jesus. 34
33 'God is ayuTTl1 so that man who is related to Him is related as one who loves (l Joh.4:8). To be
detemrined by love is thus a criterion of the knowledge of God'. (Bultmann (1979:711).
34 Jesus ken vir Nataniel voordat Filippus hom roep (l :48)
Hy weet aIle dinge, selfs wat in die harte van ander omgaan (2:24-25)
Hy weet dat die getuienis oor Hom waar is (5:32)
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Soos reeds gese, sluit Jesus se kennis van sy 'uur' wat aangebreek het en sy
gepaardgaande terugkeer na die Vader, sy naderende kruisdood in. Die
kruisgebeure is 'n belangrike referent in 13:1-3. 35 Die pasga wat Jesus en sy
dissipels aanstons sou gedenk, word derhalwe volgens Schnackenburg
(1982:15) met 'n nuwe inhoud gevul en swaar gelaai met teologiese
betekenis. Jesus word nou die paaslam van die N.T. van wie geen been
gebreek mag word nie. Barrett (1978:438) interpreteer sy 'uur' gevolglik
korrek deur dit as die uur van sy dood en verhoging te vertolk. Ook Kysar
(1993:53) is bewus van die belangrike rol wat die paasfees regdeur die
evangelie in Jesus se bediening speel (2:13; 6:4; 11:55). Jesus se hele
bediening kan volgens hom binne die raamwerk van die onderskeie
Paasfeeste in die evangelie geplaas word. Aan die kruis verkry die paasfees
dan 'n nuwe betekenis. 36
Hierdie kruisweg wat Jesus inslaan openbaar vervolgens die motief agter
Jesus se optrede in hierdie uur. Dit is duidelik dat Jesus se 'uur' deur lie/de
vir sy 'eie mense' in die wereld gemotiveer word (dyalT~uO(; TOUe; l8(oue;
TOUe; tv T0 KOUJll¥). Die aoristus deelwoord, dyalT~uae;, beskryf volgens
Lindars (1981:448) en Brown (1970:550) die aardse bediening van Jesus
wat in die kruisgebeure kulmineer. Brown is dan korrek as hy die adverbale
frase, de; T£AOe;, as 'n beskrywing van die tweede aoristus, TiyalTTJUEv,
beskou. Dit dra volgens hom 'n twee-ledige betekenis n1. kwalitatief of
volkome en kwantitatief tot die end, m.a.w. tot die dood. 37 Van der Watt
(1997:562) meld dat, in teenstelling met mens like liefde, wat begrens is en
kan ophou (vgl. Sokrates se beskrywing van liefde in Plato en Faedrus), dui
T£A.Oe; op Jesus se ewigdurende liefde wat nie gestop kan word nie. Daar
kan volstaan word om saam met Brown (1970:550) te se dat Jesus se liefde

Hy weet wat Hom te doen staan (6:6)
Hy weet as sy dissipels oor Hom praat (6:61)
Hy weet wie diegene is wat me in Hom glo rue en ook sy verraaier (6:64)
Hy weet wie die die Een is wat Hom gestuur het (7:29; 8:55)
Hy weet vanwaar Hy kon en waarheen Hy gaan (8: 14)
Hy weet dat die Vader Hom altyd hoor (11 :42)
Hy weet dat die Vader se opdrag die ewige lewe behels (12:50).
35

Barns (1978:436)

36 'Jesus's death corresponds to the time of death of the Passover lambs .... Christ is the new Passover
lamb by which God once again and decisively liberates people from depression' (Kysar: 1993:53).

37

Vgl. ook Schnackenburg (1982:16)
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waarvan in kolon 1 sprake is, uitmond in die gebeure aan die kruis. Jesus se
liefde vir sy eie neem dus gestalte aan in dade van diens en opoffering.
Jesus se weggaan en sy liefde hou verband. Sy liefde is 'n aanduiding dat
Hy hulle nooit in die steek sallaat me. Hy is bereid om tot die uiterste toe
vir hulle te gaan en selfs vir hulle te sterf. Jesus se weggaan is dus tot
voordeel van die kerk. Hoewel Jesus afskeid van sy dissipels neem, laat Hy
hulle me in die steek me. Sy verhouding met hulle word deur Hom in stand
gehou. In hoofstuk 14 se Hy by. dat Hy steeds by hulle sal wees, dat Hy vir
hulle plek berei en hoofstuk 15, dat hulle uit sy krag sallewe. Selfs Jesus se
weggaan geskied in liefde. Hoofstukke 13-17 brei verder uit op die
verhouding wat Jesus met sy liefde tussen Hom en sy dissipels gevestig het.
Sy afskeid verander niks aan die intieme karakter van die verhouding me.
Jesus se liefde het in kolon 1 'n baie duidelike teikengebied. Dit is afgestem
op die gene wat aan Hom behoort (TOU~ Ib(OU~).
Volgens Lenski (1961 :905) verleen die herhaling van die lidwoord, TOU~
ib(OU~ TOU~, aan hierdie frase dieselfde klem as 'n selfstandige
naamwoord: hulle is 'sy eie.' Indien TOU~ lb(OU~ met 19:27 in verb and
gebring word, kan die bestaan van 'n geestelike familie in hierdie
uitdrukking gelees word. Van der Watt (1997:561) wys byvoorbeeld daarop
dat God me as Jesus se Vader aangespreek word me, maar bloot as 'die
Vader.' Die baie intierne relasies word beklemtoon. Die liefde waarvan
daar in kolon 1 sprake is, is afgestem op sy (blOC; wat hulle in die wereld
(tv TW KOOJlW) bevind. Volgens Vanderlip (1975:77) het Ot (bLOt twee
betekemsse in die vierde evangelie. In 1: II is dit 'n verwysing na die
Joodse Yolk, maar hier in 13:1 is (8l0C; beskrywend van die dissipels wat
Jesus uit die wereld om Hom vergader het. 38 Dit is 'n woord wat ook
lidmaatskap of 'om te behoort' impliseer (vgl. 10:16). Dit is m.a.w. 'n
Van der Watt (1999:220) bied 'n deeglike ekskursie t.ov. lofout;. Hiervolgens blyk dit dat die woord
15 keer met verskillende betekenisse in die evangelie voorkom.
1) Die algemene betekenis van 'eie, privaat, inividlleel, persoonlik' bv. in 5:43; 7: 18; 8:44 vernys
na iets wat aan iemand behoort en of as sy eie bestempel kan word.
2) In 16:32 en 19:27 vernys dit desnoods na die persooniike huise van mense. Wat 'n persoon s'n is,
is sy sy groep of hllis.
3) NOll verwant aan bg. is die voorkomste in 1:41 en 5: 18. Hier word die woord gebruik in relasie tot
persoonlike familieverholldings. Die voorkoms van 13: 1 val volgens Van der Watt waarskynlik
onder hierdie indeling.
4) 'n Breer groep betekenisse as bloot die hllis waartoe iemand behoort soos dit klaarblyklik in 1:11,
4:44 en 15:19 voorkom.
5) Persoonlike besittings (wat aan iemand behoort) is die fokus in 10:3,4,12.
38
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ekwivalente beskrywing van die woord 'christen' of 'gelowige' oftewel die
kerk (Vanderlip 1975:77).
'n Vraag wat dadelik ontstaan is of God se liefde vir die wereld (3:16) en
die Seun se liefde vir sy 'eie', van mekaar verskil? Anders gestel: verstaan
Johannes God se liefde moontlik as 'n onbeperkte, na buite gerigte liefde,
terwyl die Seun se liefde moontlik meer eksklusief van aard is, en gevolglik
gereserveer is vir sy eie mense? In die familiekonteks, wat 'n eksemplariese
etiek veronderstel, het die korrekte siening verreikende gevolge vir die
optrede van die Jesus se mense. Rulle sal na die voorbeeld van God sosiaal
betrokke by die wereld moet wees of n.a.v. Jesus se voorbeeld (kolon 1)
hulle liefde op familielede (medegelowiges) moet afstem.
Carson
(1991:461) se dat God die wereld slegs met een doelliefuet nl. om sy 'eie
mense' daaruit te trek. Die wereld is die ruimte waarbinne God aan sy
liefde gestalte gee. God se liefde en die van die Seun staan volgens hierdie
verduideliking nie teenoor mekaar nie, maar is twee kante van God se
deernis. Gelowiges ontvang dus van hulle geestelike ouers (Vader en Seun)
'n voorbeeld van sosiale betrokkenheid by die nood van die wereld. Van
der Watt (1992:94) argumenteer dat die sosiale betrokkenheid van
gelowiges 'n sterk evangeliserende moment bevat.
Roewel die wereld deur ongeloof ontaard het, bly dit steeds die objek van
God se liefde wat Ry met die sending van sy Seun wil bereik. Vander
Watt (1991: 111) stel dit onomwonde dat God 'n besliste soteriologiese
oogmerk in die sending van sy Seun na die wereld gehad het. 39 Jesus het na
die wereld gekom om mense die weg na die waarheid te wys. Van der Watt
(1997:565) is gevolglik in sy afleiding korrek, as hy vanuit 'n
familiekonteks, die klem swaarder op die sosiale betrokkenheid van Jesus se
mense by ongelowiges willaat val, ten einde hulle vir God se familie te wen.
Na die voorbeeld en in navolging van God en Jesus het hulle geen ander
keuse nie. Die liefde waarvan Johannes praat is dus nie eksklusief net vir
Jesus se mense bedoel nie, maar die wereld word ook daarby ingesluit.
Soos reeds gese ken Kysar (1993) verskillende betekenisse aan die woord
KOOJ.lO<; toe. Volgens hom het KOGI10<; in 3: 16 'n neutrale betekenis en kan
dit bloot as die 'aarde' of'skepping' verstaan word (Kysar 1993:61). God
lewer met die inkarnasie van sy Seun bewys van sy liefde vir sy skepping.

39 In sy piktorale voorstelling van die teoiogiese struktuur van die evangelie, toon Van der Watt
skematies baie duidelik aan dat, in die sending van die Seun na die wereld, Hy die 'Bo' d.w.s. die ideale
van die Vader, in die 'onder' verteenwoordig. Sy liefdevolle optrede staan dus rue in stryd met die van
die Vader rue.
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Kolon 1 bring vir die eerste keer in die afskeidsrede die liefde (ayaTTll) ter
sprake. Hiennee word Jesus se wese onthuL Om Jesus op hierdie manier
te leer ken plaas die liefde binne 'n teologiese en Christologiese raamwerk
in die evangelie. 40
Liefde, wat volgens Brown (1970:498) een van die sentrale etiese temas in
die Johannesevangelie is, is onmiskellbaar ook in hoofstukke 13: 1-17 :26
baie sterk teenwoordig. Die twee woorde wat die evangelis vir hierdie
begrip gebruik t.w. ayaTT&v en <l>iAElV, verskil volgens Brown 1970:498) rue
drasties in betekenis rue, en kan waarskynlik as sinorueme beskou word. Uit
die frekwensie van elk se gebruik is dit duidelik dat Johannes die woord
ayaTT&v b6 die woord <!>IAElV verkies. GUnther (1986:542) meld dat liefde
in die N.T. een van die sentrale idees is wat aan die hele inhoud van die
christelike geloof (3:16) uitdrukking gee. 'God's activity is love, which
looks for men's reciprocal love.' Vir Stauffer (1979:52) verskil Paulus van
Johannes se vertolking van die liefde. Paulus sien volgens hom die liefde as
'n toekomsbeginsel, terwyl dit vir Johannes 'n beginsel vir die hede van
hierdie wereld is. Dit is 'n standpunt wat ooreenstem met die sienswyse dat
liefde die riglyn is waarvolgens Jesus se mense optree en wat gevolglik die
karakter van die familielewe bepaaL In aansluiting hierby meld Staufer
verder dat Johannes die Idem swaarder laat val op die Seun se liefde vir
diegene wat die Vader aan Hom gegee het (sy vriende), as op die Seun se
liefde vir die Vader. Deur die Seun bereik die Vader se liefde die wereld.
Met die vennelding van Jesus se liefde word 'n verhoudingsnetwerk ontvou
waarin die hele familie van God funksioneer. 41 Die talle interpersoonlike
familieverhoudings by. tussen die Vader en Seun, Vader en die kinders, die
kinders onderling ens. word almal i.t.v. liefde beskryf. In die verloop van
die studie sal ek poog om die kenmerke van die liefde soos dit in die
onderskeie verhoudings in verskillende kontekste voorkom, te beskryf.
In Van der Watt (1997:558) se deurgronding van die liefdestema in die
familie van God, gee hy 'n beskrywende uiteensetting van familiale
liefdesverhoudinge in die evangelie. 42 Die onderskeie verhoudings wat hy
bespreek behels kortliks die volgende:

40 Van der Watt (1997 :567) stel dit soos volg: 'Omdat God en Christus daar is en is wat Hulle is, kan
daar van Hefde as onderHnge bindingsmateriaal van die familiale verhouding gepraat word.

41

Van der Watt (1997:566)

42

Van der Watt (1997:557e.v).
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•

Die Vader se liefde vir die Seun (3:35; 5:20; 10:17-18). Uit hierdie
gedeeltes kan afgelei word dat die Vader se liefde uit dade van gee
bestaan. Giinther (1986:546) beskou hierdie liefde as 'the archetype of
all love.' Hiervolgens is God se wese liefde en sy doel was uit die
staanspoor om liefde te betoon. In 17:23 en 26 bid Jesus dat dieselfde
liefde van die Vader ook vir die gelowiges sal geld. M.a.w. dat hulle
dieselfde van die Vader sal ervaar as wat Hy van die Vader ervaar het.
Dit beteken dat Jesus se mense ook die seenende hand van die Vader in
hulle lewe kan verwag. Met die uitbeelding van die Vader as een wat
mag het om te gee en te voorsien soos Hy wil, word volgens Vander
Watt, die konvensies van 'n antieke Mediterreense familie verwoord. Dit
was die verpligting van 'n vader om na die behoeftes van sy familie om
te sien. Daaruit bleik sy sorg en liefde vir sy gesin. Hierdie aktiewe
liefde van die Vader dien as voorbeeld van wat verder tussen lede van 'n
familie moet gebem.

•

Daar is vervolgens in hoofstukke 13:1-17:26 ook sprake van die Seun se
liefde vir die Vader (14:31). Hierdie liefde neem die gestalte van.
gehoorsaamheid teenoor die Vader aan.

• In die teks onder bespreking (13:1), word die Seun se liefde derdens vir
die kinders vermeld en soos reeds aangetoon spreek die familiale
verbande uit die gebruik van die woord (blOC;. In teenstelling met liefde
wat kan OphOU,43 dum Jesus se liefde vir altyd en onder aile
omstandighede. Hierdie eienskap sluit aan by die ewige karakter van
God se familie. Die kruis speel In belangrike rol in die eerste drie
verse. 44 Dit is duidelik dat liefde dem dade van selfopoffering uitgedruk
word.
•

43

In hoofstuk 13 word die onderlinge liefde tussen gelowiges ook beskryf.
Jesus beveel in 13 :34 die dissipels om mekaar lief te he soos Hy hulle
liefhet. Hy bied dus sy liefde aan as 'n voorbeeld waarvolgens die liefde
Sy liefde neem in 13: 15 'n
tussen gelowiges moet plaasvind. 45
dienskneg-gestalte aan, as Jesus daartoe oorgaan om sy dissipels se voete
Berger (1984:28)

44 Barrett (1978:436) Gnilka (1994:259) Houlden (1973:37) Die tyd wat vir Jesus gekom het verwys na
sy terugkeer na die Vader (via die kruis) en daar is ook sprake van sy verraaier.

45 'The love demanded finds not only its nonn and measure but also its basis and possibility solely in
Jesus' love' (Schrage:1996:301).
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te was. Klaarblyklik het Jesus hierdie dienende liefde in die oog as Hy
van liefde tussen gelowiges praat. Hierdie liefde onderskei die dissipels
as volge1inge van Jesus. Hulle identiteit word dus deur die kwaliteit van
hulle liefde bepaa1. 46
• In 8:42 word die liefde van die dissipels vir die Seun in 'n familiale
konteks geplaas met die opmerking van Jesus dat indien mense vir God
as hulle Vader sou erken, hulle ook vir Jesus sou liefhe. Om die Seun
liefte he, beteken dus om vir God as Vader te he.
• Hoewe1 die gelowiges se Hefde vir die Vader volgens Vander Watt nie
in die evangelie vermeld word nie, kom dit tog implisiet in die eerste
brief van Johannes voor (1 Joh.2:5~ 3:17~ 4:10).
Liefde vir die Vader en die Seun moet figuurlik verstaan word. Dit word
teenoor 'n onsienlike, geestelike, wese betoon en vind gestalte in dade van
gehoorsaamheid en lojaliteit. Dit benodig geloof in God as Vader en Seun
om na behore te funksioneer.
Samevattend kan gese word dat Jesus se wpa in kolon 1 deur die volgende
sake bepaal en beskryf word:
1.
wpa staan eerstens direk i.v.m. ~ETa(3fl, Jesus se terugkeer na sy
Vader.
2.
die manier waarop Hy na sy Vader sou terugkeer geskied via die
kruis. Dit weerspieel Jesus se kennis van die Vader se wil en sy
gehoorsame onderwerping aan die Vader se gesag. Die pasga, wat
voorhande is, word daarmee met teologiese inhou gevuI.
3.
Jesus se omvattende liefde vir sy mense (de; T£AOe; t;YO:TTTJOEV
alhoue;) motiveer sy optrede en maak die aanbreek van sy 'uur' moontlik.
Hy volhard derhalwe op sy (kruis)weg.
4.
Met d8we; (perfektum deelwoord), word die intieme verhouding
tussen Jesus en die Vader uitgedruk. Die verhouding is s6 intiem dat Jesus
presies weet wanneer sy uur gekom het om na die Vader terug te keer.

46 'Als die von Jesus Geliebten sind sie zur Liebe untereinander berufen' (Roloff 1993;302) Wendland
(1975:112).
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13:2-5
I

3
4
5
6

ytVOIl£VOU,
TOO OtaJ3oAou ~OT} J3£J3AT}KOTOe; de; T~V Kapo(av
t(va napaool miTov'Iouoae; LlIlWVOe;'!Ol<aptuJTou,
£l8we;
(hl TItl.vTa £bWKEV mht{) 0 naTnp de; TOe; x£lpae;
Kat OTt ana 8£00 E~ TlA8£v
Kat npoe; TOV 8£ov UTI<lyH,
Ey£1p£Tal EK TOO o£1TIVOU
Kat T18T}alV TO LllaTta,
Kat AaJ3wv AEVTtOV 8lE~wa£v £aUTOV.

C £TTa J3aAA£ l u(')wp £ie; TOV Vl TITflpa
Kat ~p~aTo VL nTHv TOUe; nooae; TWV lla8T}TWV
Kat EKllaaaHV Tt{) A£VTl4J 4i ~V Ot£~w~voe;.

~--~----~----~

Kolon 2 is d.m.v. Kat baie nou verbind aan kolon 1. Kolon 2 voorsien die
nodige agtergrond om die voetewassing (kola 3-6) te verstaan. Die
vertelling in kolon 2 word met twee invoegings onderbreek47 nl. met die
vennelding van die olaJ3oAoe; se invloed op Judas en die vennelding dat
Jesus geweet het dat die Vader alles in sy hande geplaas het en dat Hy van
God kom en na Hom terugkeer (£lowe; OTt navTa £OWK£V mhQ 0 naT~p
de; TOe; x£lpae; Kat OTt ana 8£00 E~TlA8£v Kat npoe; TOV 8£ov unayn).
'n Sekere mate van herhaling vind tussen kolon len 2 plaas: in beide
gevalle word Jesus se vooraf kennis (£ lowe;) en sy herkoms en terugkeer na
die Vader vermeld. Dit laat die vraag na die verb and tussen genoemde kola
ontstaan. Dit is moontlik om Jesus se liefde in relasie tot die krag wat die
Vader aan Hom gegee het, te interpreteer.48 Jesus se liefde vir die lo(oue;
wat in die kruisgebeure kulmineer, setel volgens hierdie siening in die
Vader, wat Jesus daartoe bemagtig.
Jesus se liefde neem met die was van die dissipels se voete in hoofstuk 13
die gestalte van nederige diens aan. Terwyl Hy in kolon 2 vir hierdie daad
47 Volgens Schnackenburg (1982: 11) is die hele vers 3 (koion 2) deur die redakteur ingevoeg om
verwarring en misverstand met vers 2 te voorkom.

48

Volgens Van der Watt (1998:34) is v.I en 3 chiasties gekonstrueer:
A) ~A8£v aUToO il wpa [va Il£Tapfj £K TOO KOal10U Tothou TTPO<; TOV TTaT£pa
B) ~r1qg<; TOU<; U5(ou<; ToU<; £V T0~, £1<; T£AO<; rlyaTTQcrc:.Y aUTou<;.
BI)
lhl TTCIVTa EOWK£V aUT0 6 TTaT~p £1<; Ta<; x£lpa<;
AI) OTl aTTo 8£00 £~fjA8£v Kat TTPO<; TOV 8c:ov uTTaYEl
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voorberei, is sy teen stander, hier genaamd, ola(3oAo<;, besig om die breuk in
die geledere van sy 'eie' te voltrek.
Volgens Louw and Nida (1989:145) is 8la(3oAo<;'n titel vir die
SatanJDuiwel met die betekenis van 'teenstander.'
Hy is die
verteenwoordiger van die wereld wat teenoor Jesus staan, m.a.w. 'onder' en
sonder enige verbinding met Jesus. Carson (1991:462) bespreek die vraag
wat moontlik n.a.v. die nominatief, 'Iou8a<;, (i.p.v. die waarskynlike
genitief) gevra kan word. Na wie se hart word verwys? Na die van Judas
of moontlik die van die Satan self. Indien die Satan dit in sy eie hart geplaas
het, sou dit kon beteken dat die Satan die besluit self gene em het. Dit sou
die satanistiese komplot teen Jesus beklemtoon. Carson wys egter hierdie
onwaarskynlike segswyse af en kom tot die gevolgtrekking dat Judas en die
Satan in 'n sameswering betrokke is om Jesus aan die kruis te bring.
Die struktuur van hoofstuk 13 wys 'n tweevoudige interpretasie van die
voetewassing uit:
1.
sirnbolies van 'n geestelike reiniging (v.6-11) en
2.
'n voorbeeld vir die dissipels van nederige diens (v.12-17).49
Twee invoegings voorsien die leser van die nodige motiewe wat die
optredes van Jesus en Judas verhelder.
Opsomming van verse 1-5

• Twee 'werelde' ontvou in die openingsverse van die afskeidsrede: die
wereld van Jesus se eie (lOlOU<;), met die dissipels as verteenwoordigers
van gelowige mense, teenoor die wereld van die Satan (8la(3oAo<;) met
Judas as verteenwoordiger.
Eg. opereer wel binne hierdie
bestaanswerklikheid (lv T<{i Koa~lV), maar neem nie die identiteit daarvan
aanme.
• Jesus word uitgebeeld as Iemand met yl VWaK£l v en ayarrav. Sy pre
eksistente bestaan beklemtoon sy inti erne v~rhouding met die Vader.
49 Sonder dat hy op volledigheid aanspraak maak, verskaf Carson (1991 :458) 'n bree oorsig van
interpretasies van hoofstuk 13. Interpretasies het volgens hom hoofsaaklik twee rigtings ingeslaan: 1)
simbolies van 'n geestelike reiniging (veral verse 8-10) en 2) as 'n standaard vir nederige diens en 'n
oproep vir aile dissipels om mekaar se voete te was - verse 12-17). Carson se standpunt is dat bier nie
van twee afsonderlik, geredigeerde tradisies sprake is nie. Soos met die kruisiging, is die voetewassing
'n daad van God, waardeur mense bevry/gereinig is (deur die kruis en die voetewassing) en 'n
navolgenswaardige voorbeeld aan die dissipels gestel is. Brown (1970:562) draai die orde om. Die
eerste narratief is volgens hom 'n profetiese aksie waardeur Jesus sy lyding openbaar. Dit kom van die
outeur self. Die tweede narratief is die werk van 'n later outeur in die Johannese gemeenskap. Die Sitz
im Leben van die gemeenskap het 'n morele interpretasie van die voetewassing genoodsaak. Barrett
(1978:462) herken die kombinasie van die twee temas as 'n tipies Johannese gebruikvonn.
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• Sy liefde vir sy eie (l8(oue;), openbaar sy onderwerping aan die Vader en
sy gehoorsaamheid om uitvoering aan die liefde via sy kruisdood te gee.
• Die kruis is die hoofmoment van die 'uur' (wpu) wat die agtergrond van
bierdie gedeelte inkleur en die terugkeer na die Vader inlui.
Die Familiebeeld in verse 1-5 (kola 1-6)

In die openingsverse van die afskeidsrede kan die volgende kenmerke van
die familie d.m.v. die eienskappe en optrede van die onderskeie familielede
gerdentifiseer word:
God word bier met die familieterm, Vader, vermeld. Hy word uitgebeeld as
die Een wat alles in die hande van Jesus geplaas het. (mlvTu EOWK£V mh0
6 TTuTT1P de; T<le; x£1pue;). Jesus word sodoende bemagtig vir die doel
waarvoor die Vader Hom gestuur het nl. as openbaarder en gestuurde van
die Vader. Met hierdie beskrywing neem die Vader 'n hoer gesagsposisie
in.50 Hierdie posisie beklee God as Vader deurgaans in die vierde evangelie.
Die familieterm, seun, kom nie in bierdie gedeelte voor nie. Jesus word
genoem as die een wat sy 'eie' (i8(oue;), liefhet. Hiermee is die dissipels as
objekte van sy Hefde gei'dentifiseer en uitgesonder as lede waaruit die res
van die familie bestaan. Met sy liefde vir sy eie, gee Jesus uitdrukking aan
sy gehoorsaamheid aan die Vader. Jesus neem soos 'n seun in die familie 'n
minder belangrike gesagsposisie in.51 Met Jesus se liefde word sy eenheid
en eensgesindheid met die Vader geopenbaar. Beide word aan hulle liefde
gekenmerk. Soos God (3: 16), het Jesus ook lief. God se liefde en die van
Jesus verskil egter t.O.v. die objekte waarop dit gerig is. God se liefde is op
die wereld gerig, terwyl Jesus s'n op 'sy eie mense' afgestem is. Die liefde
maak gevolglik die gemeenskaplike identiteit van die Vader en Jesus bekend
en voorsien die onderlinge bindingsmateriaal vir die onderskeie farniliale
verhoudinge. 52 Die belangrike kenmerk van die liefde, is dat dit uit dade
bestaan. 53 Die aktiwiteite van die liefde wat in kolon 1-3 oorheers, is stellig
die gebeure wat Jesus se uur aankondig nl. sy kruisdood.

Die persoon in 'n hoer gesagsposisie staan in 'n posisie om te gee (Van der Watt (1997:567). Die
Vader word dus as hoof van die familie voorgehou as iemand wat voorsien en versorg.

50

51 'n Persoon in 'n laer gesagsposisie gehoorsaam 'n belangriker persoon as uitdrukking van sy liefde
vir daardie persoon (Van der Watt 1997:567).

52
53

Van der Watt (1997:566)
'Love implies activity' (Van der Watt 1999:228) Hays (1996:145)
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Deur die werkwoord £bWKEV aan die optrede van die Vader te verbind word
'n belangrike eienskap van 'n aardse vader aan God as Vader gekoppel.
Die Vader word gekarakteriseer as iemand wat vir Jesus in alles voorsien.
Dit sluit ook kennis in, aangesien Jesus as iemand met ElbW~ beskryfword.
Met hierdie uitbeelding van die Vader word die taak en verantwoordelikheid
van 'n vader in 'n eerste-eeuse, Mediterreense familie, aan God, as die
Vader van Jesus, wat later as sy Seun beskryf word, toegeskryf.54 As hoof
van sy familie was die vaders primer verantwoordelik vir die onderrig en
voorsiening van kennis aan sy familie. 55 Met sy kennis tree die Vader in
belang van die Seun op en voorsien in sy behoeftes.
Die verhouding en eenheid tussen die Vader en die Seun, wat 'n belangrike
deurlopende tema in die hele afskeidsrede is, word vroeg reeds tematies
belig.
In Belangrike vraag is hoe hierdie groep wat as Jesus se eie mense (lb(ou~)
beskryf word, beslag gekry het? As aanvaar word dat hierdie groep wat in
die evangelie as God se familie uitgesonder word en i.t.v. familieterme met
die metafoor van In gewone familie beskryf word, is dit legitiem om te vra
hoe enige mens deel van In gewone aardse familie word. Die antwoord is
deur geboorte. Die ontstaan van God se mense sou dan in die lig van hierdie
metafoor hulle lewe aan In geestelik geboorteproses te danke he. Jesus se
gesprek met Nikodemus (3 :3-8) dien as voorbeeld van wat onder hierdie
geestelike geboorteproses verstaan word. 56
Die terme geboorte en lewe is verwant aan die familiebeeld en vorm In
sentrale deel van die evangelie. 57
Vir Van der Watt (1999:141) dien
54 Du Plessis (1997:325) wys daarop dat seuns vanaf ongeveer vyfjaar deur hulle vaders onderrig is.
Fonnele onderrig was skaars in daardie tyd en het gevolglik primer by die ouers berns. Moeders het vir
die beginjare verantwoordelikheid aanvaar waarna die vaders oorgeneem het. De Vaux (1973 :49)
bevestig hierdie stelling en voeg by dat vaders veral vir die opvoeding en onderrig van hulle seuns
verantwoordelik was. Dit was sy taak om hulle na volwassenheid en die rol van die man te begelei en
om die waarhede van die godsdiens by hulle tuis te bring. Lohse (1976:148) meld dat dit die vaders was
wat seuns in die wet onderrig het.

55 Dixon (1991: 118) meld dat beide vaders en moeders, of ook mense wat deur hulle aangestel is,
verantwoordelik was vir kinders se opvoeding. Die reg van 'n vader om 'n ongehoorsame kind te straf
het selfs tronkstraf en die dood behels, alhoewellg. geensins 'n algemene gebruik was me.
56 In sy studie oor hierdie onderwerp bied Van der Watt (1999: 141ev.) 'n deeglik gestruktureerde
uiteensetting van al die verwysings na 'geboorte' in die evangelie. Hy doen dit onder twee hoofde nt.
verwysings eerstens na geestelike geboortes en tweedens na fisiese geboortes. Dit is almal gedeeltes wat
dieselfde woord (YlvvOllat) vir geboorte gebrnik. In die afskeidsrede is daar slegs een direkte verwysing
na geboorte nt. in 16:21 waar 'n fisiese geboorte ter sprake is. Sekere kontekste van geboorte nt. 3:3-8;
1:12-13 en 8:23-47 is vir Van der Watt van groter belang en word volledig bespreek.
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hierdie tenne as In geldige vertrekpunt vir In ondersoek na farnilieverwante
metafore in die evangelie. Oit is belangrik om te onthou dat persone in die
anti eke Mediterreense wereld nie in isolasie van mekaar opgetree het nie,
maar deel van families was. Deur gebore te word het mense nie alleen
toegang tot In farnilie gekry nie, maar ook gedeel in alle voordele wat die
sosiale vlak meegebring het. Oit het outomaties beteken dat kinders in In
goed gedefinieerde verhouding met hulle vaders geplaas is en onder hulle
gesag gestaan het. 58 Oie gawe van die lewe is deur die ouers in In emstige
lig bejeen en hulle opvoedingstaak is met toewyding uitgevoer. Om in In
farnilie gebore te word het vanself sekere verpligtinge en
verantwoordelikhede vir die kinders meegebring waarvan gehoorsaamheid
en eer aan hulle ouers waarskynlik die belangrikste was. 59 Kortom: In baie
belangrike resultaat van In kind se geboorte is dat die persoon se identiteit in
die geboorteproses bepaal is in die vas legging van die geborene se bloedlyn
en sosiale status. Oit is veral die vas legging van In persoon se identiteit wat
deur Van der Watt (1999: 153) in sy bespreking van 1: 12, 13 beklemtoon
word. 60 In Mens word slegs deur God se bemiddelling In kind van God.
Slegs deur geboorte word toegang tot die aardse lewe verkry. Dit is die,
punt wat Jesus na analogie van In geboorte uit God in 3:2-8 in sy gesprek
met Nikodemus by hom wil tuisbring. Van hierdie nuwe realiteit is God
alleen die Bron. Hy is die Bron van alle nuwe lewe.
Vir Nikodemus wi! Jesus laat verstaan dat In gewone menslike geboorte In
menslike bestaan tot gevolg het, maar dat 'n geboorte van 'Bo' In geestelike
wyse van bestaan tot gevolg het. remand wat geestelik gebore is, begeef
homlhaar nog in hierdie wereld (in die vlees), maar op In ander wyse. Oit is
dus moontlik vir een en diese1fde persoon om tegelyk in twee realiteite op te
tree. Hoewel In persoon steeds as mens leef en in die wereld optree, is
hy/sy ook geestelik gebore en 19. realiteit is die dominante realiteit. Van der
Watt (1999:147) kom na sy bespreking van 3:3-8 tot die volgende

Vellanictal ondemeem 'n uitgebreide ondersoek na gOddelike seunsskap in die evangelie. Ook vir
hom is seunsskap een van die sentrale motiewe in die evagelie.

57

58 De Vaux (1994:23) maak melding van die absolute vaderlike gesag wat veral in Rnmeinse families
van hag was, maar sC dat vaders in Joodse kringe ook in die laaste instansie die finale gesagsdraer was.
59 Josefus Ant.4.8.24 meld dat die eer wat kinders aan hulle ouers verskuldig was verbind is met die
liefdevolle versorging wat ouers aan hul kinders gebied het.

Die vraag bestaan hoe die genitief (van God) in v.12 verstaan moet word. Dit kan op eienaarskap dui
n1. dat 'n kind aan God behoort, of dit kan 'n aanduiding van oorsprong wees n1. dat iemand uit God
voort gekorn het. In die lig van v.13 Iyk Ig. die aangewese verstaanswyse en tog se Van der Watt dat
beide verduidelikings geldig is: om kinders van God te wees en om uit Hom gebore te word.
60
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belangrike gevolgtrekking: 'In the Gospel behaviour as well as identity are
determined by the spiritual reality. f
Om dus gebore te wees beteken dus om in die geleentheid gestel te wees om
te kan lewe. 'Birth is the introduction to life, and life is the consequence of
birth.' (Van der Watt 1999:149).
Ekklesioiogiese Perspektiewe
Die ekklesia bestaan uit mense wat aan Jesus behoort.
Met hulle
beskrywing as r6(ou~ (Jesus se eie) word hulle uit die staanspoor onderskei
van 'n ander groep wat weI saam met hulle in die wereld is, maar nie op
hierdie benaming aanspraak het nie. Met hierdie kenmerk is die unieke
identiteit van God se mense dadelik neergele. Soos reeds aangetoon
ontspring die identiteit van God se mense uit God self, nl. uit sy
betrokkenheid by sy mense (wat volgens v.l deur Jesus se uiterste liefde vir
hulle) gemotiveer word. Die kenmerk van hierdie Hefde is dat dit tot die
uiterste gaan en m.a.w. uit 'n daad van algehele selfopoffering bestaan. Dit
is hierdie liefde wat in die kruisgebeure sy hoogtepunt bereik wat vir die
totstandkoming van In groep wat as Jesus se eie onderskei word,
verantwoordelik is. O.g.v. hierdie liefde van Jesus kan gese word dat Hy
aanspraak op sy mense het en van hulle kan verwag om volgens hulle
identiteit met wederliefde te reageer.
Wat word met die identiteit van die ekklesia bedoel? Dit is In vraag wat ten
nouste met In tweede vraag saamhang nl. wie is die ekklesia? Dit is In vraag
na die diepste wortels en verbintenisse van die kerk. Uit die familiebeeld is
dit duidelik dat God in In eksklusiewe verhouding met sy mense staan.
Omdat hulle uit Hom ontspring het, het Hy die finale aanspraak op hulle
lewe. Vir die gemeente as God se mense, beteken dit dat hulle verhouding
met God deurslaggewend en bepalend in aIle aspekte van die lewe behoort
te wees en dat hulle met In gehoorsame reaksie getrou bly aan die aanspraak
wat God op hulle het.
Hy is ook die een wat verantwoordelik is vir die samestelling van die
ekklesia. Ongeag klas of stand, ras of nasionaliteit, is sy mense in In eenheid
oor aIle grense heen saamgesnoer.
Die ekklesia kan uitgesonder word as 'n groep wat in die wereld opereer,
sonder om die identiteit van die wereld te aanvaar. Juis omdat hulle die
'eiendom' van Jesus is, staan hulle onder sy beheer. Hulle leef dus met In
goddelike perspektief.
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Die vennelding in kolon 2 dat Jesus van God gekom het, en na God
terugkeer (lhl OTTO 8EOO £~fjA8EV Kat TTpOe; TOV 8EOV lmayu) bevestig die
hoer gesagsposisie van God. Deur nie self na die aarde te kom nie, maar vir
Jesus te stuur, word sy hoofskap bevestig. Daarmee word God as die Bron
van aIle lewe uitgewys.61 Hy is die oorsprong van aIle lewe wat telkens die
inisiatief neem om lewe te skep.
Die gemeenskap tussen die Vader en Jesus baan die weg om ook mense
daarin op te neem. Die moontlikheid om in hierdie gemeenskap opgeneem
te word realiseer vir gewone mense met die gebeure van die 'uur' ill. Jesus
se kruisdood. Die kruis kan as die keerpunt beskou word. Eers mi die
kruisgebeure is dit moontlik om uit God gebore te word en in die
gemeenskap met God opgeneem te word. 62
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61 In 6:57 word ook gese dat die Vader vir Jesus gestuur het. Barrett (1978:300); Brown (1970:283) en
Lindars (1972:269-270) verklaar almal dat die Vader oor die absolute lewe beskik wat sy lewe nie van
iemand anders bekom nie.
62 Van der Watt (1999:227) se dat behalwe vir 1:12 en 'n implisiete verwysing na God as die Vader van
die dissipels in 8:42, gelowiges nie in familieterme beskIyfword nie. Die prentjie verander egter illl die
opstanding van Jesus (vgL 20: 17;21). Dit is 'n aanduiding van die deurslaggewende ro1 wat die kruis in
die totstandkoming van die familie speel.
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Inleiding
Kola 7-16.1 (v.6-11) bied d.m.v. 'n dialoog tussen Petrus en Jesus die
eerste van twee interpretasies van die voetewas-gebeure. Die dialoog is
volgens Petrus se drie vrae/opmerkings en Jesus se antwoorde daarop
gestruktureer.
Petrus se verontwaardiging oor Jesus se optrede spruit baie duidelik uit sy
onkunde (auK 018ae; ClpTl) (kolon 10.1). As die Johannese betekems van
die woord YlVWaKOV in gedagte gehou word, nl. dat kenms o.a. ook op die
verhouding tussen Jesus en sy mense dui (Bultmann 1979:711), kan die
afleiding gemaak word dat Petrus, met sy onkunde in daardie stadium,
insgelyks ook sy ongeloof verraai. Hy gee te kenne dat hy nog me waarlik
een met Jesus is me (E'ival EV 15:1; 17:21) m.a.w. nog me Jesus se liefde
herken en daarop gereageer het rue. Daardie kennis sou JlETa TaUTa (kolon
10.2) volg. Vol gens Newman and Nida (1979:431) is dit 'n moontlike
verwysing na Jesus se verheerliking (12: 16). Eers na Jesus se dood en
opstanding sou die dissipels tot die volle kenms en betekenis van sy optrede
kom en gevolglik volledig aan Hom behoort.
Petrus se vraag soos uitgedruk in au JlOU VlTITOe; TOUe; no8ac;, stel Jesus in
die posisie om sy optrede met 'n voorwaardelike sin (Eav Jl~ v(l/Jw aE) te
verduide1ik. Die sinsnede, OUK EXOe; Jl£pOe; JlET' EJlOO is in hierdie opsig
van deurslaggewende betekems. 63 Brown (1970:565) se die woord beteken
63 Louw and Nida (1989: 122) plaas IlEPO<; in die domein van groepe/klasse en die lede van daardie
groepe: 'a group of people having specific membership and forming a part of a larger constituency 
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meer as bloot gemeenskap (,fellowship').64 Die woord IlEPOC; kom volgens
Schneiders (1979:595) nog op twee ander plekke (19:23; 21:6) in die
evangelie voor. In elke konteks verskil die betekenis. 65
Hierdie uitdrukking is die fokuspunt in die dialoog en moet figuurlik
verstaan word. Deur hulle voete te was verbind Jesus die dissipels
simbolies aan Homself. Hy open die deur vir hulle om deur sy sterwe en
opstanding deel van Hom te wees. Volgens die vertaling van Newman en
Nida (1976:432) beteken dit om sy dissipels te wees. 66 Die boodskap aan
Petrus is duidelik: indien Jesus sy voete me was me, deel hy nie in die
voorregte van Jesus se dood me en kan hy me onder Jesus se mense
(familie) gereken word me.
Slegs 'n simboliese verstaan van die voetewassing werp lig op die betekenis
dat Jesus met hierdie daad die dissipels aan Homself verbind. Drie
verbandhoudende woorde in Jesus se antwoord aan Petrus (kola 14.1-3)
dien as verduideliking: AEAOUIlEVOC; en KaOapoc; (2 x). Tot dusver is die
woord VllTTElV (was) gebruik. In 14.1 gebruik Jesus AOUElV. Volgens
Louw en Nida (1989:523) dui dit op die was van die hele liggaam (bad).
AOUElv (kolon 14.1) het KaOapoc; (kolon 14.2) tot gevolg. In kola 14.3
16.1 word KaOapoc; gedefmieer met die aankondiging dat die dissipels, met
die uitsondering van die verraaier, rein is. Daaruit kan gese word dat
reinheid in verb and gebring word met diegene wat aan Jesus getrou bly en
op wie die dood aan die kruis betrekking het.
Die gebruik van die woord AOUEl v het 'n doop-interpretasie onder sommige
verklaarders (veral by die Latynse vaders) opgeroep, hoofsaaklik omdat
AOUElV as die standaard woordgebruik vir die doop in die N.T. is. (Brown
1970:566). Hierdie interpretasie van AOUElV het daartoe gelei dat twee
party group: Die groep van die Fariseers kan in die N.T. as voorbeeld geneem word. Die 'party van die
Fariseers' sou dan diegene wees wat met hulle eie identiteit, as Fariseers onderskei word.
64 In die LXX word jl£pOe; gebruik om die Godgegewe erfdeel van Israel te vertaal. Elke starn, behalwe
Levi, het hulle 'dee)' van die beloofde land ontvang. Hierdie verstaan van fl£pOe; kry mettertyd 'n
eskatologiese betekenis as synde 'n ewige beloning soos in Opb. 20:6 ; 21:8 en 22: 19. Volgens Brown
(1970:565) word so 'n betekenis hier versterk, veral met die toevoeging flET' EflOO wat die uitdrukking
verpersoonlik. Mense word nou die geleentheid gebied om deel van Jesus - m.a.w. familie van Hom te
word en hoef nie meer vir hulle erfdeel van die beloofde land, te wag nie.

65 In 19:23 word 'n 'deel' van Jesus se k1eed bedoel en in 21;6 is fl€Pll
(regterkant) van die skuit.

'n aanduiding van die ander kant

66 Newman & Nida (1979:432) verskaf ook etlike ander vertalings van die uitdrukking: 'Eav fl~ v(l/Iw
Of:, OUK Exue; fl£pOe; flIT EfloO.' Moffatt: 'You wil not share my lot.' Phillips: 'you can not share my
lot.' New English Bible: 'you are not in fellowship with Me' Jerusalem Bible: 'you can have nothing
in common with Me. '
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afsonderlike gebeurtenisse in hierdie gebeure veronderstel is n1. die doop
van die dissipe1s (wat vroeer plaasgevind het) en hulle voetewassing. S6
verstaan het Aounv nie op die voetewassing betrekking nie. In sy
bespreking van hierdie argument keur Brown hierdie interpretasie af. Vir
hom wys Jesus se optrede aan tafe} na 'n simboliese profesie van sy
vemederende dood aan die kruis wat reiniging van sonde vir die dissipels
bied (Brown 1970:568). Ook Carson (1991 :466) sien nie 'n verband met
die doop nie. Hy argumenteer dat Judas se voete ook gewas is. Daaruit kan
afge1ei word dat geen rituee1, selfs nie deur Jesus voltrek, kan reinig nie.
In 15:3 bevestig Jesus ook die reinheid (Ka9apoi) van die dissipels. Die
voorkoms van oUl + die akkusatief wat gewoonlik met 'omdat' vertaal
word, kan bier ook as 'deur' verstaan word (Newman and Nida 1980:480).
Deur die AOY0<; - Jesus se totale boodskap (Brown 1970:660), is die
dissipels rein. Die krag van Jesus se boodskap het vol gens 15:3 dieselfde
uitwerking as sy dood aan die kruis: dit reinig en maak Jesus se mense deel
van Homself. Carson se gevolgtrekking is dan dat ware reinheid slegs deur
Jesus se geopenbaarde woord en die voetewassing, as heenwysing na sy
versoenende sterwe, kan geskied. Die feit dat Jesus sy dissipels rein verklaar
(Ka9apol EGTE) - teenwoordige tyd - dui op die waarborg wat in die
simboliek van die voetwassing Ie. Indien iemand se voete nie gewas is nie,
sou die sterwe van Jesus ook nie op hom betrekking he nie.
'n Korter weergawe van v.10 word deur sekere manuskripte o.a. Kodeks
Sinafticus voorgestel. Dit behels die weglating van (d Jjll TOU<; rrooa<;
v(tjJaa9al) klaarblyklik om dit nie met (dAA' EGTlV Ka9apo<; OAO<;) te laat
bots nie.
Aangesien mense in Jesus se tyd sandale gedra het en hoofsaaklik op
grondpaaie beweeg het, was dit volgens Brown (1970:564) 'n algemene
hoflikheidsgebaar dat water aan gaste voorsien is om hulle voete te was.
Hoewe1 dit nie vir Joodse slawe verpligtend was om hulle eienaars se voete
te was nie, het dissipels dit soms uit hoflikheid en eerbied vir hulle
leermeesters (rabbi's) gedoen. Jesus sinspee1 dus op bierdie gebruik, maar
vemeder Homse1f deur die rol van 'n slaaf aan te neem. Sy optrede getuig
van sy liefde vir sy eie mense wat gestalte kry in nederige diens.
Opsomming

• Jesus maak sy mense dee1 van Homself (Jj£po<; JjET EJjOO)
• Dit geskied met 'n simboliese handeling: Jesus was sy dissipels se voete
en reinig hulle liggaamlik (Ka9apo<;) - 'n heenwysing na sy kruisdood
waama sy mense ten volle in sy gemeenskap sal dee!. Die gebeure
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handel dus rue oor 'n mistieke deel word aan Jesus rue. Om 'deer van
Jesus te word dien as appel op Petrus en die ander se lojaliteit jeens
Jesus.
Die Familiebeeld

Hoewel geen erkende familieterminologie in hierdie gedeelte voorkom rue,
staan !l£PO~ !lET l!loO tog i.v.m. die vestiging van 'n nuwe groep en kan dus
saam met die familieterm geboorte beskou word. Die !l£PO~ IlET l\loO staan
i.v.m. die deelhe aan die verheerlikte Jesus. Dit beteken om deel te he aan
sy verlossende sterwe en opstanding.
Ekklesiologiese perspektiewe
Indien dit aanvaar word dat die kruisgebeure die beslissende gebeurterus is
wat die dissipels deel van Jesus maak, moet afgelei word dat die dissipels in
hierdie stadium nog rue deel van Hom is rue. Dit strook met Petrus se
gebrek aan kennis oor Jesus se optrede (kola 10.1 en 10.2) waarin sy,
gebrekkige geloof uitgewys word. Jesus se kruisdood sorg vir reinheid en
daarom is rue die kwantiteit reiniging belangrik rue, maar wei die kwaliteit
(n.a.v. Petrus se opmerking dat nie aIleen sy voete rue, maar ook sy hande
en gesig gewas moet word). As die reiniging deur Jesus geskied, is slegs die
was van voete nodig wat simbolies op sy reinigende sterwe dui.
As die inhoud van kola 7 -16.1 in oenskou geneem word, word die
oorsprong van die Johannese ekklesiologie in die gebeure van die
voetewassing verder uitgebou. Die kruis waarvan die voetewassing 'n
simbool is, open die moontlikheid dat die dissipels as God se mense aan
Hom verbind word en in sy groep opgeneem word. Daarmee word 'n
eenheidsband met hulle gel8 wat voortaan hulle optrede na analogie van
Jesus se optrede sal bepaal. Met die simboliese interpretasie van !l£PO~
!lET' l!loO word die weg deur God gebaan dat mense in 'n intieme
verhouding met Hom kan leef. Dit behels o.a. dat hulle Hom ken en volgens
sy wil optree. Hierdie verhouding ontwikkel verder in 'n netwerk· van
verhoudinge wat volgens die aard van 'n familie-opset beskryf word.
Om deel van Jesus te wees is slegs moontlik deur Jesus se alleen-optrede
(lay !l~ vhjJw UE). Jesus was sy dissipels se voete self en sorg eiehandig
vir die band met sy dissipels. Hieruit kan afgelei word dat die oorsprong
van Jesus se mense volgens Johannes uitsluitlik deur God bepaal word.
Tog kan die vraag dadelik gevra word: watter faktor bepalend is vir die
'deelword' aan Jesus? Die voetewassing, kruisgebeure of moontlik die
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regte verstaan (yvwaT)) van die gebeure, waarmee die verhouding tussen
Jesus en sy mense o.a. uitgedruk word? Indien kennis daarvoor benodig
word, soos Jesus in 14:5 en 14:9 veronderstel, kan die menslike
verantwoordelikheid in hierdie verhouding nie ontken word nie.
Die kerk bestaan uit mense wat die werklike betekenis van Jesus se dood en
opstanding besef en daaruit leef. Deur die opstanding bewys Jesus Homself
as Here en God omdat Hy by magte was om uit die dood tot die lewe terug
te keer. 67
13:12-17
17
';On: oov EVHjH::V TOU~ TID8a~ mhwv
[Kat] [AaB£v Ta Ll1aTla mhoO
Kat aVETI£a£V TIaAlV,
l'
,_
£I TI£V aUTOl~,
17.1
rlVWaK£T£ TL TI£TIOLT)Ka U111v;
17.2
UI1£l~ $WV£lTt 11£
I
< 0 518aaKaAO~
L Kat ·0 KUP-lO~,
17.3
Kat KaAW~ AtY£T£,
,
17.4
£ll1 l yap.
17.5
£1 OOV f.yW EvujJa UI1WV TOU~ TIo8a~ 6 KUptO~
Kat 6 8l8aaKaAO~,
Kat UI1£l~ O$£lA£T£ aAATlAWV VlTIT £I v TOU~ TID8a~'
17.6
UTID8£[ Ylla yap E8wKa UI11v
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Vgl. in 20;28 Tomas se uitroep met die aanskoue van Jesus na die opstanding.
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Inleiding
In kola 17-17.10 (v.l2-17) word die tweede interpretasie van voetewassing
gevind. Dit sentreer rondom die voorbeeld (Lmo8£lYlla) wat Jesus aan sy
dissipels deur sy optrede stel (17.6). Volgens Schnackenburg (1982:23) is
hierdie 'n selfstandige eenheid met die fokuspunt op uTIo8£lYllo.

'n Verdere verdeling van die gedeelte sou soos volg kon lyk: Kola 17 en
17.1 (v.l2) skets die einde van die voetewassing en die vraag waannee
Jesus die tweede interpretasie inlei. Jesus identifiseer Homself in semi-kola
17.2-17.4 (v.l3) as Here en Meester (KUptOKOI 0 8t8aaKaAo<;) ten einde
gewig aan sy uTIo8£lYlla te gee (semi-kola 17.5-17.6 v.14-15). 'n
Aanmoediging om hierdie voorbeeld te volg word in semi-kola 17.7-17.10
(v.16-17) by wyse van 'n metafoor gegee.
Semi-kola 17.11-17.7.2 (v.l8-20) word by hierdie gedeelte gevoeg. In
hierdie verse kondig Jesus die verraad teen Hom aan.
In 17.1 vra Jesus of sy dissipels die daad van sy voetewassing verstaan.
Die voorkoms van flVWaKETE val weer op. Met die Johannese interpretasie
van ytvwaK£lv, as aanduiding van 'n verhouding (Bultmann:1979), kan
Jesus se konfronterende vraag moontlik ook anders gestel word: besef die
dissipels dat die optrede van Jesus bepaalde implikasies vir hulle eie optrede
het? Jesus het die daad UlllV m.a.w. tot hulle voordeel gedoen, wat as 'n
voorbeeld (uTIo8£lYlla) vir hulle eie optrede dien. 68 Jesus se voorbeeld
word as 'n morele verpligting (Louw en Nida 1989:582) vir die onderlinge
verhoudings tussen die dissipels voorgehou. Vit Jesus se verduideliking van
wat sy voorbeeld vir hulle behels kan afgelei word dat die dissipels nie sy
optrede verstaan nie. 69 Die dissipels behoort (Oq,£lAETE) met Hom as hulle
68 Louw and Nida (1989:592) klassllseer um:58£lYJlU onder die domein van 'model' of 'voorbeeld' en
daarvolgens het dit die leksikale betekenis van: 'a model ofbehavior. '
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rolmodel, s6 teenoor mekaar op te tree ((va Ka8wc; lyw ErTOlll<Ja uJ11v Kat
uJ1E1c; TIO t lln:).
Hulle onkunde stel Jesus in die geleentheid om sy 'voorbeeld' te
verduidelik:
Jesus verwys na Homself as heer (KUptOC;) en leermeester (otoUGKaAoc;).
Eg. verteenwoordig die titel van Rabbi en Ig. is aan Jesus uit respek vir sy
leeramp gegee. 70 Met hierdie selfbeskrywing van Jesus as KUP 10C;,
beklemtoon Hy die gesagsafstand tussen Hom en die dissipels. KUPIOC; is
gebruik om iemand wat bevele gee te beskryf - 'one who rules or exercises
authority over others' (Louw en Nida 1989:478). Barrett (1978:443) sien in
die gebruik van t( va saam met UTIo8£ I YJ1a (kolon 17.6) beide die doel en die
inhoud van hierdie voorbeeld (voetewassing) wat nagestreef moet word.
Jesus redeneer vol gens Rabbynse styl van die kleinere na die grotere
('minori ad maius,).71 Soos (Ka8wc;) Jesus, s6 moet die dissipels ook maak.
Die uitdrukking Ka8wc; lyw ........ Kat uJ1E1C; is verwant aan die nuwe gebod
van die liefde (13:34).72 Die gebruik in die familielewe was dat die gesag in
die vader, as hoof van die familie, setel. Die verwagting sou wees dat Jesus
na sy Vader as die eintlike gesagsfiguur sou verwys. Sy eie beklemtoning
as gesagsfiguur word egter in die gesantskaps-konteks verstaanbaar. By
implikasie verwys Jesus in kolon 17.9.2 (TIEJ1t/JavToc;) en 17.17.1 (TIEJ1t/JW)
na Homself as Sender. In kolon 17.1 7.2 (TIEJ1t/J aVTa) word die Vader by
implikasie as die sender van Jesus voorgehou. Die gesantskapmetafoor
word s6 aan die orde gestef3 wat terselfdertyd 'n logiese oplossing vir die
sg. 'laer' en 'hoer' Christologie-probleem in die evangelie bied. 74
69 Benewens hierdie geval is daar in die afskeidsrede ook nog vier ander vernysings waar die dissipels
nie begrip toon vir Jesus se terugkeer na die Vader nie.

70 Carson (1991 :467) stel dit soos volg: 'Rabbi' and 'Mari' are known to have come together on the lips
of rabbinic pupils addressing their masters. '

71

Barrett (19978:443)

72

Schnackenburg (1982:24)

Borgen (1986:68-72) bespreek die status en identiteit van die sender t.o.v. die gestuurde.
Daarvolgens word die ongelyke posisie van die gesant teenoor die stuurder eerstens beklemtoon. Wat
persoonIike status betref is die gesant in die De van sy stuurder niks. Die gesag setel volledig by die een
wat stuur. Om dus sy stuurder te eer moet die gesant niks nit homself doen nie, maar sy stuurder
volledig gehoorsaam. In o.a. 5:18 (ev.) en 17:1-26 neem Jesus dieselfde houding teenoor sy Vader in.
Die gesag van die Vader word dus geensins aangetas as Jesus sy eie gesagsposisie teenoor die dissipels
llitspel nie.
Tweedens word die identiteit van die stuurder volgens hierdie model in die optrede van die gesant
weerspieel. Hy word dus vir die mense na wie hy gestuur word die verpersoonliking van die sender.
73
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Die dissipels se posisie word by implikasie met die tenne slaaf (80UAO£;) en
gestuurde (alToaToAo£;) uitgebeeld. Jesus se argument is duidelik: die
dissipels neem teenoor Jesus 'n mindere posisie in.7S 'n Slaaf is dus nie
belangriker as sy eienaar nie. Dit beklemtoon weereens die gesagsafstand
tussen Jesus en die dissipels. As Jesus se minderes behoort hulle dus nie te
huiwer om te doen wat Hy as hulle meerdere gedoen het nie.
Die familiebeeld

Met hierdie gelyksoortige optrede van die Vader, Jesus en dissipels word
die fimksionele eenheid in die familie beklemtoon. Die verhouding tussen
Jesus en sy eie mense word i.t.v. die vergelyking tussen 'n heer en sy slawe
uitgedruk. Die punt wat tuisgebring word, is dat die slawe die voorbeeld
van hulle heer moet volg. 76 Hulle is nie groter as hul heer nie. Indien hulle
heer iets doen, bestaan daar geen twyfel dat sy slawe hom sal navolg nie. 77
Die rede is dat algehele toewyding van slawe teenoor hulle meesters verwag
IS.

Die werkwoord (IT£lltfJ w) Ie ingebed in die metafoor van die familie en het
volgens die karakter van 'n eerste-eeuse Mediterreense familie 'n
kettingreaksie van dupliserende optredes tot gevolg. Die Vader word as die
inisieerder en bron van al die sending-handelinge gesien. Hy stuur vir Jesus
na die wereld. Jesus neem 'n laer gesagsposisie teenoor sy Vader in en
staan dus onder verpligting om sy Vader te gehoorsaam. Die patroon
herhaal horns elf as Jesus op sy beurt weer 'n hoer gesagsposisie teenoor die
dissipels inneem en hulle gevolglik geen ander keuse het as om Jesus na te
doen nie.
Wat die mense in die optrede van die gesant sien kan as 'n duplikaat van die sender beskou word. Jesus
het dus alle rede om homself as 'n gesagsfiguur teenoor die dissipels voor te hou. In sy gehoorsame
optrede maak Hy die wereld van die Vader ('bo') in die 'onder' sigbaar en verteenwoordig Hy die 'bo' in
die 'onder'. Om Hom te sien, is om die Vader te sien. Insgelyks stuur Jesus nou ook die dissipels na die
wereld. Die gesag wat in die Vader setel en waarmee Jesus uitgestuur word, word deur Jesus aan die
dissipels toevertrou om ook as sy gesante in die wereld op te tree.
74 Hiermee word enersyds die baie inti erne verbondeheid tussen die Vader en Jesus (hoe Christologie) en
andersyds die opvallende skerp onderskeiding tussen die Vader en Jesus (lae Christologie) bedoel.

Hoewel slawe volgens du Plessis (1997:328) oor die algemeen baie menslik behandel is, het hulle oor
beperkte voorregte beskik. Hulle was aan die genade van bulle 'base' uitgelewer wat na goeddunke met
bulle kon handel. HuBe daaglikse bestaan is dus grootIiks deur die karakter van hulle eienaars bepaal
(De Vaux 1976:85)
75

76

Barrett (1978:444)

77

Lindars (1987:453)
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'n Onmiskenbare patroon word in die eenheid tussen die Vader en Jesus
gevestig: AI die lede van die familie deel n.a. v. die verhouding tussen die
Vader en die Seun in dieselfde verantwoordelikhede. 78
Oenskynlik lyk dit na 'n onbillike verpligting om 'n goeie daad teenoor
iemand te venig en dan van hom te verwag om op 'n soortgelyke wyse
daarop te reageer. Die karakter van die familie word egter in hierdie
optredes weerspieel. Dit was van kinders verwag om die voorbeeld van
hulle ouers te gehoorsaam. 79 Vir die kinders was dit volgens van der Watt
me 'n saak van willekeur me, maar van plig. Die karakter van die familie
word op die manier bevestig en uitgeleef. 80 En tog dra O$E lAETE in hierdie
konteks me 'n wettiese karakter soos by. in 19:7 me (Louw and Nida
1989:671). Deur hulle gehoorsaamheid lewer kinders bewys van hulle liefde
vir hulle ouers. Vir die voordele en seenmge wat kinders van hulle ouers
ontvang is hierdie verpligting op hulle gele om hulle ouers as't ware
daarvoor te vergoed. 'n Liefdevolle en gehoorsame kind is een wat streng
volgens die identiteit van die familie leef en dit verder uitbou. 81
Ekklesiologiese perspektiewe

In die retoriese wyse waarop die heer/slaaf beeld gebruik word, is dit
duidelik dat Jesus van sy mense algehele toewyding en gehoorsaamheid
verlang (soos 'n slaaf teenoor sy meester). Die etiese verantwoordelikheid
van die ekklesia word met hierdie vergelyking aan die lig gebring. God se
mense vertoon 'n 'soos Hy' karakter in hulle navolging van Jesus. Daarmee
word die gemeente deur Jesus gestuur om sy optrede te dupliseer.
God se mense het 'n gemeenskaplike opdrag in die wereld, wat direk in die
gesag van die Vader as familiehoof setel. Dit is 'n belangrike kenmerk van
Jesus se mense. Die eenheid sentreer in die missie van Jesus en die missie
78 Die Hebreeuse en gevolglik ook die Christel ike moraliteit is volgens die beginsel van 'n
gemeenskaplike persoonlikheid gevorm (Robinson [1964]1981:44). Binne die antieke families is die
oordrag van gebruike wat karakter van 'n familie uitgedruk het, dus die hoeksteen van gemeenskap
sisteme.
79 'The child receiving and accepting the care and help from his parents is placed in a position where he
is actually bound to return these good actions by obeying and honouring his parents' vgl 1 Joh.3: 1-3
(Van der Watt 1990: 15)

80 Individuele lede van families het hulle besluite tot voordeel van die groep geneem en hulle identiteit
binne die raamwerk van die belangriker lede van die groep (vader of oudste broer) gevind (Malina and
Neyrey (l99Ia:73-74)
81 Dixon (1991: 110) meld dat die instandhouding van die familie se eer 'n taak van die kinders was.
Romeinse seuns of dogters kon met hulle gedrag, eer of diskrediet aan hulle families besorg.
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van die dissipels wat parallel loop en beide deur God (die Vader) gelnisieer
word. 'As in 12:45,50, the effect is to give to the mission of Jesus and the
mission of the church an absolute theological significance' (Barrett
19978:445). In beide gevalle word die wereld deur God gekonfronteer. Die
ontvangs (AOf.l~6:VWV) van Jesus impliseer terselfdertyd God se ontvangs.
Die vraag is of AOf.l~6:vwV letterlik of figuurlik verstaan moet word. 'n
Letterlike betekenis sou op mense se verdraagsaamheid en aanvaarding van
Jesus kon dui. Dit is egter duidelik dat hier meer veronderstel word en dat
'n dieper (geloofs-) band tussen mens en Jesus bedoel word. S6 verstaan
dui Jesus se ontvangs op 'n geloofsaanvaarding dat Hy as gestuurde van
God gekom het. Hierdie 'ontvangs' van Jesus identifiseer God se mense en
onderskei hulle van die res wat Hom nie ontvang nie.
Die daadwerklike uitvoeling van hierdie voorbeeld (TaOTa, 17'10), en nie
slegs die wete daarvan nie, hou vreugde (llaKOptol) in. 82 Die kombinasie
van 0'( baTE en lTO tflTE (17.1 0) is van belang. Indien die kennis van wat
Jesus verlang tot dade oorgaan, m.a.w. 'n verhouding met Jesus, goeie dade
(daadwerklike navolging) tot gevolg het, kan seen verwag word. Wat·
hierdie seen prakties behels, word nie in besonderhede hier vermeld nie.
Die gemeente se bestaan word gekenmerk aan die kombinasie van liefde
wat uit dade/optrede bestaan.
In kolon 17.12 word Judas uitgewys as verteenwoordiger van die wereld
wat nie vir Jesus ontvang nie. Hy maak klaarblyklik nie deel uit van die
groep wat deur Jesus uitgekies (E~EAE~ci!lllV) is nie. Die uitdrukking: EYW
olba Tlva<; E~EAE~ci!lllV', kan volgens Newman and Nida (1980:438)
tweerlei verstaan word:
'ek ken die mense wat ek waarlik gekies het'
(maar ek het nie vir Judas gekies nie) of 'ek ken die aard van die mense
('kind of men') wat ek gekies het'. Laasgenoemde, wat volgens die
skrywers die juiste betekenis weergee, impliseer dat Jesus weI vir Judas
gekies het, maar dat Hy ook van sy ware karakter bewus was. 83 Hierdie
ware karakter van Judas stem ooreen met wat in die Skrifte oor hom
voorspel is nl. dat hy teenoor Jesus stelling sou inneem. 84 Hy neem
gevoIglik ook geen plek in God se familie in nie, omdat hy nie in 'n
82

'enjoying favomble circumstances' (Lonw and Nida 1989:302)

83

Vgl. ook On Rand (1979:49)

Die letterlike betekeuis van die aanhaling nit Ps.41:9 is volgens Newman snd Nida (1980:438) om die
'hakskeen teen Jesus op te lig'. In die Nabye Ooste was die wys van die sool aan iemand 'n teken van
aggressie en geweld. Sommige vertalings gebruik die woord 'rebelleer'.

84
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verhouding met Jesus staan nie. In 6:70 word hy inderdaad 'n duiwel
genoem. God se liefde vir die wereld (3: 16) sluit ook vir Judas in, maar sy
dade ontbloot sy ware aard en maak dit duidelik dat hy deel van 'n ander
(Satan) se wereld is (8:44).
Die gemeente daarenteen word uitgebeeld as mense wat met hulle 'verstaan'
van God se optrede aanduiding gee van 'n verhouding wat tussen hulle en
God tot stand gekom het. Hulle positiewe aanvaarding van God se optrede
vir hulle, gaan met 'n daadwerklike reaksie van hulle kant gepaard en lewer
daannee bewys van hulle verkiesing deur God uit hierdie wereld. Wat
behels hulle reaksie? Na die voorbeeld van Jesus Ie die verpligting op elk
om ook dienend op te tree. Jesus se voorbeeld druk sy liefde uit. Die kerk
is 'n groep mense wat vol gens hierdie voorbeeld leef. Hulle het die status
van slawe en openbaar derhalwe die karakter om mekaar te dien (mekaar se
voete te was). God se mense is op mekaar se behoeftes ingestel. Dit
impliseer dat almal ewe belangrik is en gelyke behandeling verdien. Van
God se mense kan gese word dat hulle ontvangers van God self is en
derhalwe ook gestuurdes van God na mekaar is. Die gemeente se taak is om
te doen en diens aan mekaar te betoon. Die diakonia van die gemeente
beklemtoon die ekklesia se rol as dienskneg.
13:21-30
18
19
20
20.1
20.2
20.3
20.3.1
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Die aanwysing van die verraaier sou as 'n opskrif vir kola 18-32 kon
dien. Die aankondinging van die verraad word in semi-kola 18-20.3.1 deur
Jesus gemaak en het 'n ontsteltenis onder die dissipels tot gevolg (kolon 21).
In kolon 22 is melding van die dissipel vir wie Jesus lief was. Oor sy ware
identiteit bestaan daar nie sekerheid nie. 85 Dit is nie die bedoeling om die
hele debat i.v.m. sy identiteit mer op te volg nie. 86 Dit is egter duidelik dat
daar 'n spesiale band tussen Jesus en die persoon was. Hy word ten tye van
die maaltyd op Jesus se bors aangetref en bemiddel vanwee sy intieme band
met Jesus namens die ander dissipels by Hom. Daar word 6 keer in die
85 Brown (1970:cxiii) bespreek die verskillende hipoteses t.o.v. die identiteit van die geliefde dissipel.
Van die vemaamste voorstelle behels:
1). Dit was Die 'n werklike persoon Die, maar 'n simbool van die ideale dissipel. Iemand
wat 'n voorbeeld vir die ander was t.O.v. die liefde, vrugdra ens.
2) Lasarus, oor wie Jesus se liefde in 3 :3, 11, 36 vermeld word
3) Johannes Markus, wat noue skakeling met Petrus en Jerusalem gehad het
4) Johannes, seun van Sebedeus, wat ook een van die twaalfwas.

86

Vgl. o.a. Van Tilborg (1993) vir 'n volledige bespreking.
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evangelie na hom verwys. Die eenmalige verwysing na hom hier in 13: 1
17: 16 staan in skerp kontras met Judas Iskariot, die seun van Simon wat in
kola 25-27 as die verraaier aangewys word. 87
BirnIe die familienetwerk kan, volgens Van der Watt (1999:288), die
eienskappe van hierdie unieke verhouding tussen die Seun van God en 'n
sterflike mens, onder die tema van vriendskap in die evangelie tuisgebring
word. Hierdie unieke vriendskap kan as 'n uitbreiding van die onderwerp
van vriendskap in die evangelie gesien word.
Die aanwysing van die verraaier veroorsaak misverstand onder die dissipels
(kola 28-30). Kola 31-32 skets Judas se vertrek uit die oppersaal.
13:31-38

Hierdie gedeelte word deur sommige kommentare as 'n inleiding tot die
afskeidsrede beskou88 terwyl ander dit weer as deel van die afskeidsrede
sien89 Hierdie gedeelte antisipeer die temas van die afskeidsrede nl. Jesus se
afskeid en opdrag om lief te he. 90 In kolon 33 is melding dat Judas die
geledere van die dissipels verlaat het. Hierdie aankondiging dui op 'n
wending in die verhaaL Die opmerking ~v oE vu~ het benewens die
historiese feit ook teologiese betekenis. 91 Die implikasie is dat Judas uit die
lig die duisternis instap. Dit wat hy op die punt staan om te doen word in
duisternis gedoen en is derhalwe verkeerd.

87 Du Rand (1979:54) meld dat daar op agt plekke in die evangelie van Judas melding gemaak word. Hy
word vier keer slegs Judas genoem waarvan twee keer met die byvoeging 'verraaier'. Drie keer word hy
beskryf met die titel: Judas, die seUll van Simon Iskariot. Dit is 'n aanduiding dat beide Judas en sy
vader van Keriot atkomstig is (Jer.48:24).
88 Daar bestaan nie eenstemmingheid onder geleerdes oor die amptelike begin van die afskeidsredes nie.
Judas se vertrek kan volgens Carson (1991:477) meer as bloot die wending in die plot van die verhaal
beskou word. Hierdie vermelding verhoog die kanse dat hoofstukke 13 en 14 met mekaar in verband
staan. Die sleutel vir die indeling van die afskeidsrede setel in die woorde van 13: 31: 'staan op laat ons
hiervandaa weggaan'. Die idee het altyd bestaan dat hoofstukke 13 en 14 in die oppersaal afgespeel het,
tenvyl hoofstukke 15 en 16 wat in hoofstuk 17 uitmond onderweg na die Olyfberg uitgespreek is.
Hierdie siening is in latere tye bevraagteken (vgl. o.a. Barrett 1979:454). Brown (1970:609);
Scbnackenburg (1982:57) beskou die verandering na die tweede persoon meervoud in 14: 1 as die begin
van die afskeidsrede.

89

Barrett (1978:449)

90

(Newman and Nida 1980:445).

91 Carson (1991 :467); Newman and Nida (1980:445). Teenoor die duistemis word lig in die evangelie
as 'n metafoor van lewe gebruik. Lig maak dit vir mense moontlik om te sien en korrek op te tree.
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Diegene wat oorbly behoort tot Jesus se intieme binnekring van 'sy eie' en
leef saam met Hom in die lig.
Verse 31-38 val in die volgende dele uiteen.
Kola 33-33.4 (.v.31-32): die lyding en verheerliking van Jesus.
Kola 33.5-33.8 (v.33): Jesus se spoedige vertrek en die dissipels wat Hom
nie daarin kan volg nie
Kola 33.9-33.11 (v.34-35): die 'nuwe gebod'
Kola 34-37.4.1 (v.36-38): Jesus se gesprekmet Petrus
Hierdie vier dele vertoon nie 'n deurlopende en logiese gedagtegang nie en
moet eerder afsonderlik as in kombinasie met mekaar, gesien word.
13:31-32

33
33.1
33.2
33.3
33.4
Inleiding

13:31 lei die afskeidsrede amptelik in en vorm tot en met 14:31 die eerste
deel daarvan.92 Dit is in hierdie deel waarin Jesus met sy dissipels in
gesprek is, hulle as sy TE:KYta (v.33) aanspreek, en aankondig dat sy
terugkeer na sy Vader baie naby is. Die sentrale tema van die afskeid en
gevolglik ook verwydering, oorheers volgens Woll (1980:229) die
openinglinleiding van Jesus se afskeid van sy dissipels wat volgens hom uit
13:31-14:3 bestaan. Jesus se afskeid word hiermee aan die gebeure van 'sy
uur' (13:1) gekoppel.
Die tema van die verheerliking (8o~a) lei die afskeidsrede en gevolglik die
gebeure van sy 'uur' amptelik in.
Dit is duidelik dat yOy op 'n tyd dui wat deur die vertrek van Judas uitdie
bovertrek geaktiveer is. Dit is nie 'n aanduiding van 'n spesifieke tydstip
nie, maar het eerder betrekking op 'n sekere gebeurtenis, nl. sy sterwe. 93
Carson (1921:467); Barrett (1978:454); Schnackenburg; (1982:84) Brown (1970:586); Groenewald
(1980:305); T01mie (1995:153)

92

93 Schnackenburg (1982:49) stel dit soos volg: 'It is in other words the hour of Jesus' death, when he
will be raised up to the cross and in this way be glorified.
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Jesus se kruisiging is nou onafwendbaar. Dit word met die woord 86~a
verbind. Die term kom 5 keer in 33-33.4 voor en word chiasties beskrywe.
Drie keer het dit betrekking op Jesus en twee keer op God. Jesus se
verheerliking het ook God se verheerliking tot gevolg. Die Seun se 86~a
geskied nie t.w.v. Homself nie. Die doel van die Seun se verheerliking is
om God te verheerlik. Die rolle word in kola 33.2 en 33.3 omgedraai. Hier
is die Seun weer aan die ontvangkant van die eer wat God bewerk (Kat 6
OEO<; 8o~6.aEl mhov lv mhw).94 Met hulle wedersydse verheerliking
word die eenheid en intieme verhouding tussen Jesus en God beklemtoon. 95
Aan die kruis bewys die Seun sy gehoorsaamheid teenoor sy Vader en bring
sodoende eer aan God toe (Kat 6 OEO<; l8o~6.aeT1 lv mhw). Die
verandering na die toekomstige tyd (()o~6.aEl) hoef nie noodwendig op die
toekomstige verheerliking van Jesus, nL sy hereniging met God, te dui nie. 96
Die dood van die Seun en sy hereniging met God word as een daad van
verheerliking gesien wat gevolglik dadelik (ElJOu<;) kan geskied.
Die aoristus (l30~6.a0T1) is waarskynlik vanuit die tyd-perspektief van die
skrywer teen die einde van die eerste eeu te verklaar. Sodoende word Jesus
se donkerste uur in die geloofsoog van die evangelis sy uur van
verheerliking. 97 Volgens Louw and Nida (1989:736) dra die verheerliking in
hierdie konteks die betekenis van 'to cause someone to have glorious
greatness - to make gloriously great, to glorifY. ,98

94 'It's newness is bound not only with the new standard (as I love you) but with the new order it both
mandates and exemplifies.' Carson (1991:454).

Van der Watt (1999:6ev.) argumenteer dat die kruis vir Johannes o.a. die bewys lewer van God se
teenwoordigheid in die Seun. Die Vader word as die lewende Vader en die oorsprong van aile lewe
beskryf (6:57). Wie ook aI aanspraak op die lewe maak, het dit van God ontvang. Jesus verklaar dat
Hyself die lewe is (11 :25). Aan die kruis sterf Jesus, maar illustreer sy mag deur uit die dood op te
staan. Die krag om uit die dood op te staan kom slegs van God. God lewer op die manier bewys van
Jesus se identiteit en goddeIike oorsprong. Dat Jesus sy lewe kan afle en weer opneem, geskied slegs
O.g.v. sy intieme verhouding met God. Die kruis bevestig dus die teenwoordigheid van die lewende God
in Jesus.
95

96

Barrett (1978:450); Schnacenburg (1982:50); Carson (1991:483)

97

Newman and Nida (1980:446).

Van die oorspronkiike Griekse betekenis van M~a nl. 'opinie' (afgelei van 30KEW- dink), word
weinig in die Ou of Nuwe Testament teruggevind. In die LXX is M~a verbind met die O.T. konsep van
'eer'. Die Hebreeuse woord hiervoor nl. kilb6d, dra die betekenis van 'gewigtig' of 'belangrik'. (Von
Rad 1978:238).
T.o.v. mense was kilb6d 'n aanduiding van die dinge wat van iemand 'n belangrike persoon gemaak het
by. welvaart. T.o.v. God was dit 'n aanduiding van die mag van God se selfopenbaring. Volgens Kittel
(1978:249) vertoon die Johannese gebruik van M~a 'n verskeidenheid betekenisse. In 12:41 word bv.
98
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Dit kom vreemd voor dat iemand se sterwe terselfdertyd ook aan sy
verheerliking verbind kan word.
Die vreemde gedagte dat lyding en sterwe ook verheerliking tot gevolg kan
he, setel volgens Van der Watt (1999:8) hoofsaaklik in die aansluiting wat
Johannes by die Joodse literatuur betreffende 86~a vind. 99
Die kombinasie van heerlikheid (belangrikheid) en lyding, sterwe en
opstanding vind neerslag in die gebruik van die titel, 'Seun van die Mens' .100
aangesluit by die O.T. gedagte van 'n sigbare manifestasie, terwyl gedeeltes soos 12:43; 5:41,44; 7:18;
8:50,54 die betekenis van 'eer' dra, wat soms deur mense en soms deur God gegee word.
In 12:20 e.v. word vermeld dat die uur van Jesus se verheerliking met die versoek van sekere Grieke om
Hom te sien, aangebreek het. Sy verheerliking word bier direk met sy sterwe in verband gebring.
Hierdie gedagte word in kola 33-33.4 voortgesit. Kittel meld dat die kruis (sterwe) van Jesus die
draaipunt in die Johannese denke oor die 801;a van Jesus vorm. Met Judas se vertrek uit die oppersaal
is sy Iyding, sterwe en opstanding uit die dood 'n voldonge feit - waarskynlik 'n verdere rede waarom
die aoristus (Eoo1;aoBfJ) gebruik word. Johannes vertoon 'n sterk aanvoeling vir die verband tussen die
sterwe en die vrug wat daardeur opgelewer word m.a.w. tussen die dood en opstanding van Jesus.
Daaruit blyk sy belangrikheid.
Johannes se gebruik van 801;a sluit aan by die betekenis van !wbod in die Joodse literatuur. Von Rad
(1978:238) wys daarop dat kabod o.a. 'n aanduiding is van die erkenning van iemand se posisie van eer
o.g.v. sy belangrikheid soos bewys deur sy dade. Wanneer Jesus dan sy Vader vra om Hom aan die kruis
te verheerlik, is dit inderwaarheid 'n versoek om sy ware identiteit en status as boodskapper van God
bekend te maak. Aan die kruis word Jesus se identiteit en status as die unieke Seun van God onthul
Die belangrikheid van Jesus word sodoende onderstreep. Die kiuis is volgens Johannes die unieke
geleentheid waar die Goddelike teenwoordigheid omniskenbaar in Jesus sigbaar word. God word deur
die Seun verheerlik omdat Jesus sy teenwoordigheid in die wereld bevestig. Met hierdie daad betoon die
Seun eer aan die Vader en onderstreep terselfdertyd die belangrikheid van God.
99

100 'Outside the New Testament the title is associated with glory, within the Synoptics the title is as
frequently associated with suffering. In John the two are dramatically brought together'. (Carson:
1991:482)
Virvolledige besprekings van die titel 'Seun van die Mens' vgL Kittel 1978:400-477 asook Brown
1986:607-664. Vir Kysar (1993:40) vorm die titel 'Seun van die Mens' die hart van die Johannese
Christologie. Hy som die voorkoms van die titel in nege punte op:
I) Jesus van Nasaret is inderdaad die persoon met die titel 'Seun van die Mens'.
2) Hy is goddelik, kom uit die hemel en is gevolglik nie oorspronklik deel van die wereld nie maar het
na onder neergedaal.
3) Hy is deur sy Vader gestuur, tree narnens die Vader op en verteenwoordig die Vader.
4) Sy terugkeer na die Vader geskied via sy verheerliking wat in die ironie van sy dood seteL Daarmee
word sy Vader verheerlik (13:31).
5) Die funksies van die Seun is dieselfde as die van die Vader. Die Vader het take aan die Seun
toevertrou wat gewoonlik onder sy prerogatiefval by. om te oordeel (o.a. 3:18).
6) Die gesag van die Seun word gehandhaaf deurdat Jesus se verheerliking terselfdertyd ook die van die
Vader is (13:31).
7) Die Vader en Seun word as Een voorgehou, dog met 'n onderskeibare individualiteit.
8) Jesus word in die vierde evangelie as God se enigste Seun - met die bedoeling: enig in sy soort 
uitgebeeld.
9) Die evangelie wil die gedagte duidelik tuisbring: om teenoor die Seun, Jesus, te reageer is om
insgelyks teenoor God, die Vader, te reageer.
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Volgens Brown (1970:530) kan die 13 voorkomste van die tite! 'Seun van
die Mens' in die vierde evangelie in drie kategorie verdeel word:
1. die binne die skema van die neerdaling en terugkeer van Jesus,
2. die wat in die konteks van Jesus se verhoging voorkom en
3. die wat in verb and staan met sy verheerliking bv.13 :31.
AI drie groepe sluit ten nouste by mekaar aan, aangesien verhoging en
verheerliking met mekaar in verb and staan en d.m.v. die 'uur' wat
aangebreek het met sy neerdaling en terugkeer skakel.
Die kruis moet ook i.v.m. met Jesus se oorgaan na die Vader (13:3) verstaan
word. lOI Hierdie' oorgaan' of verhoging, gaan met heerlikheid gepaard. In
drie kontekste (nl. 3: 14; 8:28; 12:32,34) is sprake van die Seun se letterlike
verhoging aan die kruis. In al drie gevalle dui dit op die triomfantelike en
verlossende dood van Jesus.1D2 Hierdie aksent wat aan die kruis gekoppel
word, bevat benewens die simboliek, ook 'n teologiese betekenis. Die
'oplig' van iets of iemand impliseer skeiding. Met Jesus se verhoging aan
die kruis gee Hy inderwaarheid sy eerste tree terug na die Vader. As Jesus
dan met hierdie proses mense met Hom saamtrek, word ook hulle 'opge!ig'
van hierdie aarde en losgemaak van die Satan se mag. Jesus se verheffing
aan die kruis word sodoende 'n simbool van hulle verlossing.
Die tema van Iyding word met die titel 'Seun van die Mens' verder uitgebrei
en van 'n dieper dimensie voorsien. I03
In die Sinoptici word die tite! in verband gebring met
I. die menslikheid van Jesus (eet, slaap ens.),
2. aankondigings oor Jesus se Iyding en
3. Sy verheerliking. I04
Die invloed van die Sinoptiese tradisie kan dus by Johannes nie ontken word
nie, alhoewel Johannes die konsep verder neem met die gedagte dat die
Seun van die Mens uit die hemet kom maar steeds in voortdurende
kommunikasie met die hemel verkeer (vgl. 1:51). In die afskeidsrede kom

101

Kysar (1993:52)

J02

Van der Watt (1999:9)

103 Colpe (1978:430) Vir Colpe maak die drievoudige aoristus (£ooSdaBT]) slegs sin uit, indien die
epifanie van die Seun van die Mens op sy lyding, verhoging en troonsbestyging dui.

104

Brown (1966:84)
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hierdie titel slegs in kolon 33 vOOI. Dit is 'n titel wat Johannes goedskiks
met die titel 'Seun van God' vervang. 105
Opsommend kan met Schnackenburg (1982:530) en Brown (1970:530)
volstaan word wat meld dat al die voorkomste van die benaming 'Seun van
die Mens' 'n kunstig saamgestelde eenheid VOlID.
Die familiebeeld

Die korter weergawe van die titel two Seun, word deur Kysar (1993:39) as
die dominante beskrywing van al Jesus se titels in die evangelie beskou.
Vir die eerste keer in die afskeidsrede word Jesus met die benaming 'Seun'
beskryf. Dit is 'n integrale familietelID wat inpas in die netwerk van die
familieverhoudings tussen vaders en kinders.
Met die gehoorsame optrede van die Seun (kruisiging), doen Jesus wat van
seuns in antieke families verwag is nl. om hulle vaders te gehoorsaam en
hulle aan sy wil te onderwerp. Hierdeur blyk die Seun se liefde vir die
Vader. Die goeie naam van die familie is op die wyse uitgebou en kenbaar
gemaak. Op sy beurt het die Vader die Seun se optrede goedgekeur en dit
van sy kant of beloon. DaaImee het hulle die meerdere gesag van die vader
as hoof van die huis erken. Die goeie verhouding tussen familiehoofde en
hulle seuns word met hierdie haImonieuse beskrywing tussen God en sy
Seun bevestig. Beide is op mekaar se eer ingestel. Die eenheid tussen God
en die Seun wat in hulle wedersydse verheerliking aan die lig kom moet nie
met 'n gelykheid tussen die twee verwar word nie. God, as hoof van die
familie, bly die een wat die opdragte gee en aan wie verantwoording
verskuJdig is. 106

105 'Glorify your Son that the Son may glorify you' suggests that for John the title 'Son of Man' had
become interchangeable with 'the Son of God'. Brown (1966:611).
106 Rowson (1986:7) 'The formal head of the legally recognised family, the paterfamilias, was the oldest
swviving male ascendant, and his authority over his descendants lasted until his death ... '
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13:33
33.5
33.6
33.7
33.8
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Die dissipels word in bierdie verse as kinders (T£Kvla) aangespreek.
Hierdie weergawe van TEKVOV kom slegs eenmalig bier in die evangelie
voor en word verskillend deur die bekende kommentare beoordeel. 107
Volgens Louw and Nida (1989: 116) dui die term op 'n direkte afstammeling
'n term dus wat geskik is vir die metafoor van die familie. Oepke
(1978:638) bring bierdie term i.v.m. die oorsprong (selfs die embrionale
fase) van die kind. Braumann (1986:285) sluit bierby aan en plaas TEKVOV
in die verhouding tussen ouers en kinders wat beide die ongebore kind en
ouer kind, sonder 'n geslagsonderskeiding kan inslnit. Dit kan ook
uitdrukking gee aan 'n verhouding tussen 'n kind en 'n onderwyser of
apostel (Oepke 1978:638). Volgens hom is T£Kvla, 'n verkleinwoordjie of
troetelnaam wat dikwels in die Nuwe Testament in 'n onderrig-situasie
gebruik word. Eerder as om aan die dissipels as sy broers te dink, onderrig
Jesus hulle nog soos klein kindertjies. Hy is tans besig om die karakter en
werking van sy familie vir hulle nit te spel. Hierdie inligtingsrol is gewoonlik
deur die hoof van die familie tydens die pasga (ete) vertolk.108 Die
aankondiging dat Hy nog net 'n klein rukkie by hulle is (lllKPOV Il£e· UllwV
dill) verleen dringendheid en belangrikheid aan bierdie afskeidsgesprek. 109

107 Barrett (1978:451) is van mening dat die skrywer liler aan sy lesers dink. Vir Bernard (1963:526) is
bierdie term 'n aanduiding van die teerheid waarmee Jesus sy dissipels as hoofvan die familie
aanspreek. VgL ook Morris (1975:632). Vir Carson vervul Jesus met sy aanspreek van die dissipels sy
rol as hoofvan die fanlilie aan die tafe!. Brown (1970:607) en Bultmann (1941:402) se dat 'n Joodse
onderwyser sy dissipels as 'kinders' kon aanspreek. Lenski (1961:958) interpreteer die term ook met
liefdevolle betrokkenheid, maar beklemtoon die onvolwassenheid van diegene wat benlin word. VgI.
ook Groenewald (1980:303).

108

'He addresses them, fulfilling the paschal role of the head ofthe family .. .' Carson (1991:483).

109 Hierdie frase voorsien nie 'n chronologiese tydsduur nie. In 7:33 is dit 'n aanduiding van die ses
maande wat Jesus in daardie stadium nog met hulle sou wees, terwyl dit bier 'n aanduiding van die
enkele ore voor sy sterwe is (Brown 1970:607). Dit is 'n O.T. uitdrukking waarmee die profete
optinlisties na die naby uitkoms van God se reddding verwys het vgl. by. Jes.l0:25. Volgens
Schnackenburg (1982:58) is die aankondiging van Jesus se weggaan doelbewus dieselfde geformuleer as
die aankondiging wat Jesus teenoor die Jode gemaak het (7:33 e.v.). In beide gevalle verwys JllKPOV
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Die SeUll is nou onlosmaaklik tot sy lyding, sterwe en opstanding verbind.
Sy verheerliking (v. 31-32) hou sekere gevolge in: verwydering en afskeid.
Dit is die tema van hierdie vers. Hulle sal Hom soek (~l1T~m::Tt), maar dit
sal nie In berouvolle soeke soos die van die Jode wees nie (Bernard
1963:526). Die dissipels kan nie die volle implikasie van die vOv (v.36)
begryp nie. Hulle staar net soos die Jode JllKPOV Cn kort tydjie) en
~l1T~a£Tt ('n soeke na Jesus) in die gesig (vgl. 7:33, 8:21e.v.). Dit is vir
beide groepe In situasie van wanhoop, maar wat In toets aan die dissipels se
geloof sal stel (Bultmann 1941:402). Wat Jesus dus in 13:33 bekend maak
is dat Hy aIleen na sy Vader terugkeer. Sy dissipels bly aIleen agter om sy
werk te kontinueer. In hoofstuk 14 sal die gesag waarmee hulle sal optree
aan die lig kom. Dit sal as die tydperk van die kerk bekend word (Woll
1980:238). Hy sal via die Parakleet terugkeer in sy mense. Die gesag
waarmee hulle sal optree setel nie eerstens in die feit dat Hy na sy Vader
terugkeer nie, maar deurdat Hy sy woning in die gelowiges sal maak.
Die logiese vraag is hoe die dissipels, sonder Jesus, hulle verhouding met
Hom sal kon handhaaf? Die antwoord hierop moet in die volgende gedeelte
(v.34-36) gevind word. Deur hul1e onderlinge lie/de vir mekaar bestaan die
moontlikheid dat die dissipels aan Jesus verbonde sal bly en in 'n unieke
groep - teenoor die Jode - agtergelaat gaan word. Hulle verhouding met
Hom sal ook deur die inwoning van die Heilige Gees voortgesit word
(14:15-18). Dit is die familie wat hier veronderstel word, veral as hoofstuk
14:3 die moontlikheid van 'n hereniging met Jesus in die vooruitsig stel. Die
'Jode' word as die buitestaanders/teenstaanders gesien en deel nie in hierdie
vooruitsig nie.
13:34-35
33.9 C'VTOA~V Kalv~v 8(8w1-1l UjltV, t(va dyamlT£ O:AAnAOU<;'
33.10
aOw<; .;yarrlloa Ujlo<;
l va Kat Ujl£1<; o:yarroT£ dAAn~OU<;.
33.11 EV TOlJT4' yvwaovTal rravT£<; <hi EjloljlaOllTa( EaT£,
Eav dyarrllv £XllT£ EV O:AAnAOI<;.

Vir 'n tweede keer in hoofstukke 13: 1-17 :26, kom die tema van die liefde
ter sprake. Eerstens is hier, soos in 13:1, melding van Jesus se Hefde. Dit
word uitgebrei om as voorbeeld vir die dissipels se onderlinge verhoudings
I·U::S· UIl(llv dill na Jesus se vertrek via sy dood. Barrett (1978:451) meen selfs dat Jesus se vertrek via
die hemelvaart hierby ingereken kan word. Carson (1991:483) oordeel dat die toonaard tussen die

aankondiging aan die dissipels en die Jode verskil. Hier kom die uitdrukking 'julie sal my soek en me
vind me' (7:34) me voor me.
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te dien. Die liefde (ciycllT11V) vir mekaar (aAADAOUe;) word chiasties aan
Jesus se liefde vir hulle verbind (Ka8we;). Hierdie chiastiese formule (33.9
en 33.10) sou skematies soos volg voorgestel kon word:
JESUS ~

DIS SIPEL S

~ .---~-----, ,/
, ,

aY01T11ua

DISSIPELS . /

'"

DISSIPELS

Schrenk (1978:553) merk tereg op dat die nuutheid (Kalv~v) van die gebod
waarvan Jesus praat nie soseer in die wet van die liefde of in die opdrag tot
liefde setel me, maar wel in die Christologiese begronding daarvan. Die
dissipels moet mekaar liefhe soos (Ka8we;) Jesus hulle liefhet en op die wyse
sy liefde aktualiseer. Die KaOwe; word opgevolg met '{va wat die doel van
die liefde weergee nl. om mekaar lief te he. Die liefdes band tussen die
dissipels moet voortaan die optrede van die dissipels onderling bepaal. Du
Rand (1981: 176) wys daarop dat hierdie liefde vir mekaar nie bloot 'stigtelik'
is nie, maar die intierne verhouding tussen die Vader en die Seun openbaar
en Schrage (1996:301) se: 'The love demanded fmds not only its norm and
measure but also its basis and possibility solely in Jesus' love.' Dit is hierdie
nuwe gebod wat die gelowiges as Jesus se volgelinge sal identifiseer
(Schrage 1996:301). Reeds in Deut. 6:5 en Lev.19:18 het God soortgelyke
opdragte aan sy volk gegee, maar Schnackenburg (1982:54) wys daarop dat
Jesus se opdrag nie as 'n antitese vir hierdie O.T. gebooie en hul
interpretasie in die Judarsme verstaan moet word nie. Vir die Johannese
gemeenskap was hierdie opdragte nuut omdat Jesus in sy diens aan die
dissipels (voetewassing) en offerdood 'n nuwe klem daarop geplaas het.
Stauffer (1978:53) se opmerking dat nie Jesus nie, maar die Vader, as die
bron van die liefde gerdentifiseer moet word, is van belang. Vir hom
vertoon die liefde waarvan Johannes praat 'n sirkelgang. Dit vloei uit God
na die Seun en van die Seun na sy mense Vgl. ook Van der Watt (1992:81)
se tipering van die liefde as 'n kettingagtige patroon. Hy se dit beteken dat
die wesensaard van die liefde by die beginpunt nie verskil van die liefde by
die eindpunt me. Die liefde is dus 'n manier van lewe -'n aktualisering van
God in hierdie wereld. Die Vader is van hierdie lewe die bepalende faktor.
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Uit sy optrede vloei aIle verdere optredes. Hiennee is die weg berei om die
liefde in die bedding van die famiHe van God te ontgin. Sonder om die
liefde in detail (d.m.v. 'deugdelyste') uit te spel, vonn dit die fokuspunt van
Johannes se etiek wat as grondslag onder die talle verhoudings in die
evangelie Ie (Van der Watt 1992:75).
Die Familiebeeld

In sy deeglike beskrywing en uiteensetting van die familiale
liefdesverhoudinge in die Johannesevangelie laat Van der Watt (1997:557)
geen onsekerheid oor die omvang en belangrikheid van hierdie tema vir die
familie nie. In elk van die onderskeie verhoudings in die familie bv.
vader/seun, seunlvader, kinders onderling ens. toon hy die onderskeidende
kenmerke duidelik aan.
Uit sy bespreking blyk dat die liefde in die famiHe van twee kante beskou
kan word. Eerstens van 'onder na bo' d.w.s. vanuit 'n mindere tot 'n
meerdere posisie. Hieronder word die kinders se Hefde vir die Seun en die
Seun se liefde vir die Vader verstaan. Die kenmerkende van hierdie
liefdesverhoudings is die gehoorsaanlheid en lojaliteit wat van die minderes
teenQor die meerdere verwag word (14: 15, 21, 23, 31). Die konvensies van
'n eerste-eeuse Mediterreense familie word hierin geopenbaar. Met hulle
gehoorsame en gewillige aanvaarding van hul vader se wil het kinders sy
invloed erken en hulle Hefde aan hom bewys. Die liefde wat tweedens van
bo na onder' d.w.s. vanuit 'n meerdere posisie aan minderes (vader aan die
seun) en (die Seun aan die gelowiges) betoon word, openbaar die karakter
van offervaardigheid, gehoorsaamheid en diens (5:20; 13:15).
Die
onderlinge liefde tussen die gelowiges het die Seun se liefde vir hulle as
begronding. Dit volg dus die patroon van Jesus se opoffering (15:13) en
diens (13: 15) wat teenoor mekaar betoon moet word.
In 13:34 (kolon 33.9) gee Jesus die liefde as 'n opdrag (ayorrun:) en
beskrywe dit as 'n (nuwe) gebod. In die evangelie word tvrOArj volgens du
Rand (1979:64) in drie gebruiksituasies aangetref
1)
as formele bevel (11 :57; 12:49, 50)
2)
as 'n opdrag van die Vader aan die Seun (10:18; 12:49,50).
3)
as opdrag van Jesus aan die dissipels (13:34; 14:15,21; 15:10).
Hieruit blyk dat opdragte en voorskrifte in 'n groot mate die verhoudings
tussen God se mense bepaal het. Dit laat die vraag ontstaan of die
funksionering van onderlinge verhoudinge weI met voorskrifte afgedwing
kan word? Is dit nog liefde as daarvan 'n opdrag gemaak word? Daar is
reeds op die gebruik in families gewys wat kinders verplig het om die goeie
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gawes van hulle ouers met gehoorsaamheid te beantwoord. In 15:9-15 word
bierdie gedagte verder ontwikkel. God gee nie alleen gawes van bo nie,
maar ook opdragte. Om aan daardie opdragte gehoorsaam te wees lewer 'n
demonstrasie van liefde teenoor die Vader. Van der Watt (1999:18) stel dit
soos volg: 'Obedience means to love and to love means to obey. The
context is again the same. Love, obedience and actions go together.' Hy
verskaf enkele 'teksboekgevalle' waaruit die daadkarakter van die liefde
onteenseglik blyk by. 14:21; 15:10. In 13:1 word die voetewas-gebeure ook
in die konteks van die liefde geplaas sodat vier liefdesmotiewe illustratief
blootgele word: die voetewas-motief (13: 15), die motief van die afle van die
lewe vir vriende (15:13), die koringkorrel-motief (12:23) en die
liglduistemis-motief (8: 12; 9:4-5).
Die voetewassing (v. 12-17) wat 'n heenwysing na sy dood (v. 6-10) is, dien
as die agtergrond en voorbeeld van Jesus se liefde. Sy optrede het bierdie
bekende opdrag met 'n nuwe inhoud gevul. KaeW~ hoef egter nie altyd op
'n vergelyking te dui nie. Dikwels in die evangelie dra dit ook 'n
motiverende betekenis - nl. 'omdat' yo Daarvolgens kan gese word dat die
dissipels mekaar moet liefhe omdat Jesus hulle liefhet. Jesus se optrede kan
beide as voorbeeld en motivering dien. Die dissipels word dus met die
verpligting teenoor mekaar agtergelaat. Die liefde vorm die grondslag van
die nuwe gemeenskap. Na Jesus se vertrek sal die liefde die gemeenskap
aan mekaar bind. Volgens Van der Watt (1992:82) setel die krag van die
Johannese etiek juis in die feit dat gelowiges nie aan 'n stel reels verbind
word nie, maar aan 'n lewensomvattende houding, oftewel die liefde.
Brown (1966:616) herlei tereg bierdie liefdesopdrag na die nuwe verbond
wat Jesus met Sy optrede tot stand bring. 111
Indien die liefde - geskoei op die voorbeeld van en gemotiveer deur hulle
rolmodel, Jesus, voortaan hulle onderlinge verhoudinge kenmerk, sou die
dissipels selfs in sy afwesigheid, met Hom geassosieer word (kolon 33.11).
[vwaOVTat sou bier ook die betekenis van 'n 'getuienis' kon he, m.a.w dat
die dissipels met hulle onderlinge liefde 'n getuienis van hulle navolging van
Jesus sou lewer.
Die verwagte familieterm TEKVOV word nie bier herhaal nie, maar vervang
met lla811Ta(. Met bierdie benaming wou die outeur waarskynlik 'n ander

110

VgI. Schackenburg (1982:53).

III Brown (l966:614) 'The newness of the commandment oflove is really related to the theme of
covenant at the Last Supper - the 'new commandment' of John 13:34 is the basic stipulation ofthe 'new
covenant' of Luke 22:20 .... .This new covenant is to be interiorized and to be marked by the people's
intimate contact with God ... '
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112

aksent van die dissipels se verhouding met Jesus belig.
Louw and Nida
(1989) klassifiseer llaOllTOt onder twee domeins t.w. volgeling en leerling.
Beide betekenisse is waarskynlik hier geldig. Die dissipels het nie alleen 'n
demonstrasie van die liefde by Jesus geleer nie, maar kry ook die opdrag om
Hom daarin na te volg. Dit is deel van die onderrigproses wat hier na vore
kom. Jesus neem sy eie liefdevolle optrede aan tafel as 'n voorbeeld
waarvolgens die dissipels ook moet optree. Hulle verdere optrede bepaal
hulle identiteit.
Jesus se liefde vertoon 'n eksklusiewe karakter (13: I). Dit is afgestem op sy
'eie' in die wereld. Hierin volg die dissipels sy voorbeeld. 'The standard of
comparison is Jesus' love (cf. v. 1) just exemplified in the footwashing (cf.
vv.l2-17); but since the footwashing points to his death (vv.6-10) these
same disciples but a few days later would begin to appreciate a standard of
love they would explore throughout their pelgrimage' (Carson1991:484).
Van der Merwe (1995:390) maak tereg die afleiding dat die 'Hefde vir
mekaar' in die 10hannese etiek na die onderlinge liefde tussen Jesus se
dissipels verwys. Oenskynlik staan die beklemtoning van die onderlinge
(broeder) liefde in stryd met die negatiewe beoordeling van die liefde wat op
hornself gerig is (12:25). Dit behoort klaarblyklik tot die wese van die
liefde, om na die voorbeeld van Jesus, eie belange ondergeskik aan ander te
stel en selfs die bereidheid toon om vir ander (die wereld) te sterf. Dit laat
dadelik die vraag na die sosiale betrokkenheid van gelowiges ontstaan. In
sy baie logiese oplossing vir hierdie vraagstuk Ie Van der Watt (1997:565)
'n ander aksent as die van Schrage 1996:316) wat 3:16 as riglyn gebruik om
tog die gelowiges se betrokkenheid en liefde vir die wereld, in navolging van
die Vader, op die een of ander wyse af te lees. Van der Watt se reaksie

112 Muller (1986:480) verskaf 'n handige opsomming van gebruike en betekenisse van ,.m91lTaI in die
N.T. Hoewel dit moeilik is om 'n getroue weergawe te vorm van wat dissipelskap saam met die
historiese Jesus alles behels het, is die volgende tog onderskeibaar: Jesus gee 'n dieper dimensie aan die
bekende verhouding van Rabbi en leerling. Waar leerlinge vrywillig by Rabbi's vir onderrig aangesluit
het, roep Jesus sy volgelinge agter Hom aan. Hy voorsien nie slegs objektiewe kennis aan hulle nie,
maar vra 'n onvoorwaardelike offer van sy dissipels se hele lewe. Hulle is aan Hom verbonde om God se
wil te doen. Jesus, anders as ander Rabbi's, breek deur mens like grense en sluit aile soorte as sy
volgelinge in. Dissipelskap van Jesus behels diens. Die beloning daaraan verbonde geskied nie o.g.v.
verdienste nie, maar uit genade en dit behels gemeenskap met God deur Jesus, 'n nuwe en toekomstige
lewe en om in God se gesag te deel. Daar word 'n wyer kring van dissipels in die N.T. as bloot die 12
dissipels verstaan. Die 12 is simboliese verteenwoordigers van die twaalf stamme van Israel wat as God
se yolk gesien word. In die Johannese evangelie kry ~llTa( ook die betekenis van 'christen' in die sin
van die vergaderde gemeenskap van gelowiges omdat die term ekklesia ontbreek. Dit dui op die gene
wat uit die sfeer van die duisternis na die sfeer van die lig oorgegaan het. Die dissipels is ook nie vir
altyd aan die aardse Jesus verbonde nie, omdat die Woord en Gees hulle aan Jesus verbonde hou. Vir
Johannes beteken dissipelsskap nie om 'n sekere lering oor te dra ofte onderhou nie, maar om 'n getuie
vir Jesus in die hele lewe te wees. Dit word deur praktiese diens en liefde sigbaar (Brown 1986: 483).
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hierop is dat die sosiale betrokkenheid van gelowiges by die wereld eerder
'n sterk evangelisasie moment bevat. Hiervolgens beteken liefde dat daar
weI by ongelowiges betrokke geraak word, maar met die doel om hulle vir
God se familie te wen.
'n Christelike etiek kan nie op buitestanders
afgedwing word nie. Daar kan nie iets van ongelowige buitestanders
verwag word indien hulle nie oor die nodige bestanddele daarvoor beskik
nie. DerhaIwe is die eerste prioriteit van God se mense om God se
boodskap te verkondig ten einde eers die geloof te vestig. Binne die familie
is die etiek van die liefde 'n vanselfsprekende volgende stap. Van der Watt
konkludeer dat die evangelie nie 'n wereldontvlugtende etiek verkondig nie,
maar gelowiges se oe voortdurend vir evangelisasie-geleenthede na die
wereld draai.
Die ooreenkoms tussen hierdie opdrag en die voorbeeld van Jesus is dat die
liefde uit dade moet bestaan wat tot voordeel van ander moet wees. In
12:25 word baie negatief geoordeel oor iemand wie se liefde op horns elf
gerig is. Hy kan nie die eer van die Vader verwag nie. Die persoon wat sy
eie belange ondergeskik aan Jesus s'n stel en bereid is om vir sy saak te
sterf word as Jesus se dienaar geken. S6 het sy liefde Hom in staat gestel
om sy Vader se belange hoer as Homself te ago Die verb and tussen
gehoorsaamheid en liefde word op die wyse weer beklemtoon.
Opsommend kan met Van der Watt (1997:557) se bondige samevatting oor
die liefde volstaan word. Vir hom kom die begrip neer op die lojaliteit wat
familielede onderling teenoor mekaar betoon en die aallvaarding van die
verantwoordelikheid dat liefde neerslag vind in dade wat wederkerig tussen
vader en kinders betoon word. Hoewelliefde nie 'n uitsluitlike kenmerk van
die familielewe is nie, maar ook in ander verhoudinge by. teenoor vriende,
geldig is, is dit duidelik dat dit baie sterk in die metafoor van die familie
ontwikkel is. Die onderlinge liefde tussen die dissipels reflekteer hulle nuwe
status as kinders van God asook die gemeenskaplike liefde tussen die Vader
en die Seun. Dit is 'n weerspieeling van die liefde wat aan hulIe bewys is.
Ekklesiologiese perspektiewe
Die ekklesia is 'n liefdesgemeenskap. Du Rand (1981: 177) wys tereg
daarop dat hierdie liefde deur aAArlAOUC; begrens word en dus nie eerstens
op die wereld afgestem is nie. l13 Die vraag is dikwels geopper of gelowiges
ook teenoor buitestanders (die wereld) liefde moet bewys. God bewys weI
113 Roloff (1993:302) onderstreep die feit dat die liefde waarvan in die evangelie sprake is, die sosiale
struktuur van die ekklesia verwoord.
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sy liefde vir die wereld in die sending van sy Seun (3: 16) en hierdie liefde
kan moontlik vir gelowiges as riglyn dien. 114 Die koinonia in die gemeente
is 'n manier om die verhouding tussen die Vader en die Seun in die gemeente
gestalte te gee. Met hulle onderlinge Hefde demonstreer die ekklesia die
goddelike liefde teenoor die wereld. Indien die gemeente hierin sou faal,
kan God ook nie aan die wereld bekend gemaak: word nie. Van der Watt
(1992:93-94) argumenteer dat die sosiale betrokkenheid van gelowiges in
die wereld 'n sterk element van evangeHsasie moet bevat. Liefde vir die
wereld beteken om by ongelowiges betrokke te raak: ten einde hulle tot die
geloof oor te haal en sodoende ook deel van God se familie te word. 115 Dit
is vir die gemeente belangrik om sy identiteit i.t.v. Jesus se liefde vir hulle,
wat uit dade bestaan, te definieer.
• Dit beteken dat die grense van die ekklesia se onderlinge liefde deur God
getrek word. Menslike voorkeure speel dus nie die deurslaggewende rol
wanneer liefde teenoor die broer betoon word nie.
• Jesus herdefinieer die radikaliteit van die gemeente se liefde. Dit neem
na die voorbeeld van Jesus 'n selfVerloenende karakter aan.
• Koinonia mond uit in praktiese dade van omgee en sorg vir mekaar. Bv.
om deel te word van mekaar en aan mekaar onderworpe te wees, om
mekaar te aanvaar, om gebrokenheid en skuld teenoor mekaar te bely en
mekaar te vermaan.
Daar kan geen twyfel wees dat sorg aan mekaar 'n belangrike deel van die
ekklesia se koinoniale diens beslaan rue. As die ware bedoeling van die
kerklike tug in berekening gebring word nl. om mense vir God te behou, sou
dit ook inpas in die sorg karakter van die ekklesia.
13:36-38

34
34.1
34.2

AEyo olh41 LII1WV nETpOC;,
C KUPlE,
TIOO (maYE lC; ;

35
35.1
35.2

aTIEKp tell [mh41rI llaoOc;,
I vOnou lmayW 01.3 8uvoaol 110l vOv aKoAou9ftaol,
~oAou9naEl<; oE UGTEPOV.

VeraJ Schrage (1996:316) wys op die moontlikheid.
Smith (1996:177) bespreek o.a. 4:42; 13:35, 17:21,23 en wys daarop dat Jesus in die wereld gekom
het om mense op die waarheid te wys. Daarvolgens verleen hy sterk prominensie aan die missiologiese
impuls in die evangelie.
114

115
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36
36.1
36.2
36.3

1

Afyf.l olh~ 0 nfTpOC;,
KUPlE,
OlU Tl OU OUVOJlOt aOl OKOAOUOflqg.l OpTl;
T~V t/luxrfv JlOU Unf:p aoO O~aw.

37
37.1
37.2
373
37 :4
37.4.1

Inleiding
In Jesus se gesprek met Petrus val die volgende op:
Jesus verskaf me aan Petrus 'n direkte antwoord op sy vraag waarheen Hy
gaan me. Petrus moet tevrede wees met die aankondiging dat hy Jesus me
dadelik me, maar wei later, sal volg.
Die 'later' waarna Jesus verwys hou volgens Brown (1966:616) verb and
met die 'hierna' in 13:7 en dui op die periode nadat sy 'uur' gekom het. 1l6
aKoAouOflaol moet dus in die konteks van Jesus se dood verstaan word.
Petrus kan Jesus om twee redes me dadelik volg me: dit is eerstens me nou
die tyd van sy dood me (21:18,19) en tweedens is Jesus se dood uniek.
' ... only Jesus, the Lamb of God, can offer the sacrifice that deals with the
world's sins' (Carson 1991 :468).
Dat Petrus vir Jesus wei later sal volg (kolon 35.2) is veelseggend maar
word verskillend verstaan: dit is deur sommige vertolk as 'n aanduiding van
Petrus se dood en navolging in heerlikheid (Carson 1991 :486).
Schnackenburg (1982:56) verbind 12:26 met 13:36 en 14:3. Die belofte in
12:26 word as 'n verborge aankondiging van Petrus se tipe (martel) dood en
opname in Jesus se gemeenskap met die Vader vertolk. Die gedagte in
Jesus se antwoord aan Petrus in 13:36 (/Onou Lmayw ou 8uvoaol JlOl vOv
aKoAouOflaol, dKoAOUO~af.lC; of: UaTEPOV word in 14:3 en 17:24
teruggevind. Vit die perspektief van hoofstuk 17 moet gese word dat die
rede waarom Petrus en die ander dissipels me in daardie stadium vir Jesus
kon volg me, was omdat hulle Hom nog in hulle navolging moes dien. 117
RuBe moes sy bediening op aarde nog kontinueer, alhoewel hulle me van
116 Jesus verwys na die uur van sy dood. 'The death to which Jesus goes involves a struggle with the
Prince of the world. Only when Jesus overcome him can others follow' (Brown 1966:616).

117 Om Jesus te volg is ekwivalent aan die gedagte van dissipelskap. Dit behels o.a. gehoorsaamheid aan
Hom en die aanvaarding van Jesus as rolmodel (Sanders 1975:318).
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hierdie wereld was me. Later sou hulle Hom na sy hemelse plek volg
(Lenski 1961:959).
Petrus en die ander dissipels se 'latere' navolging sou sodoende eerder op 'n
IIS
navoling van Jesus se lewe as In navolging van sy dood kon dui.
Opsomming van hoofstuk 13

Ons tref Jesus in afsondering saam met sy dissipels aan. Hy is besig om
hulle t.o.v. dissipe1skap te onderrig (Barret 1978:436). Volgens Van der
Merwe (1995:90) kan die karakter van die dissipels bepaal word deur na
hulle onderskeie reaksies op Jesus se onderrig te let. Daarvolgens kan ware
en valse dissipelskap onderskei word, wat aansluit by Johannes se dualisme
van die 'bo' en 'onder'. Sonder om die skema te verabsoluteer, maak Du
Rand (1980:46) In interessante indeling van hoofstuk 13 ten einde die
positiewe en negatiewe elemente van dissipelskap te beklemtoon:
Verse 1-17:
Voorbeeld van ware dissipelskap:
Jesus was die
dissipe1s se voete.
Verse 18-30:
Voorbeeld van negatiewe dissipelskap:
Judas se
verraad.
Vers~ 31-34:
Voorbeeld van ware dissipelskap: Die Inuwe' opdrag.
Verse 36-38:
Voorbeeld van negatiewe dissipelskap;
Petrus se verloening voorspel.
In hoofstuk 13:3 word van die Vader gese dat Hy m:lVTa EOWK£V d<;; T<l<;;
x£1pa<;; van Jesus. Hy word uitgebeeld as die bron van aIle gesag. Hy staan

aan die hoof en bepaal die kwaliteit van die 'bo'. Hierdie uitbeelding van
die Vader se rol is 'n konstante kenmerk in die afskeidsrede. Omdat Hy oor
liS Dit sou weens die onkunde van Petrus (en ook die ander dissipels vg1.l4: I, 5, 8, 22) eers moontlik
wees om Jesus mi sy opstanding uit die dood waarlik te volg (12:26). M.a.w. dat hulle die volle
konsekwensie van hulle navolging as 'n daad van seifverloening eers na Jesus se dood ten volle sou
begryp. Dit is nit kolon 36.2-3 duidelik dat Jesus nie Petrus se haastige aankondiging dat hy sy lewe vir
Jesus sal afle emstig bejeen nie. Hy stel 'n meer omvattende navolging in die vooruitsig as wat die
dissipels tot in hierdie stadium geken het. S6 verstaan, dui Petrus se 'latere' navolging nie op Jesus se
dood nie, maar op sy lewe. Daarvoor word die dissipels tans voorberei. Die opstanding nit die dood is
egter die beslissende gebeurtenis wat hierdie navolging sou realiseer. Hierdie gedagte word met die
betekenis van OKOAOUOElV versterk. Hier dui dit op meer as net 'n blote navolging van 'n persoon.
Jesus bepaal nie alleen die roete rue, maar is self deel van die geselskap (Vgl Louw and Nida 1989:202).
Na sy opstanding, m.a.w. nadat die gebeure van sy 'uur' afgehandel is, vestig Jesus Homself in hulle
midde as die dissipels se oudste broer (20: 17), en sit sy teenwoordigheid na sy hemelvaart deur die
Woord en Gees by hulle voort.
Petrus se reaksie verraai die onkunde van die dissipels oor Jesus se spoedige vertrek en die omvang van
die gebeure op hande. Dit verraai ook 'n gebreklcige insig oor die resultaat wat Jesus se optrede tot
gevolg sal he.
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alle gesag beskik beklee Hy die SeUll met sy gesag en stuur Hom na die
wereld. Jesus as die SeUll van die Vader word uitgebeeld as Een wat ano
8EOO l;l1A8Ev (13:3) en as nEJlljJavTO: van God (3:20). As gestuurde van
God word Hy gesien as die verteenwoordiger van die Vader 'bo' in die
'onder'. Sy taak in die 'onder' word in 13:31 beskryf met l80;6:a811. Hy is
gestuur om die Vader aan die wereld te openbaar (verheerlik). Hy tree
namens die Vader op. Die sukses van sy sending sentreer in die manier hoe
mense Hom ontvang (AaJl~O:VEl) (3:20) d.w.s. in hulle geloof en erkenning
wat hulle aan sy missie gee. Terselfdertyd is dit 'n erkenning ('ontvangs')
van die Vader. Hiermee is die eenheid tussen die Vader en die Seun wat 'n
baie belangrike tema in die afskeidsrede (en evangelie) is, uitgespeL Dit
keer telkens weer terug dat die SeUll nie onafhanklik van die Vader optree
nie. As verteenwoordiger van die Vader lewer sy gehoorsaamheid aan
Hom 'n getuienis hiervan.
Die Vader se liefde (3: 16) word ook in die optrede van die SeUll
verteenwoordig (13:1). Dit word beskryf as ayanrlaae; TOUe; 18(oue; de;
TEAOe; . Liefde is die dryfveer agter die optrede van die Vader en die SeUll.
ill v.6-10 word op die geestelike reiniging van die dissipels gelet. Jesus
verbind die dissipels aan Homself deur hulle deel van Hom te maak en hulle
geestelik te reinig (v.8). Volgens Van> der Merwe (199?:90) beteken hierdie
reiniging dat die dissipels vir Jesus in die geloof as hulle Verlosser aanvaar
(1:12). Dit lei tot 'n bereidheid om te dien (800AOe;) en op te offer (13:16).
Die voetewassing is daarvan 'n sprekende voorbeeld (v.12-17). Dit hou
verreikende implikasie vir die dissipels in want daarmee word die SeUll se
Vader ook hulle Vader (3:20). Dieselfde skema van die Vader as sender en
die SeUll as gestuurde word nou op hulle van toepassing gemaak. Hulle
verkry m.a. w. dieselfde verantwoordelikheid as die Seun nL om die Vader
(,bo') in die wereld ('onder') te verteenwoordig. Die un68ElYJla (13:16)
van Jesus wys vir die dissipels die weg aan waarvolgens hulle Hom moet
verteenwoordig. Sy optrede word met die van 'n leermeester vergelyk maar
is ook bereid om 'n dienskneg te wees. Die dissipels word ook in hierdie
skema ingetrek. Van hulle, as mense wat geestelik deur Hom gereinig is en
aan Hom verbind is, word ook verwag om mekaar te dien. Hulle taak in .die
wereld spruit uit hulle navolging van Jesus. Dit word duidelik uit Jesus se
wysiging van die woorde teenoor die Jode in 7:33 en 8:21 van: 'waar Ek
heengaan kan julIe My nie volg nie', na die woorde aan Petrus (en sy
dissipels) in 13:36: 'waar Ek heengaan kan jy My nie nou volg nie, maar
later sal jy My volg.' Hiermee is die toekoms van die dissipels ook verseker.
Hoofstuk 13 skets ook die teenpool. Dit is 'n wereld wat nie erkenning aan
die SeUll se sending verleen nie. Onder leiding van die 8la~6AOe; en met
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Judas Iskariot as verteenwoordiger (13:2), word 'n wereld blootgele wat
onafhanklik van God opereer. Judas se voete is ook gewas, maar sy optrede
van verraad sirnboliseer die verwerping van Jesus se redding. Hoofstuk 13
speel af teen die agtergrond van Jesus se 'uur' (13: 1) wat sy temgkeer na die
Vader inlei.
Konklusie

Die Seun se liefde vir sy 'eie' gee oorsprong aan 'n groep wat as God se
mense bekend staan. Deur sy gehoorsarne uitvoering van die Vader se
opdragte, toon die Seun nie aIleen sy liefde vir die Vader nie, maar skep
terselfdertyd die geleentheid vir die groep om gestalte aan te neem. Die
oorsprong van die gemeente spruit dus uit die vertikale verbinding tussen die
'bo' en die 'onder' wat d.m.v. Jesus se geestelike reiniging van die dissipels
(gesirnboliseer in die voetewassing) moontlik gemaak is. Met hierdie daad
van Jesus is die dissipels deel van Horn gemaak m.a.w. in 'n eenheidsband
met Horn verbind wat sekere irnplikasies vir hulle optrede teenoor mekaar
bevat. God se mense is nl. verplig om teenoor mekaar na die voorbeeld van
Jesus, hulle Leerrneester, te reageer. Dit gee aan die gemeente 'n
horisontale dienskarakter wat met hulle liefde vir mekaar gemotiveer word.
Dit behels dat Iede van God se mense mekaar moet dien en nie op bediening
ingestel moet wees nie. Met hierdie optrede word die karakter van Jesus
aan die wereld bekend gemaak en volg hulle vir Jesus in hierdie bedeling
voordat ook hulle tyd aanbreek om vir Jesus in sy ewige, hemelse
besternrning te volg. Die gemeente het ook 'n getuienistaak teenoor
buitestanders van hulle groep (die wereld). Die doel van hulle getuienis is
om met hulle onderlinge liefde buitestanders aan Jesus te herinner en van 'n
nuwe lewenstyl te oortuig ten einde hulle bes moontlik by hulle groep te
betrek. Die gemeente moet altyd reken met die feit dat hulle nooit almal sa]
kan betrek nie. Teenoor hulle groep is daar 'n ander vyandiggesinde groep
onder die beheer van Satan. In die gemeente mag daar selfs lede wees wat
oenskynlik deel vorrn van hulle geledere, maar in wie die noodsaaklike
innerlike (geloofs) binding met Jesus ontbreek. Met hulle dislojale optrede
.
word hulle ware' geestelike tuiste' aan die lig gebring.
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Hoofstuk 14

1. Inleiding
In hoofstuk 14 word die afskeidsgesprek tussen Jesus en sy dissipels

voortgesit. Sy spoedige vertrek na sy Vader is die agtergrond waarteen
hierdie hoofstuk gelees moet word. Die tegniek van die outeur is om d.m.v.
Tomas, Filippus en Judas (nie die Iskariot nie) se onkunde en misverstand
oor baie sake, vir Jesus die geleentheid te. bied om verhelderend oor sy
terugkeer na die Vader te praat. Die bedoeling van sy antwoorde is stellig
om die dissipels vir sy terugkeer voor te berei en van genoegsame inligting
te voorsien. Hy tree vertroostend en vermanend teenoor hulle op. In die
afskeidsuur bemoedig en versterk Jesus sy dissipels met 'n dubbele belofte:
Eerstens gaan Hy hulle na die Vaderhuis neem, tweedens gaan die Parakleet,
Jesus self en die Vader in 'n liefdesgemeenskap met diegene tree wat Hom
liefhet en sy gebooie bewaar. Binne hierdie raamwerk word 'n hele aantal
temas aan die orde gestel wat oenskynlik nie almal in 'n logiese
gedagtestruktuur met mekaar in verb and staan nie. Die verskillende maniere
hoe die inhoud van die hoofstuk ingedeel word spreek moontlik daarvan. 119
Van der Watt (1986:634) meld dat hoofstuk 14 tematies swaar gelaai is, en
gevolglik ook swaar gestruktureer is.
Die struktuur val in drie blokke uiteen: 120
BlokA

14:1-14: Jesus se vertrek as die weg tot die Vader
Semi-kola 1.1-1.8 (v.1-4): Inleiding: vermaning; geloof,
motivering, Jesus sal terugkeer.
Kolon 2-semi-kolon 3.5 (v.5-7): Tomas en Jesus
Kolon 4-semi-kolon (v.8-14): Filippus en Jesus.
4-5.5 (v. 8-9): Om Jesus te sien is om die Vader te sien.
5.7-5.12 (v.! 0-1 1): Oproep tot geloof,
eenheid tussen Jesus en Vader.
5.13-5.17 (v. 12-14): Belofte van groter werke.

119 Schnackenburg (1982:57) maak dievolgendeverdeling: (v. 1-3; 4-11; 12-17; 18-24; 25-31).
Carson (1991:488) doen dit weer soos volg: (1-4; 5-i4; 15-31). Groenewald (1980:305) se indeling is:
(1-4; 5-14; 15-17; 18-24; 25-26; 27-31).
Brown (1970:623) verdeel die hoofstnk in drie dele: (v. 1-14 (geloof) met as onderverdelings v. 1-4, 5
11, en l2-14); (v. 15-24 (liefde) en (v. 25-31 (afsluiting).
120

Vgl. Tolmie (1995:28).
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BlokB

14:15-24~

Semi-kolon 5.18-8.7 Die Parakleet, Jesus en die
Vader sal na hu1le kom wat sy gebooie hou
5.18-5.20 (v. 15-17): Eerste belofte.
5.21-5.30 (v. 18-21): Tweede belofte
v.22-24): Derde belofte

14:25-31 Konklusie
Blok C
Semi-kola 8.8-8.10 (v. 25-26): Gawe van Parakleet
Semi-kola 8.11- 8.15 (v. 27): Gawe van vrede
Semi-kola 8.16-8.18 (v.28-29): Jesus se vertrek
en terugkeer
Semi-kola 8.19-824 (v. 30-31): Gereed om te gaan.
14:1-4
1.1

M ~ TapaaatoBw u~wv ~ Kap81a'

1.2

1.3
1.4

1.5

lv TlJ OlKl<;l TOO lTaTpo<,; ~OU ~oval lTOAAa( dalY'
d 8E ~~, EllTOV crv u~lv OTL
,
lTOpEUO~al ETol~aaaL TQ1TOV U~IV;
~

1.6

1.7

1.8

~

;

('



atlav lTopEu8w Kat ETol~aa(JJ TOlTOV u~lv,
lTclAlV Epxo~aL
at lTapaA~~tjJo~al u~a<.; lTpo<,; l~auTov,
«(va OlTOU d~tlyw Kat U~E1<.; ~TL
--Kat OlTOU lyw U1T<lyw oY8aTE T~V o8ov.

2. Strukturele en eksegetiese orii~ntering van hoofstuk 14
Verse 1-4 (kola 1.1-1.8 dien as inleiding tot die hoofstuk. Semi-kolon 1.1
begin met die vennarting om nie ontsteld (TapaaatoBw) te wees nie (v.1a).
Die rede hiervoor is dat geloof in God en Jesus geanker is. Dit gee aan
hierdie verse 'n vertroostende karakter wat in die vennaning om gelowig te
bly gesetel is (1.2 en 1.3). Hierdie verse sluit aan die einde by 14:27-31 aan
wat ewe-eens troos bevat nl. dat Jesus se vrede sal bly alhoewel Hy na sy
Vader terugkeer. Hoofstuk 14 vonn strukturee1'n eenheid. Dit kan beskryf
word as In redevoering van gerusstellende versekering aan die agtergeblewe
dissipels rondom die weggaan en dubbele 'terugkeer' van Jesus (Du Rand
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1977:188). Jesus gaan na sy Vader, maar bemoedig en versterk sy dissipels
met die dubbele versekering dat Hy hulle na die Vaderhuis sal neem met sy
wederkoms en dat Hyself, die Parakleet en die Vader met die gene wat Hom
liefhet en sy gebooie bewaar, in In liefdesgemeenskap tree (v .15-26).
Semi-kola 1.2 en 1.3 (v.l) kan as 'n opskrif bokant hoofstuk 14 geplaas
word. Dit is chiasties t.o.v. TTtaTEUETE, 8EOV en fJlE gestruk:tureer:
;

n~A.

l '

UtOTEUETE ElC; TOV ild2Y,

, ,

Kat EtC;

,

\

,

£tK' UI OTEUETE.

. te vrees me,
. maar te g1o. 121
egm met n vertroostende oproep om me
J.esus b"

Ekskursie: Geloof
Vir die eerste keer in die afskeidsrede word geloof (UlaTEUETE) ter sprake
gebring. Die werkwoord TTlaTEUW kom 98 keer in die evangelie voor.122
Dit gee 'n aanduiding van hoe-belangrik dit vir Johannes is, veral as in ag
gene em word dat Matteus dit slegs 11 keer, Markus dit 9 keer en Lukas dit
14 keer gebruik.
Wat bedoel Jesus met hierdie geloofsoproepe?123 fllaTEUHV word in die
vierde evangelie meesal as 'n uitdrukking van die reaksie van 'n persoon op
die boodskap aangaande Jesus gebruik (Vanderlip 1975:96). Die inhoud
van hierdie boodskap word op verskeie maniere beskryf: D.m.v. die CHl
klousule, wat die belangrikheid van Jesus benadruk, of die verkorte
weergawe nl. TTlOTEUW + dC;. Soos hier in 1.2 en 1.3 die geval, word
TTtOTEUH v die meeste kere saam met dC; aangetref.
Dit is die mees
algemene konstruksie waarin geloof uitgedruk word. Dit verwys volgens
Schnackenburg altyd na Jesus behalwe in hierdie geval, waar God ook as
voorwerp uitgesonder word. Dit is in die lig van Jesus se afskeid 'n
verstaanbare oproep veral as in ag geneem word dat hierdie konstruksie
121 Die gedagte word in v.27-31 weer opgeneem t.o.v. EiPrlVllV en Tapaaat09w. Dit verleen aan die
hoofstuk 'n rings komposisie.
122 Die selfstandige naamwoord kom nie in die evangelie voor nie_
123 Om die leksikale betekenis van lTWT£UW te bepaal verdeel Louw and Nida (1989: 198) die woord in
vier betekenisvelde: 1) dink om waar te wees, 2) vertrou, 3) om Christel ike geloofte he, 4) toe te
vertrou. Volgens punt 3 beteken dit die volgende: 'to believe in the good news about Jesus Christ and
to become a follower - to be a believer, to be a Christian, Christian faith' _ Dit sou volgens Louw and
Nida ook moontlik wees om die betekenis van bierdie subdomein onder die 2de nt. 'vertrou' te
klassifiseer. Wat bierdie subdomein egter van die ander onderskei is dat die komponent van geloof in
'n spesifieke stel reels of persoon (nt. Christus) bier aan die orde is.

75

uitdrukking gee aan 'n persoonlike verbondenheid met Jesus. Geloof word
ook in die evangelie Lt.v. 'n geloofsbelydenis oor die bates en voordele van
Jesus verwoord. Volgens Kysar (1993:93) word geloof ook as stellings
aangaande Jesus (geloofsbelydems) in die evangelie aangetref (vgl. 11:27).
Hier skuif die klem van 'n persoonlike verhouding met Jesus na 'n meer
intellektuele aanvaarding. Die mees algemene gebruik by Johannes is egter
om geloof direk op Jesus te rig. Die meerderheid voorkomste hiervan dui op
'n basiese verhouding tussen Jesus en die dissipels. 124 Johannes se voorkeur
van die werkwoord b6 die selfstandige naamwoord is vir Brown 'n
aanduiding van die aktiewe en dinamiese aard van geloof. n lOTEUW se
verbinding met die datief dui op geloof in die woorde of in die proklamering
van Jesus, m.a.w. geloof o.g.v. getuienis aangaande Jesus (Bultmann

1978:222). Bultmann gaan voort om geloof aan verskeie begrippe te
verbind: geloof en redding, geloof en die verloening van die wereld, geloof
en kennis en geloof en liefde. Geloof wat op die w(W)oord gerig is bring
redding. 125
Die verloening van die self is die basiese betekenis van
geloof.126 Dit behels 'n verbinding met Jesus. Dit dui me op 'n emosionele
verbinding me, maar is op 'n wilsbeslissing om God se aansprake, soos deur .
Jesus verteenwoordig, te aanvaar (Brown 1970:513).
Schneiders
(1978:45ev.) se die ware betekems van die Christelike verbinding is om in
Jesus te glo en definieer dit soos volg: 'To believe in Jesus is to accept him,
to identifY with him, to follow him, to grow in discipleship. It is in brief to
commit oneself to Jesus with that totality of self-giving that is suitable only
in relationship to God and one whom he has sent.' Ook Doohan (1988:133)
Ie hierdie aksent as hy se dat TTlaTEUW + d<; nie bloot beteken om die
leerstellings aangaande Jesus te aanvaar me, maar 'n oorgawe van die self
aan Hom behels. Volgens Schnackenburg (1982:558) het Johannes die

124

Brown (1970:512); Bultmann (1978:222); Kysar (1993:93) (14:1; 16:9; 17:20)

125 Die verlossing word op verskeie maniere gestel bv. dat die gelowige die ewige lewe het (3:15), ofnie
geoordeel sal word nie (3:18) of van die dood na die lewe oorgegaan het (5:24). Die indruk word geskep
dat slegs geloof redding tot gevolg het. Paulus se antitese tussen geloof en werke word nie deur
Johannes gehandhaaf nie. Vir Johannes is geloof, anders as by Paulus, nie 'n weg tot saligheid nie,
maar die verduideliking van die saligheid self Dit is die rede waarom daar by Johannes geen spanning
tussen die klem op geloof en en die belangrikheid van goeie werke is nie. Om in Jesus wat deur God
gestuur is, te glo, is om die goeie werk te doen wat God verlang. (Bultmann 1979:223; Brown
1970:513).
J26 Bultmann (1979:223) se dat die wereld nie weet wat redding behels nie en soek derhalwe daarna in
geskrifte. Wat nodig is, is dat na die waarheid gedraai word en dat aIle vorige standaarde eenkant
geskuifword. Geloofhet sy wortels in 'n 'ander' wereld. Dit is 'n geskenk van God. Ook Paulus
beskou geloof as 'n oorgawe van die eie wi!. Soos vir Johannes is geloof vir hom nie 'n goeie werk nie,
maar 'n daad van gehoorsaamheid.
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begrip teologies verder ontwikkel as die Sinoptiese evangelies wat geloof
hoofsaaklik aan wonders en tekens verbind. Alhoewel hierdie dimensie ook
by Johannes aanwesig is, voer hy dit verder en word geloof voorgehou as
van fundamentele belang vir 'n verhouding met Jesus en veraI vir die
redding van 'n mens. 127 Hierin stem Johannes met die denke van Paulus
ooreen. Om te glo is volgens die evangelie om die self-openbaring van Jesus
te aanvaar en om jouself aan Hom te verbind. Hy bemiddel die verlossing
Volgens Du Rand
en bied so sekuriteit t.o.v. die ewige lewe. 128
(1991:316ev.) is geloof 'n gawe wat aan die dissipels geskenk is. Dit is die
basis van dissipelskap, en moet volgens Vanderlip (1975:96) in ander areas
soos die liefde, gehoorsaamheid en diens ingroei.
Samevatting van geloof

Uit bg. kort oorsig is dit duidelik dat geloof 'n tema is wat regdeur die
evangelie aangetref word (Morris 1989: 170). Dit is 'n sleute1 term vir die
bestaan en funksionering van God se mense. Dit vorm die naelstring
waarmee die dissipels mi Jesus se vertrek aan Hom en die Vader verbonde
bly.129 Hierdie verbondenheid vind uitdrukking in 'n oorgawe aan Jesus wat
aile aspekte van 'n persoon se 1ewe in beslag neem by. sy verhouding met
ander mense en die doen van goeie werke. Vir Johannes is 'n gelowige en
'n dissipel 'n aanduiding van diese1fde persoon (Brown 1970:512). Van der
Merwe (1995 :26) kom tot die konklusie dat geloof en liefde die twee
vemaamste kenmerke van 'n dissipel is. Geloof verbind nie alleen God en

127 Volgens Brown (1970:530) kan vier fases in die ontwikkeling van geloofby Johannes onderskei
word. Dit staan in verband met die verskillende reaksies op Jesus se tekens:
1) Die eerste fase weerspieel 'n onvoldoende geloofwaar mense met ongeloof op die tekens reageer en
nie na die lig toe draai nie.
2) Hierdie fase verteenwoordig die siening dat Jesus 'n wonder-doener is. Sy tekens word as wonders
beskou.
3) Hierdie fase onderskei tussen die werke as bewyse van Jesus se goddelike krag en die tekens as
openbaring van die Vader wat deur Jesus optree.
4) die reaksie van mense wat selfs sonder enige tekens tot geloof kom. Die eerste twee fases word as
onbevredigende geloof en die laaste twee as bevredigende geloof getipeer. Die ontwikkeling van geloof
gaan ook volgens Brown (1979:25) gepaard met die verskuiwing vanaf die sg. lae na die hoe
Christologie waarmee Jesus se goddelikheid erken word.

128 'We are justified, therefore, in speaking of a personal allegiance to Jesus Christ, a dedication of
oneself.... in John 'to believe in Jesus' means above all to acknowledge his claims for his own person.
(Schnackenburg 1982:561).
129 Du Toit (1991:334) se dat al die verwysings na geloofin hoofstuk 14 bv. om die Vader te ken, te sien,
te gehoorsaam ens. almal uitbreidings is van die geloofwat in v.1 ter sprake is. Jesus doen 'n oproep om
Hom te vertrou.
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sy mense met mekaar nie, maar dit het ook 'n heilsame invloed op hulle
lewe. Die ekklesia kan homself troos met die wete dat sy geloofsbinding
met Jesus en die Vader 'n toekoms ontsluit wat 'n gerusstellende,
vertroostende effek op hulle lewens het.
Die eenheid tussen God (Vader) en Jesus (Seun) word sterk in 1.1 en 1.2
beklemtoon. Beide word as voorwerpe vir geloof uitgesonder. God en
Jesus se verhouding met sy mense word ook uitgedruk. n t<JTElJETE (1.1 en
1.2) kan volgens Carson (1991 :488) as indikatief of imperatief verstaan
word. 130
Waarskynlik is dit korrek om beide as imperatiewe te beskou, m.a.w., glo in
God! Glo in My! Semi-kola 1.4 en 1.5 bied verdere troos nt dat die Vader
se huis oor baie woonplek beskik wat deur Jesus se weggaan gereed gemaak
word. Jesus maak dus aan die dissipels bekend dat sy tyd by hulle min is en
dat Hy op die punt staan om na die Vader terug te keer. Daar wag dus binne
die afsienbare toekoms In afskeid en verwydering tussen Jesus en sy
dissipels. Jesus maak sy bestemming aan hulle bekend. Hy gaan na sy
Vader se woning (1..4; 1.5). Die doel van sy vertrek daarheen is om vir sy
dissipels In woonplek gereed te maak (1.5). Die skeiding tussen Jesus en sy
dissipels sal egter nie blywend wees nie. In 1.6 en 1.7 is sprake van Jesus
se terugkeer en sy hereniging met die dissipels. Die uitdrukking: £TOtllaaal
TOTTOV UlllV korn twee keer voor. Dit dui op die Iloval in die Vader se huis.
Die rede vir Jesus se vertrek (TTopElJOllat) word uitgespel: sy terugkeer na
die Vader hou sekere voordele vir die dissipels in (Carson 1991 :488). Sy
doel (iva) is dat hulle by Hom sal wees (1.7).131 God se teenwoordigheid
is dus die rede waarom gelowiges nie ontsteld moet wees nie.

130 Dit skep die volgende moontlikhede: indien beide as indikatiewe geneem word kan dit die volgende
beteken: 'soosjulle in God glo, so glo julIe ook in My'. Vervolgens kan die eerste as indikatief en die
tweede as imperatiefverstaan word. Die bedoeling sou dan wees: 'soosjulle in God glo, glo ook in
My!'
131 Van der Merwe (1995:235) kom na 'n deeglike bespreking van die voorkoms van OTTOU in die
evangelie, tot die konklusie dat die woord 'n aanduiding is van 'n plek waar God is of die sfeer van God
daarmee beskryf. Daar is 'n progressiewe ontwikkeling in die omstandighede te bespeur waarin OTTOU
gebruik word. Dit begin in 7:34 as 'n uitdrukking om te se dat die Jode weens hulle ongeloof nie vir
Jesus kan volg nie, en eindig met die belofte dat die dissipels Hom weI sal volg waar Hy sal wees.
Slegs deur Jesus te dien kan Hy gevolg word (12:26).
In 13:36 word gese dat slegs Jesus se volgelinge Hom sal volg maar eefS op 'n later staduim.
In 14: 3 word duidelik gemaak dat slegs sy volgelinge sal wees waar Hy is.
In 14:4 word gese dat dat sy volgelinge weet waarheen Jesus gaan.
Jesus se volgelinge sal Horn volg en hulle by Hom aansluit en sy glorie aanskou (12:24),
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Die belangrike vraag is verder: Wat gaan intussen met die dissipels gebeur
as hulle alleen sonder Jesus verder moet leer? Wat gaan hulle toestand wees
ten tye van hulle verwydering?
In 13:36 e.v. het Jesus gese dat sy dissipels Hom nie dadelik kan volg nie,
maar dit weI later sal doen. Dit word weI moontlik gemaak deurdat Jesus
met sy weggaan genoeg wonings (J.lOVOl) vir die dissipels gereed gemaak
het. Maar hoe gaan dit gebeur? Wie vul intussen sy pIek? Hoe word die
kontak met Jesus behou? Dit is op hierdie vrae waarop die volgende
perikoop antwoorde bied.132 Jesus se verklaring in 1.8 (vA) suggereer dat 'n
'weg' (T~V 68ov) nodig sal wees om die verbinding tussen Hom en die
dissipels weer te herstel. Ook Tomas se vraag in onkunde (2-2.3) bevestig
dat hy aan 'n weg dink om die verhouding met Jesus te herstel.
In 1.1-1.8 word die verbondenheid tussen Jesus en sy mense met die
metafoor van 'n huis (OLKlO), woning (J.l0VOl) en plek (Tonov) verder
beskryf. Jesus keer na sy Vader terug maar verwys nie na sy be stemming as
die hemel nie. In 1A verkies Hy die benaming OlKl\! ToG TTOTpO~. In 1.7
word dit 'n plek wat binne die dissipels se bereik geplaas word. Volgens
Schnackenburg (1982:59) word Jesus se weggaan hier aangebied vir wat dit
regtig bedoel is om te wees: 'n vreugdevolle belofte (vgl. 14:28) wat van
alle hartseer gestroop is. Jesus gaan weg, maar keer terug met die doel am
sy mense met Hom verenig te hou. Sy weggaan is dus tot hulle voordeel.
Carson (1991:489) is korrek as hy in die konteks van die Johannese teologie
se, dat die plek vir die dissipels via die kruis en die opstanding van Jesus
voorberei word. 133 Huis (OlKlO) is 'n term, eie aan die familie. Hierdie term
kan as 'n beskrywende uitdrukking vir die tradisioneel Joodse siening van
die hemel beskou word. (Newman and Nida 1980:455; Carson 1991 :489).134
Vir Lenski (1961 :970) word die hemel gekarakteriseer as 'n plek waar die
dissipels die beskerming, liefde, vrede en geluk van die Vader kan ervaar.135

132 Woll (1980:230 e.v.) beantwoord die vrae hoofsaaklik deur na die optrede van die dissipels self en die
rol van die Parakleet soos dit in v .12-17 uitgespel word, te kyk.
133 Barrett (1978:457) meld dat daar geen verskil in betekerus is tussen die woorde lTOPC:UOjlal en umfyw
wat in 13:33 gebruik word rue. Jesus se weggaan beteken 1) sy dood 2) sy vertrek na die Vader se huis
ofmeer eenvoudig gestel, sy terugkeer na sy Vader. Volgens Van der Merwe (1995:219) is die
verandering in woordkeuse doelbewus aangebring: lTOP£UOjlal is sterker t.O.v. die doelwit georienteer en
dui gevolglik Jesus se bestemming by die Vader duidelik aan. (Vgl. ook Newman and Nida 1980:456).

134

Beutler (1979:46-47) maak daarop aanspraak dat Ps.42/43 die tradisionele agtergrond vir 14: 1 vorm.

Volgens Louw and Nida (1989:732) word jlOVE onder die betekenisveld van 'vertoef geplaas en dui
dit op 'nplek waar daar gebly/vertoefkan word. Newman & Nida (1980:454) sluit daarby aan.
135
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Die wanindruk kan met die meervoud (Jloval) geskep word dat die hemel uit
verskeie stop of rusplekke bestaan en gevolglik 'n plek van voortgang is.
Derhalwe word voorgestel om Jlov(h aan die werkwoord Jl£VElV (om te
bly), wat beide dieselfde stam het, te koppel. In v. 23 word JlOV(lt herhaal
as 'n aanduiding van die woning wat die Vader en Seun by hulle kinders sal
kom maak. Aangesien dit op een plek in die Vader se huis dui, sou die
betekenis van 'kamer' waarskynlik 'n getroue weergawe van die bedoeling
wees (Newman and Nida 1980:455).136
Die vraag kan gevra word waarom die evangelis sy gedagtes oor die hemel
met 'n familieterm soos OrKla uitdruk?137 Dit is 'n komplekse beeld wat ten
minste uit die volgende onderliggende metafore bestaan: huis van my Vader;
baie kamers; Jesus berei plek voor. Jesus se opmerking dat Hy sy
volgelinge sal neem na waar Hyself is, moet as 'n deel van die groter huis
metafoor gesien word. 138 Die vermoede is dat Johannes die terme self
ontwikkel het en sterk aansluiting gevind het by die algemene opvattinge
van sy tyd.139
Dit is die plek wat Jesus via die kruis en die opstanding vir die dissipels
voorberei. Dit wi! dus voorkom of al die inwoners daar gelyke behandeling
sal ontvang. Daar kan aanvaar word dat JlOVE en TOTTOS op dieselfde plek
dui.
Ander gedeeltes in die evangelie werp moontlike lig op die interpretasie van
die uitdrukking 'huis van My Vader.,140 Die onsekerheid oor 'n vereniging
in die hemel is daarmee afgesny. Hierdie vers sluit gevolglik aan by v.23
136 Ook vir Brown (1970:625) hoef daar met die meervoud ij.tovai) me grade of trappe van heerlikheid
in die hemel verstaan te word me. Vir hom is dit bloot 'n aanduiding dat daar genoeg plek is.

Huis en kamers is onderliggend en kan moontlik 'n verwysing na die hemel wees (Brown 1970:625;
Schnackenburg (1982:60-61); Carson (1991 :489)

137

138

Van der Watt (1999:240)

139 Schnackenburg (1982:61) 'The most likely explanation of how the evangelist came to make the
statement concerning the dwellings in the Father's house is that he formed it himself against the
background of the views that were current at the time. '

140 Brown (1970:627) meld dat die uitdrukking in (2: 16) voorkom, maar in 2: 19-22 herinterpreteer
Johannes dit as die liggaam van Jesus. In 8:35 is sprake van 'n spesiale huis waarin die Seun - in
teenstelIing met die slawe - 'n permanente plek het. Die 'baie woonplek in My Vader se huis' sou dus
die betekenis kon dra van "n permanente eenheidlverbinding ij.toVE) met die Vader in en deur Jesus.
Jesus se terugkeer na sy opstanding kon die doel he om die dissipels met Homself en die Vader te
veremg (vgl. ook die woorde in v.3: KainapaArllllj!Ollal UIl&; npo<; EllauTov). S6 verstaan, dui die
'huis van My Vader' volgens Brown nie op plekke iewers in die hemel me, maar eerder op geestelike
posisies in Jesus.
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waar daar melding gemaak word van die Vader en Seun wat woning kom
maak by die kinders. Jesus se terugkeer om die dissipels saam met Hom te
neem staan in 'n posisie van spesiale vermelding. Dui dit op 'n spoedige
wederkoms - moontlik nog in die leeftyd van die dissipels? Dit is bekend
dat die vroee christene die wederkoms baie gou verwag het. 141 Hierdie
verwagting moes aangepas word namate Jesus se terugkeer nie gerealiseer
het nie. 'n Dualisme t.o.v. die eskatologiese verwagting het s6 sy beslag in
die evangelie gekry.

Kysar (1993: 100) vind bewyse van drie soorte beskrywings van die
eskatologie:
1. 'n Toekomsgerigte eskatologie waarvan hoofstuk 14 klaarblyklik deel is.
Dit verplaas aIle verwagting na die toekoms wanneer Christus met sy
koms die geskiedenis tot 'n [male afsluiting sal voer. Dit sluit aan by die
tradisioneel-Christelike standpunt.
2. Daar is ook gedeeltes in die evangelie wat die toekoms in terme van die
hede verldaar. Kysar (1993) beskryf dit as 'present eschatalogy'.
Bultmann is by. bekend vir sy radikale presentiese verklaring van die
evangelie se eskatologie. Ten einde alles presenties te verklaar huldig hy
die standpunt dat die evangelis aIle toekomsgerigte verwagtinge
geontmitologiseer het. Met die voltooiing van die evangelie was daar
volgens hom geen spoor van enige futuristiese eskatologie sigbaar nie.
Die opwekking van Lasarus (11 :25-26) is 'n betekenisvolle voorbeeld.
Die ewige lewe word as 'n kwalitatiewe bestaanswyse van 'n gelowige
beskryf, wat eerder op 'n teenswoordige geloofsrealiteit met Christus, as
op 'n toekomsverwagting dui.
3. As daar na 14:2-3 gekyk word identifiseer Kysar 'n derde beskouing
Lv.m. die Johannese eskatologie. Hy noem dit 'n 'hemelse eskatologie'.
Dit is volgens hom weI toekomsgerig, maar verskil van die tradisionele
futuristiese siening. Daar is 'n hemeise woning vir die dissipels gereed
Na afloop van die
gemaak waarheen Christus hulle sal neem.
Paasgebeure (14:18) sou die eenheid tussen Jesus en sy mense weer
herstel word deur die Vader en Jesus se inwoning in die dissipels. 'For
the Fourth Evangelist, the disciples' communion with Jesus, and through
him with God, was obtained through obeying his teaching (14:23, 

141 Kysar (1993:98) stel <lit soos volg: 'First it was believed that Christ would very soon return. At that
time He would bring the fullness of God's salvation. But that immediate reappearance did not
materiali7~, at least not in the way it was anticipated. '
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commands 14:21).' In die hele N.T. word IlOVE slegs op hierdie twee
plekke (14:3; 23) aangetref. Hierdie hemelse erfdeel word volgens
getuienis uit die teks reeds direk na die dood van gelowiges hulle be sit en
staan nie eers oor tot na Jesus se terugkeer en laaste oordeel nie. Dit
loop gelyktydig met en sluit aan by die wereldgeskiedenis.
Daar bestaan dus nie eenstemmigheid om 1.2-1.7 met die parousia
(wederkoms) van Jesus te verbind nie. 142 Carson (1991:488) onderskei drie
moontlike interpretasies van Jesus se terugkeer:
1.
Sy terugkeer na die opstanding
2.
Sy terugkeer in die Gees
3.
Sy terugkeer aan die einde (wederkoms).
Daar kan gekonkludeer word dat 'n toekomstige eskatologiese verwagting
van die hemel waarskynlik me in hierdie verse veronderstel word nie, maar
ook tog me heeltemal ontken kan word nie. Dit is veral die woorde 1va
orrou dill tyw Kal ullE1~ ~T£, wat op futuristiese konnotasie dui. Om 'te
wees waar Jesus ook is', kom volgens Schnackenburg (1982:63) ook in
12:26 en 17:24 voor. Dit is 'n Johannese uitdrukking om die eenheid met.
Jesus in 'n 'plek' van vervulling te beskryf.
Die familie-terme wat in hierdie verse gebruik word wi! eerder die intieme
familieverhoudinge tussen die Vader, Jesus en die dissipels tot uitdrukking
bring. Bultmann (1953:404) se standpunt dat Jesus via die kruis, opstanding,
hemelvaart en die koms van die Parakleet, die dissipels se plekke voorberei,
is 'n uitbreiding van Carson se siening, wat nie die laaste twee gebeurtemsse
hierby insluit me.
Die doel van Jesus se aankondiging is om die dissipels vir sy weggaan voor
te berei en te vertroos. Van die dissipels word geloof gevra wat die eenheid
met Jesus en God sou bly verseker.
Verse 2-3 loop baie duidelik op v.6 uit wat die weg na die Vader se huis
uitspel. 143 Die weg behoort volgens Jesus me vir die dissipels vreemd te
wees me (1.8). Sy veronderstelling is dat hulle daarmee bekend is.
Benewens Jesus se bekendmaking dat Hy na die Vader terugkeer (v.2), volg
142 Vgl. Brown (1966:626) Ifwe think that 14:2-3 originally referred to the parousia and possibly was
reinterpretated in terms of the death of the Christians, we cannot overlook the tension between such a
view in 2-3 and the realized eschatology of the rest ofthe chapter...we have insisted that there are
elements both offinal and realized eschatology in John.
Volgens Carson (1991:489) fokus hierdie gedeelte ook me so sterk op die parousia nie. Dit wil eerder
die voordeel van om in God se teenwoordigheid te leer, vertolk.

143 Van der Watt (1999:29 wys daarop dat die fokuspunt van kola 1.4-1.7 op die weg na die Vader se
huis en nie op die huis me, vaL
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in v.6 ook 'n tweede bekendmaking n1. dat Hyself die weg na die Vader se
huis is. Derhalwe die dringende oproep om in Jesus te glo. Die dissipels
moet aan Jesus verbind bly want sonder Hom is toe gang tot die Vader nie
moontlik nie. Daar is 'n herkenbare ooreenkoms tussen hierdie woorde en
die in 10:7-10, waar Jesus Homselfas die deur vir die skape voorste1. Hy is
die enigste toegang tot die Vaderhuis.
Die familiebeeld

Die belangrike vraag is of oLKia en IlOVE letterlik of figuurlik verstaan moet
word. As dit deel van die familiebeeld is, is 'n figuurlike interpretasie voor
die hand liggend. Saam met Van der Watt (1999:29) kan egter gese word
dat die fokus in hierdie konteks eerder op die weg na die Vaderhuis vaL Die
Vader kan dus as plaasvervanger van die huis beskou word en Jesus as die
weg wat na die Vader lei. Met oLKla en Iloval word onderliggende
metafore gevolglik aan die orde gestel en kan die juiste interpretasie daarvan
uit die breer konteks gehaal word. 144 Hierdie beskrywing open die deur vir
die intieme verhoudinge tussen Vader en Seun waarin die dissipels ook deel
(14:23). Hierdie verhouding kry beslag met die geloofsbinding tussen die
Seun en die kinders wat die bestaan van die familie bevestig. Van der Watt
(1999:240) wys op die kompleksiteit van hierdie metafoor wat uit die
volgende dele bestaan:
• Jesus gaan na sy Vader se huis en berei plek v~~r.
• Daar is baie kamers
• Hy sal weer terugkeer
• Sy volgelinge sal by Hom wees.
Hy is van mening dat die onderskeie dele me afsonderlik nie, maar as een
sentrale beeld verstaan moet word. In die lig van die konteks val die fokus
nie op die huis as sodanig nie, maar op Jesus wat die weg daarheen is (14:6
7). Jesus is dus die Ben wat die lewe toeganklik maak en die moontlikheid
vir die ontstaan van 'n familie skep. Huise was oor die algemeen die

144

l.l)
1.2)
1.3)
1.4)

EV TiJ ohdQ TOO rraTpo<; 1l0U Iloval rroAAat ELalV"

d 8£ Ilrl, E1 rrov (Xv UtJlv

OTt rrOpElJOllal ETolllaaal Torrov ulllV;
Kal EelV rropw9w Kat £Tollloaw Torrov Ulllv,
rraAl v l':PXOllal
Kat rrapaArlllljiOllal Ulla<; rrpo<; EllaUTov,
'(va orrou dilL EYW Kat UIlE1~ ~TL

Sintakties val die klem nie op die voorbereiding van die plek in die Vaderhuis nie. 1.3 en 104
beklemtoon die feit dat Jesus sal terugkeer om die dissipels saam met Hom te neem. Dit spel die intierne
verbondenheid van die familie uit. Die kinders sal waarlik tuis wees.
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woonplek vir families in antieke tye. Dit het aan die vader, as hoof van die
familie behoort, en het aan alma1 in die familie 'n tuiste gebied. Die familie
was onder die beskerming en versorging van die vader. Hulle het die
voorregte van die huis geniet. Die huisorde moes gerespekteer word. Dit
het o.a. beteken dat In stabiele verhouding oftewel gereelde kontak met die
ander inwoners van die huis by. die vader en kinders moes heers. Met sy
keuse van juis hierdie metafoor beskryf Johannes die hemel as die
woonplek vir God se mense vir wie die besit van eiendom In algemene
gebruik was.
Dit is duidelik dat die sfeer waarin die ewige lewe te vinde is, in die familie
setel, waar God die Vader is.
Ekklesiologiese perspektiewe
Jesus se oproep ITlOTEuEn: Eie; T<JV 0EOV, Kat Eie; filE ITtOTEUETE is In
oproep om God en Jesus te vertrou. Jesus bied Homself as die fondament
vir die ekklesia aan. Vir die ekklesia is Hy die weg na die Vader, asook
hulle waarheid en hulle lewe. Kontak met die Vader is aIleen deur In
geloofsbinding met Jesus moontlik. Die eindbestemming van die ekklesia is
by die Vader. Hulle is van hierdie tuiste verseker omdat Jesus die
betroubare weg daarheen is. Die gemeente is mense wat in Jesus se
betroubaarheid"hulle sekuriteit vind. Jesus is die weg tot hierdie tuiste. Met
geloof is hulle aan Jesus verbonde en dus verseker van hulle toekoms. Die
sekerheid van hulle ewige bestemming setel vir God se mense nie in die
prestasie van hulle geloof nie, maar in Jesus wat vir hulle die weg daarheen
oopgemaak. Die versekering waarmee die gemeente oor die toekoms leef,
is In bysaak. Hoofsaak is dat hulle onderweg daarheen is. Die geloof is die
naelstring waarmee sy mense aan Jesus verbind bly.
Die
toekomsverwagting waarmee God se mense leef, bemvloed hulle daaglikse
lewe. Hulle is op In ander manier daagliks in die lewe betrokke. Saam met
liefde vorm geloof die vemaamste kenmerke waaruit die lewe van God se
mense bestaan. 145 Die persoonlike verbinding met Jesus, kring uit om ander
lede gunstig te bemvloed.
Vandaar dan die dringendheid om met
gelooflvertroue te reageer op Jesus se oproep. Hiermee word uitdrukking
gegee aan 'n intieme, persoonlike verhouding met God.
Saam met Kysar (1993:93) kan gese word dat dit vir God se mense die
volgende behels:

145

Vanderlip 1975; Culpepper 1975; Doohan 1988.
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1) 'n Persoonlike verbinterus met Jesus, d.w.s. 'n persoonlike
betrokkenheid by Jesus self
2) Gehoorsaamheid en aanvaarding van sy woorde en gesag
3) Oorgawe aan Jesus en vertroue in Hom.
Dit is duidelik dat geen binding met Jesus sonder geloofmoontIik is rue. Dit
is aIleen met hierdie primere verhouding in plek dat verhoudinge tussen die
res van die familie 'n moontlikheid word. Die feit dat geloof rue in die
evangelie as 'n selfstandige naamwoord voorkom rue, maar slegs as
werkwoord, bekIemtoon volgens Kysar (1993:93), die dinamiek wat in die
woord opgesluit Ie. Geloof is iets wat 'n mens doen of wat aan jou gedoen
word. Dit dui ook rue op 'n eenmalige handeling rue, maar op iets wat
herhaaldelik besluit en gedoen word. Geloof is 'n gawe wat herhaaldelik
ontvang word en 'n dinamiese kontinuneit tot gevolg het.
Die geestelike lewe van die gemeente spruit uit die geloofsbinding tussen
Jesus en elke lid persoonlik. Daarmee word lede ook aan die Vader verbind
en kan 'n lewe in God se familie begin wat volgens die liefde funksioneer en
aan hulle In eskatologiese verwagting van In ewige bestemming bied. Die
ekklesia is dus In gemeenskap wat die uitdagings van die hede met geloof in
Jesus hanteer en daarmee verseker is van 'n gewaarborgde eskatologie.
Die feit dat Jesus sy volgelinge tot geloof oproep, lewer bewys dat vertroue
in God rue vanselfsprekend in die gemeente funksioneer rue. Geloof het die
neiging om te k:wyn en moet dus voortdurend aangewakker word.
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5.12

Inleiding
Kolon 2-semi-kolon 3.5 (v.5-7): Tomas en Jesus
Kolon 4-semi-kolon (v.8-14): Filippus en Jesus.
4-5.5 (v. 8-9): Om Jesus te sien is om die Vader te sien.
5.7-5.12 (v.10-11): Oproep tot geloof,
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eenheid tussen Jesus en Vader.
In die hoofstuk is die onderskeie temas ineengevleg wat 'n duidelike
afbakening van die struktuur bemoeilik. Om 'n geheelbeeld van die temas in
hierdie hoofstuk te vorm, mag dit nodig wees om aansluiting by ander
afgebakende perikope in hierdie hoofstuk te vind.

Deur misverstand tussen Jesus en Tomas as literere tegniek te gebruik word
die leser geboei om nader aan woorde van Jesus te kom. 146 Tomas toon me
begrip vir Jesus se veronderstelling dat sy dissipels weet waarheen Hy gaan,
en die weg daarheen ken me. Hy reageer met 'n vraag wat sy onkunde
openbaar. Dit open die weg vir Jesus se metaforiese verduideliking.
naTEp kom 10 keer voor en plaas hierdie gedeelte ook in die
familiekonteks. Die eenheid tussen die Vader en Jesus word sterk benadruk
en o.a. uitgedruk met 'n konstruksie soos: lyw lv T41 lTaTp i en lTaT~p lv
lllot . n taTEUEl v kom 3 keer voor en skakel met die oproep in 1.1.
Tomas se melancholiese geaardheid blyk reeds in 11: 16. Hy verlang
volgens Carson (1991 :490) ondubbelsinnig na sekerheid oor sy bestemming.
Daarsonder bly die weg daarheen vir hom onbekend. Sy onkunde werp lig
op die res van die dissipels se stadige begrip.
In semi-kola 2.2 en 2.3 (v.5), vra Tomas twee vrae: hy weet eerstens me
waarheen (lToO) Jesus gaan me - 'n vraag dus na die lokaliteit van Jesus se
bestemming en tweedens weet hy nie hoe (lTW~) om daar te kom nie - 'n
vraag na kennis van die weg (Van der Watt 1985:635).
Hiermee is die tafel dan vir Jesus gedek om in sy antwoord die 6oo~ te
verduidelik.
Jesus voorsien die antwoord op Tomas se vrae in kolon 3-3.5 (v. 6) (Carson
1991:491). Die kombinasie van 'n lyw dill uitspraak met 'n metafoor kom
sewe maal in die evangelie voor.147 Jesus maak twee dinge bekend: wie Hy
regtig is en dat Hy na die Vader terugkeer. Die hele konteks word deur
hierdie openbarende optrede van Jesus gekenmerk terwyl Jesus in die res
van die hoofstuk verduidelik hoe die weg bewandel moet word (Van def
Watt 1985:635).

146 Culpepper (1983: 163) ' ...the misunderstandings sharpen the characterizations and enhance the
representative value of each of these characters. '

147

Sien ekslrursie aan die einde van vers 11.
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In v. 6-21 omskryf Jesus die uitdrukkings 'weg, waarheid en lewe'.
In 2-5.12 (v. 6-11) word eers Jesus se verhouding met die Vader beskryf:
Om Jesus te sien of te ken is om die Vader te sien of te ken. Hy is dus die
weg na die Vader. In 5.12 (v.11) word die dissipels net gevra om dit te glo.
In 5.13-5.31 (v.12-21) word weer op die Seun se verwantskap met die
mense gefokus. Vir hulle is Hy die waarheid en die lewe.
In 5.13-5.17 (v.12-14) word die belofte van groter werke aan die dissipels
gegee.
Diegene wat aan Jesus gehoorsaam bly sal die Gees van die waarheid
ontvang wat vir ewig by hulle sal bly 5.18-5.21 (vv.15-17).
Die eindbestemming van die weg waarna Tomas vra word deur Jesus in
kolon 4-5.11 (v.8-11) duidelik gemaak. Die weg loop uit op die Vader. Om
hierdie bestemming te bereik moet die weg via Jesus bewandel word.
Indien aanvaar word dat v. 6 as antwoord op Tomas se vrae dien, kan gevra
word waarom Jesus homself ook nog as die waarheid en die lewe voorstel?
Watter boodskap bevat hierdie bekendmaking?
Die vraag wat eerste beantwoord moet word, is wat die verhouding tussen
die woorde 680<;, dA~eEla en sw~ is. Moet hulle afsonderlik of as 'n
eenheid verstaan word?

Carson (1991 :491) interpreteer hierdie drie terme nie as 'n semitisme nie 
m.a.w. dat die eerste bepalend op die ander twee inwerk en as die 'ware en
lewende weg' verstaan word nie. Vir hom is hulle eerder sintakties ko
ordinate, maar 680<;, bly tog die hooftema wat deur die ander twee
ondersteun word. 148 Vir Carson is dA~eEla en sw~ dus beskrywend van
680<;. Van der Watt (1985:639) se Tomas se twee vrae dui op 'n soeke na
die weg. Die 'weg' moet dus in 'n sekere sin afsonderlik van die 'waarheid'
en die 'lewe' verstaan word. In Jesus se metaforiese verwysing na Homself
as die weg, wil Hy te kenne gee dat Hy uitsluitlik (ou8d<;) daarvoor
verantwoordelik is om iemand by die Vader te kry. En hoe gebeur dit? Die
chiastiese konstruksie (v.7) t.o.v. die werkwoorde 'ken' snoer die Vader en
die Seun saam. 149 Om die Seun te ken is om die Vader te ken. Dus: om die
148 Barrett (1978:458) en Brown (1970:620) deel hierdie siening nl. dat 680C; die hoofgedagte is wat
deur aArj8£la en ~wrj beskrywend ondersteun word.

149 3
3.4.

d lyvwKaTE 11£, Kat TOV TTaT£pa 110U yvwo£o8£'
Kat aTT' OpTl YlVWOK£T£ aLhov
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Vader te bereik setel in die kennis van Jesus. S6 bied Jesus Homself as die
weg na die Vader aan. Om die Vader te ken is in Jesus teenwoordig
(Barrett 1978:485). Hierdie eenheid tussen die Vader en Jesus word in kola
5.1-5.7 (v.9) herhaal.
Waarvan sou lyvwKaTE (3.3; 3.4) 'n aanduiding wees?
Volgens
Schnackenburg (1990:565) staan die werkwoord 'om te ken' in noue
verb and met 'geloof. flVW01<ElV kom 65 keer in die evangelie voor en
word dikwels as parallel vir geloof gebruik. 1SO Kysar (1993:91) stel dit soos
volg: 'what the gospel means by 'to know' is no different from what is
meant by 'to believe.' Dit is veral in die afskeidsrede waar hierdie terme s6
voorkom. 1S1
Die eenheid tussen Vader en Seun word beklemtoon. 'Om te ken'
(Y1VW01<ElV) kom twee keer hier voor en gee uitdrukking aan die eenheid
tussen die Vader en Jesus. 1S2 Om Jesus te ken is so goed as om die Vader te
ken.
In die evangelie vervul dit 'n gemeenskapsfunksie wat meer inhou as bloot

verstandelike kennis. 153

Jesus is die weg omdat hy die waarheid van God is. Hy is die volkome
openbaring van God en is derhalwe die waarheid. Schnackenburg
(1982:225) sluit baie sterk by hierdie interpretasie van aAr]9na aan.
Volgens hom gebruik die evangelis hierdie term as aanduiding dat alles wat

150 Dit is twee terme wat mekaar komplimenteer. Om te 'ken' beteken in bybelse terme die vestiging of
herbevestiging van gemeenskap. Geloof skep die moontlikheid tot 'n dieper kennis en intiemer eenheid
met die persoon wat geken word (Schnackenburgh 1982:565).

151

VgL 14:7; 17:3,21,23)

152 Brown (1970:631) beskou v. 7-11 as kommentaar op die verhouding tussen Jesus en die Vader wat
kernagtig in vers 6 ter sprake gekom het.

Schmitz (1986:404) beskryfkennis as gemeenskap met Jesus. Kennis beteken nie die vergoddeliking
van die mens nie. Hoewel kennis by Johannes waarskynlik 'n gnostieke agtergrond het, het hy dit
volledig van 'n nuwe inhoud voorsien. Waar die gnostiek 'n selfkennis vir die mens se redding
veronderstel setel kennis vir Johannes in geloof Kennis het by Johannes 'n dubbele betekenis: kennis
van God se liefde soos in Jesus bewys en ook 'n gehoorsaamheid aan daardie liefde. Gemeenskap met
God is aileen deur gemeenskap met Jesus moontlik omdat dit ooreenstem met Jesus se gemeenskap met
die Vader. Op beide vlakke word dit met kennis beskryf. Ook Kysar (1993:91) verbind kennis met
geloof: 'What the Gospel means by to know is no different from what is meant by to believe.' Die
betekenis van 'om te ken' sluit vir hom aan by die Hebreeuse woord 'yada' wat op gemeenskap dui.
153
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God in die O.T. geopenbaar het in die persoon van Jesus Chrisius sy finale
volvoering bereik het. Jesus het die reddende openbaring self gebring.
Omdat die waarheid deur Jesus verteenwoordig word gee Hy gestalte aan
God se reddende woord. Om die betekenis van die waarheid in hierdie tyw
d~l uitspraak van Jesus te begryp, sluit Van der Watt (1985:643) aan by
hoofstuk 16. 154 Die Gees word in 14:17 die Gees van die waarheid genoem
en in 16:13 gee die Gees leiding t.o.v. die waarheid. Hy sal nie uit Homself
spreek nie, maar net se wat Hy gehoor het. In 14:15-17 word die rol van die
Gees aan die bewaring van Jesus se gebooie gekoppel. Hierdie rol van die
Gees word in 16:13-15 bevestig. 'n Tweede belangrike aansluiting tussen
die Gees en Jesus word volgens Van der Watt in 16:8 aangetrefwaar gestel
word dat die Gees kom om Jesus se plek 11£1 sy weggaan te neem. In 14:18
word dit ook bevestig. Daar Ie dus 'n duidelike verband tussen die woorde
van Jesus en die Gees. Die waarheid en die optrede van Jesus vloei
gevolglik ineen.
Dit bring Van der Watt (1986:645) dan tot die gevolgtrekking dat die begrip
'waarheid' nie maar bloot 'n omskrywing van die 'weg' of 'lewe' is nie.
Jesus tipeer eintlik die totale aard van sy optrede en persoon wat deur die
Gees in waarheid voortgesit word. Alles wat 'n mens vir die saligheid
benodig is in Hom alleen te vinde. Die waarheid kombineer s6 met die
geloof. GeIoof verenig soekende mense met die waarheid (Jesus) en Ie
sodoende die hoeksteen vir die groep wat as God se mense beskryf kan
word. Vir Johannes dui dA~O£la op 'n geopenbaarde en reddende geskenk
van God aan mense.

Jesus verteenwoordig ook die lewe. In kolon 5.22 (v.l8) se Jesus dat Hy
nie die dissipels as weeskinders sal agterlaat nie. Hy kom weer na hulle,
maar die wereld sal Hom nie sien nie. Dit sal weI vir sy kinders moontlik
wees om Hom te sien. Die rede hiervoor word in v.19 aangevoer: Jesus
lewe en sy kinders sal ook lewe. Om te kan leef beteken vir Vander Watt
(1986:647) om 'kwalitatief deel te he aan die goddelike realiteit of anders
gestel, om binne die goddelike realiteit bestaan en bestaansreg te vind.'
Jesus doen bv. net wat die Vader Hom geleer het. Sy optrede getuig van
gehoorsaamheid en athanklikheid. God se teenwoordigheid stel dus 'n
bepaalde realiteit waarbinne die lewe van lbo' vanself ontplooi. Volgens

154 Van dec Watt sluit by Bammel (l973:19ge.v.) aan om die rol van die Heilige Gees Lt.v. die waarheid
te verklaar.
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Schnackenburg (1982:355) begin lewe vir Johannes by God en kom dit via
Jesus na die mens. Wanneer daar na lewe gekyk word, se Van der Watt
(1987:258), val dit op dat dit altyd binne 'n Godbepaalde realiteit tot uiting
kom. Hierdie lewe Ie nie op die gewone aards-fisiese vlak nie. En tog kan
die feit dat Jesus leef (v.19) 'n aanduiding van sy fisiese lewe n3 sy
opstanding wees. 155 Die lewe van God se mense, wat danksy Jesus se lewe
hulle deel word, voorsien aan hulle - anders as die were1d - 'n voortdurende
visie op Jesus. Gelowiges leef op 'n kontinuerende lyn met Jesus (6:57).156
Dit beteken dat hulle, soos Jesus, hulleself in dieselfde Godbepaalde realiteit
bevind. 157 Dit beteken geensins dat 'n mistiese vereniging plaasvind nie.
Jesus leef as persoon en die gelowige leef as persoon. Hulle lewe is nie
dieselfde nie, maar weI dieselfde soort lewe. Hiennee ontsluit Van der Watt
(1987:258) die begrip 'lewe' denotatief d.w.s. volgens sy onderskeidende
kenmerk. 'Dit gaan primer om die bestaan van die gelowige binne die
Goddelike realiteit' (Van der Watt 1987:259). Die voorkoms van C;wr] in
14:6 dui vir hom op 'n meer aktiewe (subjektiewe) betekenis van die woord.
Juis omdat die gelowige homself bewustelik in die Goddelike realiteit
bevind, beskik hy oor die vennoe om te kan optree. Sy gehoorsame reaksie
op God se handelinge getuig hiervan. 'Waar 'n mens leef, bepaal dus hoe jy
leer, se Van der Watt.
Vir Johannes is Jesus die vertrekpunt van die lewe. 158 Hy maak die lewe vir
sy mense toeganklik. Alhoewel God se kinders binne die realiteit van die
kosmos leef, is hierdie lewe nie op die reels van die aardse werklikheid
geskoei nie. Dit styg bokant hierdie werklikheid uit wat die gelowiges in
staat stel om Jesus te bly sien terwyl dit nie vir die kosmos moontlik is nie.
Hier kombineer geloof weer met lewe. Geloof is die weg om hierdie lewe te
bekom. Dit verenig mense met Jesus en vestig God se mense reeds hier op
aarde in 'n duidelik onderskeibare groep, omdat Johannes die konsep van
lewe volledig in die teenwoordige tyd plaas. 159 Die toekoms wat vir God se

155

Carson (1991:502)

156

Newman and Nida (1980:470)

157 Dit gaan hier om 'n parallelle eksistensie-oordrag. Jesus leef en die dissipels sal so leef (Van
derWatt 1986:467).

Jesus is die bron van die lewe vir die dissipels net soos die Vader die bron van lewe vir Jesus is
(Newman and Nida 1980:470).

158

159 N.a.v. die praesentiese verstaan van die lewe in v.19 verklaar Van der Watt (1986:655) die futurum
(t;tOETt::) in v.19 soos volg: Jesus verklaar in v.18 dat Hy weer na die dissipels sal terugkeer. Hierdie
'koms' kan of dui op Jesus se terugkeer soos in v.3 verduidelik (wat dus op 'n toekornstige perspektief
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mense in hulle verhouding met Jesus oopgaan, is dus 'n gerealiseerde
eskatologie. In Jesus het hulle toekoms aangebreek en is 'n lewe wat vir die
kosmos ontoeganklik is, vir hulle nou 'n werldikheid. Vir die familie
beteken dit dat die bande van die dood verbreek is en dat gelowiges se
bestaan ware betekenis ontvang. Dit dui nie noodwendig op aardse welvaart
nie, maar op 'n verhouding en kommunikasie met die Vader. Hierdie
Goddelike lewe wat aan die kinders geskenk word plaas 'n morele
verpligting op hulle. Volgens Schnackenburg (1982:355) lay 'n lewe saam
met die Vader beslag in die gemeenskap wat tussen die lede van die groep
ontwikkel.
Johannes motiveer dus die besit van die lewe verskillend van Paulus. Lg.
motiveer die besit van die lewe in die besit van die Gees. Dit is volgens
Paulus die Gees wat die God se mense laat leef. Vir Johannes weer, is dit
die liefde (gemeenskap) wat God se mense laat leef.
Bg. kan kortliks opgesom word deur te se dat Jesus die weg tot die Vader
kan wees omdat Hy ook die waarheid en die lewe is. Hierdie drie terme
staan dus in 'n verhouding met mekaar sonder dat elk sy selfstandige
betekenis verloor. Die lewe is in Jesus bekombaar, want Hy is die ware
weg, dus die enigste weg, daarheen. Sonder hierdie weg is die lewe
irrelevant. In v. 6-11 word verduidelik hoe Jesus die weg na die Vader is.
Hy is die weg tot die Vader omdat Hy die waarheid (openbaring) en die
lewe is (v.6). Wanneer mense Hom dus ken, ken hulle terselfdertyd ook die
Vader (v.7). Wanneer mense vir Jesus sien, sien hulle terselfdertyd ook die
Vader (v.9). Jesus is die weg, die waarheid en die lewe, omdat Hy in die
Vader en die Vader in Hom is (v.10, 11). Jesus is die kanaal waardeur die
Vader se lewe na Hom kom (Brown 1970:628).
Die eksklusiwiteit wat hierdie aankondiging kenmerk gee volgens Carson
(1991:491) die volgende twee gesigspunte weer:
1.
Dit is
onvoldoende en onmoontlik om God deur ander of
voorafgaande openbarings bv. nit verhale te ken. Dit weerspieel die
verlossings- en historiese bewussyn van die evangelis.
2.
Hoewel Johannes van metafore en beelde uit die godsdiens van die
Grieks-Romeinse wereld gebruik maak, gee hy vir geen enkele oomblik
daarmee te kenne dat die Christendom bloot net nog 'n godsdiens tussen
vele ander is nie. Die Vader word slegs deur Jesus bereik.

dui) of na sy teenwoordigheid deur sy woorde en die Gees (v.23ev). Wat tydsvorm betref is dit vir Van
der Watt duidelik dat daar 'n mengsel van hede en die toekoms bestaan.
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Met bierdie uitdrukking bereik die skrywer die draaipunt in sy teologiese
denke (Schnackenburg 1982:65). Hy voorsien 'n klassieke opsomming van
sy siening Lv.m. die redding van 'n mens. Dit is duidelik dat Jesus Christus
die spilpunt daarvan vorm.
Jesus klink hartseer dat sy eie mense nog rue sy identiteit erken rue. Dit sou
eerder van sy vyande verwag kon word. Sy eie mense maak sodoende hulle
geestelike blindheid bekend. Jesus se opmerking in 5.1 (v.9) TOUOlJTI.{i
xpOVI.{i 11£0' UIlWV £lllt is klaarblyklik geen waarborg dat sy mense tot insig
van sy ware identiteit gekom het rue. 160
Binne die familiebeeld wat bierdie gedeelte domineer (vgl. die voorkomste
van nOTTlP en swrl) verduidelik Johannes dat God deur Jesus kenbaar word.
Hulle is een in woord en daad. Om Jesus te ken beteken dan om in geloof
en vertroue in gemeenskap met Hom te leef wat gevolglik die dissipels
terse1fdertyd in dieselfde verhouding met God as Vader verbind. Die
implikasie is dat God en Jesus soos lede van 'n familie geken word. Elkeen
tree vol gens sy onderskeie posisie in die familiestruktuur op. In die lig is dit
verstaanbaar dat kennis en lewe komplementerende begrippe is. Om te lewe
is rue alleen om te bestaan rue, maar ook om vry op te tree en met die Vader,
wat die bepalende faktor van die lewe is, in 'n verhouding te staan.
Jesus se voorwaardelike stelling d ... Kat. .. av (v.7) klink na 'n verwyt en dit
wil voorkom asof die dissipels nog rue in bierdie gemeenskap opgeneem is
rue. Tog vervolg Hy dat die dissipels Hom van nou af (aTT' OpTt) d.w.s.
sedert sy aardse lewe (of dalk die gebeure van sy 'uur') ken (ytvwOK£T£).
Met 'ken' word bier geloofskennis bedoel (Engelbrecht 1987:419):61 Dit
bevestig die vermoede dat die gebeure van die kruis en die opstanding die
finale geboorte van die familie is. 162
Die parallel tussen kennis (ytVwOK£1V) en geloof(rnuT£u£lv), word in kola
4-5.6 (v. 8-9) met 'n soortgelyke parallel uitgebou. Die eenheid tussen die
Vader en Jesus word met 'n verdere twee werkwoorde nl. EwpaKwc; (sien)
160 Die datief (f oO"OlJT4l x.p6vw) word deur die Nestle-Alant teks gebruik en verwys volgnens Carson
(1991:494) na die volle tydsduur van Jesus se bediening. Lindars (1981:474) se dat Jesus se hele lewe 'n
openbaring van die Vader was. Die aIternatiewe lesing wat in Codex Sinaiticus en Bezae voorgesteI
word, suggereer die akkusatieJwat uitdrukking gee aan die verloop van tyd.
161 Volgens Engelbrecht (1987:420) is daar progressie in die kennis (geloof) van die dissipels. Waar
hulle gebrek aan kennis by monde van Filippus in v.9 bekend word, vertoon hulle die teendeel in 16:30:
'nou weer ons dat U alles weet'

162 'n Alternatiewe lesing word o.a. deur Papirus 66 en Codex Sinalticus voorgestel wat hierdie verwyt
van Jesus in 'n belofte verander. Die bedoeling is dan: 'soos julie my leer ken het, sal julIe ook die
Vader leer ken. Die bestaande teks, soos ondersteun deur Codex Vaticanus blyk tog die aanneemlike te
wees.
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en YlVWaKW (ken) onderstreep. Die woorde ken en sien staan in een of
ander sin met die geloofin verband (Du Toit 1991:335).163
Filippus se vraag het volgens Schnackenburg (1982:68) 'n literere funksie.
Die uitdrukking: 'hy wat my gesien het, het die Vader gesien ' (v. 9) kan nou
deur Jesus verduidelik word. Die eenheid wat in vers 8 tussen die Seun en
die Vader aan die orde is, word duidelik gemaak. Wys (8£1~ov), het
volgens 2:18 en 5:20 direkte konnotasies van openbaring. Dit is klaarblyklik
waarvoor Filippus vra: 'n direkte teofanie. Jesus wys sy versoek af deur
hom na sy geloof in Jesus terug te verwys: hy wat My gesien het, het die
Vader gesien. Volgens Schnackenburg (1982:69) is hierdie 'wederkerige
formule van immanensie' 'n linguistiese segswyse (vgl.l0:38) om die
volledige eenheid tussen Vader en Jesus te beskryf. Wys (o£1~ov) en sien
(EWPaKWC;) sluit dus by ken (YlVWaKW) aan om die metafoor van die familie
en die eienskappe waaroor familielede moet beskik, uit te spel. Filippus se
versoek om die Vader te sien, word deur Jesus met 'n teenvraag
beantwoord: Kat OUK EYVWKac; 11£, <I>LAllTlTL Die bedoeling is duidelik: as
jy my ken hoef ekjou nie te wys nie. Of: dit is omdatjy my nog nie ken nie
dat jy vra om te sien! Fillipus begeer om die Vader met sy fisiese oe te sien,
maar Jesus toon aan hom die Vader op 'n baie meer verhewe manier ... 'so
that he could see the Father with his spiritual eyes and by such sight enter
into full communion with the Father' (Lenski 1961 :984). In sy reaksie is dit
duidelik dat Jesus van sy mense verwag om te g10 dat 110l on f.yw f.V T4J
lTaTp l Kal lTaTllP £v £110l'
Wys, ken en sien het op dieselfde saak betrekking nl. 'n inti erne verhouding
met Jesus wat deur geloofmoontlik is. Om in gemeenskap met Jesus te leef
beteken om ook in gemeenskap met die Vader te leef. Elkeen van bg. drie
werkwoorde het die bedoeling om te openbaar. As Jesus dan deur Filippus
versoek word om die Vader te openbaar word hy terug verwys na 'n
persoonlike geloofsverhouding met Jesus self Dit bevestig sy aanspraak dat
Jesus die enigste weg na die Vader is. Volgens Kysar (1993:86) is die
woorde vir sien in die evangelie vervangbaar met 'n sensoriese waarneming
en geloofsvisie. Dit is twee begrippe wat, volgens hom interafhanklik van
mekaar is. Geloof, beweer hy tereg, het 'n sigbare ervaring nodig om te
kan ontwikkel en groei. Dit ontspring nie sonder rede uit die innerlike self
me. Dit is ook die persepsie wat Johannes in sy evangelie tuisbring.
,

163
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Du Toil (1991:335) stel dit duidelik dat al die altematiewe geloofsuitdrukkings in hoofstuk 14 in

verband met Jesus se oproep in 14:1 staan: G10 in God, glo ook in My! Dit is m.a.w. ge1oofsoproepe
wat onder die subdomein van vertroue in God geklassifiseer word.
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Waarskynlik is dit ook wat die sg. tekenbron waaruit die evangelie volgens
sommige opgebou is, ten doel gehad het. 164
Kan Filippus dan verkwalik word dat hy vir iets vra wat bloot menslik is?
Die teleurstelling wat in Jesus se antwoord te bespeur is spruit waarskynlik
uit Filippus se behoefte om iets sensories waar te neem. Die irnplikasie van
hierdie teleurstelling is dat hy reeds talle geleenthede gehad het en baie
tekens (wonderdade) gesien het, maar steeds nie tot 'n geloofsvisie kan
oorgaan nie. Hy bly nog in gebreke om die sigbare data by 'n geloofsvisie
te integreer om tot die ware identiteit van Jesus deur te dring. Vandaar dan
ook sy onverrnoe om die Vader te herken, omdat Jesus en die Vader een is.
Hoewel geloof sy oorsprong in uiterlike waarnernings mag he, vestig
Johannes volgens Kysar (1993 :87) die duidelike idee dat geloof nie van
uiterlike tekens afhanklik kan bly nie. 165
Die vraag kan met reg gevra word of hierdie gegewens, benewens die
eenheid tussen die Vader, Seun en kinders, iets meer vir die metafoor van
die farnilie te se het? Agter die woorde in v.9-11 skuil daar In rabbynse
beginsel dat In man se agent soos hyself is (Mishnah Berakth).166 Jesus se
antwoord wys dat In mens deur Horn na die Vader kan kom. Terselfdertyd
word die band en innige verhouding -tussen die Seun en die Vader onthul.
Omdat Jesus Homself aan die Vader onderwerp en die Vader deur Horn
werk, kan Jesus daarop aanspraak maak dat Hy die openbaring van die
Vader is (Lindars 1981:474).

164 Kysar (1993 :80) se dat teken (semeion) 'n term in die vierde evangelie is wat Jesus se wonderdade
beskrywe. Hy definieer 'semeion' soos volg: 'We might tentatively define the Johannine meaning of
sign as an act of Jesus that provides the witness an opportunity for insight into Jesus' true identity.'
165 'What we find then in the Fourth Gospel is a rather profound view of the way in which religious faith
is rooted in experience .. .It assigns a primary place to the perception of signs and the basic experience of
sensory perception such as seeing and hearing. Yet it claims that beyond the uses of the senses must
come a deeper or extrasensual discernment. If one discerns at this deeper level, then out of experience
may be born a personal relationship of trust with the Divine Person' (Kysar 1993:95).

166 Carson (1991:494) verwerp die toepasiikheid van hierdie rabbynse beginsel. Volgens hom is hierdie
model geskik vir die woorde wat bv. in 13:20 aangetrefword en selfs om die woorde en dade van Jesus
aan die Een wat Hom gestuur het toe te skryf, maar om in die Vierde Evangelie letterlik alles wat Jesus
doen as opdragte van die Vader vir Hom te bestempel, is volgens Carson te ver gevoer. Hierdie
uitdrukkings is eerder unieke 'seunskap' woordgebruik. Geen gesant sal na die een wat hom gestuur het
as sy vader verwys rue en ook nog op gemeenskaplike inwoning tussen hom en sy vader aanspraak maak
rue_ Hierdie punt van kritiek deur Carson is inderdaad waaroor die rabbynse beginsel handel,. nl. dat 'n
agent alles moet doen en se wat deur sy sender aan hom opgedra is. Van der Merwe (1995:306) wys
daarop dat die rede waarom Jesus na sy sender as 'Vader' verwys, in 12:45 teruggevind kan word (my
Vader wat my gestuur het). Die intieme band tussen sender en gestuurde verduidelik hoe die gestuurde
(Jesus) alles wat aan Hom gese is net sO stiptelik uitgevoer het.
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Hierdie veelseggende opmerking in 5.7-5.12 (v.10-11) beklemtoon dus die
eenheid tussen die Vader en Jesus. Jesus beskou me sy CPIlIlOTO) en werke
(£pya) as sy eie alleen me, maar ook as die van die Vader. Hulle woorde
en dade stem ooreen. Volgens Van der Watt (1999:6) komplementeer
hierdie stelling die aanspraak van Jesus in 5: 17 dat Hy en die Vader beide
werk. Jesus grond sy aanspraak waarskynlik in 5.7 met die uitgangspunt dat
Hy in die Vader en die Vader in Hom is, asook met die woorde in 5.10 (0 bE
TIaT~p £V £Ilot IlEVWV ...). 167 Vir Brown (1986:225) gee IlEVW uitdrukking
aan die innigste moontlike verhouding tussen die Vader en die Seun en word
dit ook later (hoofstuk 15) gebruik om die verhouding met die dissipels uit te
druk. 168 Jesus onderskei Hom dus van profete wat vir spesifieke take geroep
is om dit na 'n sekere tyd af te handel. By is na afloop van sy missie steeds
blywend aan die Vader verbonde. Hierdie betekems sluit aan by die baie
woonplek (Ilovat) wat in v.2 vermeld word. In beide gevalle dui dit op 'n
permanente verblyf.
Die sleutel om die Vader in die Seun te sien (herken), gee Jesus self aan
Filippus in kola 5.7, 5.11 en 5.12 nl. geloof. Dit word veronderstel dat In
volgeling van Jesus uit sy geloof moet leef (Barrett 1978:459). Deur die oe
van geloof kan In gelowige weet dat die eenheidsband Jesus en die Vader
saamsnoer. Schnackenburg (1982:78) formuleer hierdie eenheid as: 'the
Father is similary in him and reveals himself perfec1y through him,
expressing himself, as it were in him. I
Die familiebeeld

Hierdie innige verhouding tussen Jesus en die Vader, spreek in v.10b
duidelik as Jesus se dat sy woorde en werke nie sy eie is me. Dit is deur die
Vader aan Hom gegee om uit te voer. Jesus weerspieel die Vader se wil in
woord en daad. Hierdie optrede van Jesus stem grootliks ooreen met die
verwagtings wat aan 'n seun in die eerste-eeuse familie opset gestel is. Die
familiebeeld wat hierin na yore kom is die van 'n vader wat aan sy seun
sekere opdragte gee om uit te voer. Die seun staan onder gesag van die
vader en is gehoorsaam aan sy opdragte. Hy voldoen dus aan die Vader se
verwagtings. As 8:28 hiermee saam in ag gene em word, ontvou die beeld

167 Volgens Louw and Nida (1989:729) word Il£vw in die domein van 'bly' geklassifiseer met die
betekenis: 'to remain in the same place over a period of time. '
168 Munzer (1986:225) skryf dat 40 van die 118 voorkomste van IlEVW in die N.T. by Johannes aangetref
word.
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verder deurdat Jesus vir sy werk deur die Vader onderrig is. 169 Die
figuurlike vertolking van hierdie werkwoorde bou die metafoor van die
familie uit deurdat die aspek van hulle onderrig ter sprake gebring word. 170
Die Vader word voorgehou as die hoof wat onderrig gee en die Seun in staat
stel om sy opdragte uit te voer. Die metafoor van die onderrig in die familie
word sodoende geaktiveer. 171 Die eenheid in die familie verseker dat die
Seun volgens sy identiteit optree en gehoorsaam is aatl die onderrig wat Hy
van die Vader ontvang het. l72 Die ouerlike rol was volgens Dixon
(1991 :118) deurslaggewend vir die ontwikkeling van die karakter van In
kind. Binne die antieke familie het die oordrag van gebruike wat die
karakter van In spesifieke familie uitgedruk en verteenwoordig het, die
hoeksteen van In gemeenskaplike sisteem gevorm. Philo herinner sy lesers
dat In Iware' vader nie vreemde instruksies aan sy seun sou oordra nie. 173
Antieke Mediterreense mense het in die algemeen volgens die gebruike van
die gemeenskap of oikos gefimksioneer. Dit was ook die gemeenskap wat
grootliks vir die neerlegging van individue se identiteit verantwoordelik
was. 174 In Familielid was derhalwe onder sosiale druk om hulle vaders te

169 In 5:20 word gese dat die Vader aan Jesus sekere werke getoon het. Die inhoud van hierdie werke
word in v.21 i.t.v. die gee van lewe en die uitoefening van oordeel (5:22,29.30) gedefimneer. Volgens
Van der Watt (1999:6) kom dit voor of die toon van die dade deur die Vader tot die bemagtiging van
Jesus om dit uit te voer gelei het. Dit vorm klaarblyklik die agtergrond van die uitdrukking in 14: 10·11
dat die Vader wat in Jesus bly die werke deur Jesus doen.

170 Volgens Dixon (1991: 118) was beide vaders en moeders of mense deur hulle aangestel,
verantwoordelik vir die onderrig van kinders. Dionysius van Halicarnassus (Boek II XXVI. 2-4) beskryf
o.a. die mag wat die vader oor 'n kind in die Romeinse situasie gehad het. Hierdie regte het behels dat 'n
ongehoorsame kind gestrafkon word en selfs gevangenestrafkon insluit. In uiterste gevalle kon selfs
die doodstraf opgele word.
Tacitus in sy Dialogus de Oratoribus 28-29 beklemtoon die deeglike opvoeding wat deur ouers vir hulle
kinders gegee moes word.
171 Van der Watt (1999:32) is versigtig om te impliseer dat aile onderrig in die antieke wereld volgens
een patroon en oral op dieselfde wyse geskied het. Nogtans gee Johannes sy voorstelling van hoe die
onderrigproses tussen die Vader en die Seun verloop het.

172 Die leiers van die land is ook 'vaders' genoem (pater patriae) wat 'n aanduiding is dat die basiese
sosiale patrone van die familie na ander sosiale vlakke oorgedra is. Die familie vorm dus die basiese
orienteringspunt van die sameleweing (Shelton 1988: 13).
173 De Specialibus Legibus II 236. Die wyse waarop onderrig plaasgevind het, is 'n onderwerp wat goed
bespreek word in antieke literatuur.

174 Robinson (1981:30) se die groep het 'n bewustheid (identiteit) besit, wat aan individuele lede
oorgedra is. Die identiteit is dus me soos in die Westerse samelewing individueel bepaal me.
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gehoorsaam of om die voorbeeld van meer belangrike persone in die familie
bv. die oudste seun, na te volg. 175
Dit is nie moeilik om die twee parallelle werelde, ill. die van 'n gewone
gesin waarin 'n vader sy kinders onderrig en die geestelike groep van God
se mense, te herken nie. Moontlik kan nog gevra word wat die inhoud van
die woorde en werke behels? Volgens Schnackenburg (1982:69) word
Jesus se sigbare werke hier veronderstel. Dit is m.a.w. die werke wat as
tekens sy ware identiteit openbaar en tot geloof aanleiding gee. Carson
(1991:495) sluit hierby aan as hy die werke opsom as: God se reddende
koninkryk wat deur Jesus se bediening werksaam is. Jesus se werke is
volgens hom 'non-verbal Christological signposts'.
Van der Watt
(1999:257) vertolk Filippus se vraag dat Jesus die Vader aan hulle moet
toon (v.8-9), as 'n implisering dat genoegsame kennis by die dissipels
ontbreek. Hierdie verwysing kan volgens hom as 'n uitbreiding van die
onderrigtaal en -beeld beskou word, en dien om die metafoor verder uit te
bou.
Tomas se vraag na die be stemming van Jesus bied ten slotte aan Hom die
geleentheid om Homself by wyse van 'n 'Ek is' -uitspraak duideliker te
openbaar. Daaruit blyk dat Jesus eksklusief die weg na die Vader is. Die
verhouding tussen die Vader en Jesus kom in hierdie verse veral ter sprake.
Jesus realiseer as die weg deurdat mense tot kennis (geloof) in Hom kom.
Wie Hom sien vir wie Hy is, sien terselfdertyd ook die Vader. S6 is Hy die
weg na die Vader. Op die wyse is Hy 'n ware uitdrukking van die Vader en
word hulle eenheid sterk beklemtoon. As verteenwoordiger van die
waarheid is Jesus die egte openbaring van die Vader. Die lewe wat in Hom
is dui nie op 'n aardse of fisiese lewe nie, maar moet geestelik verstaan
word. Jesus bring die lewe wat uit die aktiewe eksistensie en nabyheid van
die Vader verwys. Dit plaas die familielewe van God se mense binne die
kontoere van die Goddelike realiteit (Van der Watt 1985:662).
Ekklesiologiese perspektiewe

Die gemeente handhaaf die leerstelling van die monotelsme. Danksy die
eenheid tussen Jesus en die Vader kan die gemeente bestaan. Om Jesus te
sien en te ken (in verhouding met Hom te staarl) is om die Vader te ken en te

175 Lassen (1992:249) beklemtoon ook die feit dat kinders wetlik onderworpe was aan die gesag en
dissipline van hulle ouers terwyl Malina & Neyrey (1991:29) die verantwoordelikheid van kinders om
hulle ouers te gehoorsaam aan die eer en skaamte van die familie verbind.
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sien en gevolglik ook met Hom in verhouding te staan. Die gemeente leef
met die eskatologiese verwagting van In eindbestemming by die Vader. God
se mense leef nie deur fisiese aanskoue nie, maar deur die geloof. Deur die
geloof is die eenheid tussen Vader en Seun sigbaar en is dit ook moontlik
om via Jesus vir God as Vader te ken. Dit is aIleen wanneer God via die
Seun geken word, dat God se status vir gelowiges na die van In Vader
verander. Dit is m.a.w. slegs danksy die eenheid tussen die Vader en die
Seun en via die Seun se optrede, vir gelowiges moontlik om in In verhouding
met die Vader te kan staan en in sy familie opgeneem te kan word. Hierdie
moontlikheid bestaan danksy die Seun wat die inisiatief neem en die weg vir
sodanige verhouding baan. Dit is belangrik om daarop te let dat Jesus
eksklusief die weg tot die Vader baan. Die gelowiges lewer daartoe geen
bydrae nie. Dit moet as In gawe van Jesus vertolk word, wat slegs in die
geloof vir sy mense realiseer. In hulle geloofsverhouding met Jesus is God
se mense na hulle geestelike eindbestemming (huis) by die Vader onderweg.
As mense wat Jesus as die weg na die Vader bewandel, m.a.w. Jesus se
woorde ter harte neem (gIo), leef die hulle met gemoedsrus en sonder
bekommernis oor die dag van more (v. I). Die uitwerking wat die geloof in
Jesus se woorde vir die gemeente bring, staan direk met In leefwyse van rus
en sekuriteit in verband. Om Jesus vir die eindbestemming te vertrou is om
binne 'n gerealiseerde eskatologie te leef. Hulle geloofsverhouding met
.Jesus het direkte implikasies vir hulle daaglikse leefwyse as familie van
God. Die kontinuering van Jesus se lewe het nie alleen direkte implikasies
vir die onderlinge lewe binne die gemeente me, maar ook t.o.v. hulle
getuienistaak na buite. In Geloofslewe bestaan uit In dieper en verder kyk as
bloot die sigbare werklikheid. Dit beteken dat die God se mense van In
onsigbare werkIikheid bewus is en daarvolgens beplan en dink. Dit is hulle
strewe om die wereld iets van hierdie onsigbare werklikheid te laat sien
m.a.w. ook uit die geloofte laat lewe.
Die gemeente het die verantwoordelikheid om God aan die wereld te toon.
Ekskursie:

tyw

ElJll

In 14:6 se Jesus van Homself 'Eyw dJll ~ ooo~ Kai ~ aArl8na Kai ~
~wrl' Dit is een van die sewe sg. openbaringsformules in die Johannese
evangelie. l76
176 Die ander 6 is:
Ek is die brood van die lewe (6:35, 48)
Ek is die lig vir die wereld (8: 12)
Ek is die deur (vir die skape) (10:7,9)
Ek is die goeie herder (10: 11, 14)
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Dit is miskien nodig om kortliks na hierdie uitdrukkings te verwys, omdat
die innerlike lewe van die ekklesia en sy sendingarbeid klaarblyklik daarmee
verbind kan word en gevolglik kan help in die verduideliking. 'n Kultiese en
liturgiese bedding vir sommige van hierdie uitdrukkings is 'n sterk
moontlikheid. Veral die uitdrukking van Jesus as die brood van die lewe
kan 'n sakramentele (nagmaals) verbinding he, terwyl sy voorstelling as die
wynstok en lote ekklesiologiese dimensies vertoon. Die kontras met die
ongelowige Judarsme kan in die beeld van die goeie herder aangevoel word.
Brown (1970:cx) toon aan dat hierdie uitdrukking van Johannes as die
ekwivalent van die Sinoptisiese uitdrukking 'Koninkryk van Godlhemel'
beskou kan word. Barrett (1978:292) stem hiennee saam en meld dat die
lyw dikwels in gelykenisse versteek is in die uitdrukking: 'die koninkryk
van Godlhemel is soos ... '
Sonder om die herkoms en historiese agtergrond van hierdie uitdrukkings in
besonderhede na te gaan, sluit ek aan by In kort samevatting deur
Schnackenburg (1982:88):
1.

Johannes se toepassing van hierdie O.T. openbaringsfonnule uit die
mond van Jahwe ken aan Jesus buitengewone status toe, sonder om
Hom direk met God te identifiseer.
2.
Jesus tree as God se eskatologiese openbaarder op, dog hierdie
openbaring dui op sy verlossing en is bedoel vir die wat gio.
3.
As Seun van God staan Jesus in die aller intiemste verhouding tot die
Vader en maak hy die eksklusiewe uitspraak om die enigste weg tot
die Vader te wees.
4.
Omdat Jesus se openbaring die karakter van verlossing dra, bied Hy
homself ook aan as die ware brood, die lig vir die wereld, die deur tot
die lewe, die goeie herder, en die opstanding en lewe.
5.
Johannes se lyw dilL uitsprake is dus by uitstek 'n aanduiding van sy
Christologie en soteriologie. Sy verlossing word sigbaar - met beelde
- voorgestel. Hierdie beelde wil hoofsaaklik een boodskap tuisbring:
Jesus het gekom om die lewe (in oorvloed) aan mense beskikbaar te
stel.
6.
Jesus is God se gawe aan die mens en in hom word die Vader herken.
Watter agtergronde het 'n rol gespeel in die keuse van hierdie woorde?

Ek is die opstanding en die lewe (II :28)
Ek is die ware wynstok (15:1,5)
Die mees algemene gebruik vir die formule is saam met In metafoor.
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'n Mandese en gnostieke agtergrond is voorgestel, maar is na deeglike
ondersoeke bevraagteken en afgewys. 'n Ou Testamentiese agtergrond is as
'n sterk moontlikheid geopper. Opgrawings by Qumran het getoon dat 'die
weg' ook in die Judalsme in absolute terme gebruik is. Die Qumran
gemeenkap het hulleself gesien as 'n groep wat die 'weg van die Here'
bewandel het, en ook Johannes die Doper het die 'weg' vir die Here berei.
Die aanduidings is sterk dat Johannes uit hierdie ketting van gebruike geput
het toe hy hierdie woorde neerslag laat vind het.
Dus: 'n Ou Testamentiese beeld wat in Joodse sektes verder ontwikkel is en
uiteindelik in 'n Christelike konteks afgerond is.
14'12-14
r-C d:1l~v
5.13
5.14
L~d:Il~v
5.15
Af.yw UlllV,
('
5. 15 . 1
0 TTlOn:uwv [l~ [Il[
5.15.2
TO: [pya 0: lyw TTOlW
5.15.3
Kd:K£1vo~ TTOl ~on,
5.15.4
Kat Il£lsova TOlhwv TTOl r]on,
5.15.5
OTt lyw TTPO~ _TOV TTaTf.pa TTOp[l)Ollal'
5.16 ~Kat Tt av alT~OllT[ tv rtjj dvo/laTf lloU TOOTO TTOlnOW,
tva 8osa08fj 6 TTaTnp lv TQ ulQ'
5.17
lav Tt atTr]0llTf.Il[ tv rtjj oVO/larfilOU lyw TTOlnOW.
I

" ,

a

Inleiding

Jesus maak In nuwe begin, maar beweeg steeds binne die raamwerk van die
geloof (6 TTlOT[UWV d~ lIlE).l77 Sekere beloftes volg nou wat vir die
dissipels na die hemelvaart van krag sal word. Die vraag bly steeds: Hoe
gaan die dissipels Jesus se weggaan hanteer?
In 5.15.1-5 (v.12) volg In belangrike aankondiging wat as In antwoord op
hierdie vraag dien. Die belofte word aan die gelowiges gemaak dat hulle as
agente van Jesus sal deel in sy werk. (Woll 1996:230). Die belofte dat die
dissipels selfs groter werke as Jesus sal doen (Kat Il£lsova TOUTWV
TTol~on) is verstommend. In die vorige deel (v.10, 11) waar die werk van
die Vader (TO: [pya) ter sprake gekom het, is Jesus as die alleen-agent
daarvan uitgesonder. N ou word die dissipels bemagtig om dieselfde en selfs

177 Die dissipels sal weens hulle eenheid en verbintenis met Jesus en die Vader ook deel in die krag
. waartoe hulle beskik (Brown 1970:633).
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groter werke as Jesus te verrig. Dit is een van twee beloftes in v .12-14.178
Die gesag van die dissipels om hierdie werk te verrig, word vanaf v.16 met
'n derde be10fte nl. die van die aAAov napaKATlTOV, bevestig.
Die voorkomste van die familieterm TTOT~P is opvallend.
Die eenheid tussen die Vader en die Seun soos beskrywe met hulle
gemeenskaplike woorde en werke in die vorige perikoop (5.9 en 5.12), word
in hierdie gedeelte dus uitgebrei om ook die dissipe1s daarby in te trek.
Rulle sal diese1fde en se1fs groter werke as Jesus doen. Semi-kolon 5.15.1
Ie met die konstruksie (TTtGT£U£lY + de;) die band van die geloof weer in
Jesus vas. Sonder hierdie verbinding is niks verder moontlik nie. Die rede
waarom die werke van die dissipe1s groter as die van Jesus genoem kan
word, is nie omdat die enige persoon groter as Jesus is nie, maar lht tyw
TTpOe; TOY TTOT£PO TTOP£UOIlOt·179 Die een wat in (5.16 v.13) steeds vir die
werke verantwoordelik bly, is Jesus (TTOt ~Gw). Jesus keer na sy Vader
terug, maar die Vader doen deur die Seun werke wat die heerlikheid van die
Seun openbaar (Brown 1970:633). Schnackenburg (1982:80) se dat die
werke van die dissipels in dieselfde lig as die van Jesus gesien moet word. 180
Dit is deur die sending van die dissipels dat die werk van Jesus deur die hele
wereld en deur aile eeue sal versprei (Lenski 1961 :989). Hierdie werke
word nie alleen tot dade van welwillendheid, of Iiefde 13:34-35), of die
proklamering van Jesus se woorde (v. 10), beperk nie. I81
Die vraag wat gevra moet word is wat die 'groter' werke van die dissipels
behels. Van der Merwe (1995:224) vind 'n verduideliking deur na
Matt.12:21ev. asook Mark. 11:23e.v. te kyk. Geloofwat sonder twyfel is,
kan berge versit. Bultmann (1941:471e.v.) se dat die dissipels se werk wat
tot die lewe opwek 'n groter effek as Jesus s'n inhou aangesien Hy na die
Vader terugkeer en nou deur die dissipels sy werk kontinueer. Met Jesus se
terugkeer is die verlossing van mense bewerkstellig. Nou kan die groter
dade van die verlossing in werking begin tree (Lenski 1961 :989).

178

Die tweede belofte is dat alle versoeke wat in die naam van Jesus gemaak word, verhoor sal word.

179 Bultmann (1941:472) en Newman & Nida (1980:462) meld beide dat die cht klousule die rede vir
die groter werke verskaf.

180 Jesus se werke word in die vierde evangelie 'tekens' genoem, en nie soos in die Sinoptiese evangelies,
'wonders', nie. Hierdie werke dui of op Jesus as die gewer van lewe of op die gawe van die lewe self.
Met 'n geestelike interpretasie van die tekens, word die uitlegger gehelp om verlossing te behaal (Nicol
1972: 103 e.v.)

181

'Jesus works may include more than his miracles; they never exclude them' (Carson 1991:495).
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Carson (1991:497) kom by wyse van eliminasie by 'n duidelike verklaring
vir hierdie vreemde opmerking uit. 182 Hy volg twee aanwysings uit die teks
vir sy antwoord
1.
die opmerking (OTt tyw rrpoc; TOV rraTEpa rropEuollal) en
2.
ander gedeeltes bv. 5:20 wat na die werk van Jesus verwys. Die
basis van die 'groter werke' setel volgens hom in beide gevalle in Jesus se
vertrek na sy Vader. Hierdie opmerking plaas die werk van Jesus en die
dissipels in 'n tydperk mi sy dood en opstanding. Die konteks is dus van
groot belang om die belofte reg te verstaan. Die werke wat mi sy dood volg
is groter omdat dit in 'n nuwe bede1ing plaasvind. Dit is duideliker en
spreek onmiskenbaar van Jesus se oorwinning en krag. Fee (1989:173)
beslayf dit soos volg: 'These greater works have in view the 'other sheep'
of 10:16, those who believe in me through their word (17:20).' Hierdie
werke moet volgens hom kwalitatief verstaan word. Dit is ook werke wat in
die bede1ing van die Gees gedoen word. Die Gees gee aan die gelowiges
hierdie werke om te doen. Die werke waarvan in (1 :50; 5:20) melding
gemaak word staan in die konteks van oordeel en die gee van lewe. Dit
bevestig die vermoede dat ge10wiges in hierdie twee werke sal deel. 183 Van
der Merwe (1995:225) interpreteer die 'groter' werke van die dissipels
eerstens as manifestasies van Jesus se ware en lewende krag en tweedens as
die bekendmaking van God se oordeel wat in Jesus t.o.v. ongeloof
manifesteer.
Die opwekking van Lasarus uit die dood is 'n werk wat die Vader aan Jesus
gegee het, maar die dissipels sal ook daaraan meedoen as hulle mense tot 'n
'geestelike lewe ' opwek. Hulle sal ook dee1 verkry aan die oordeel omdat
hulle krag oor sonde sal he. Die Heilige Gees wat die wereld van sonde sal
oortuig (16: 8,11) sal tot hulle beskikking wees (vgl. ook 12: 16-17). Die
Gees sal God se mense aan die woorde van Jesus herinner om die
voortsetting van sy werk te verseker (14:26).
Johannes se vermelding van 'groter werke' dra 'n eskatologiese karakter en
verskil in die opsig van die Sinoptiese evangelies (Matt. 20:21; Mark. 16: 17
18).
Die metafoor van die onderrig in die familie word nou op die dissipels van
toepassing gemaak. Die Vader het die Seun vir sy werk bekwaam en die
Seun sorg dat die kinders in hierdie onderrig deel. Bulle werke vorm 'n
deurlopende lyn met die van die Vader en Seun. Die positiewe voorbeeld
182 Carson meld dat die groter werke van die dissipels kwalik groter dade van liefdadigheid en
medemenslikheid as die van Jesus sou behels. Dit sou ook me meer werke as Jesus s'n wees me en sou
beswaarlik meer skouspelagtig ofbo-natuurlik as bv. die opwekking van Lasarus kon wees.
183

Brown (1970:633)
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wat die vaders aan hulle families gestel het, was van die uiterste belang. l84
Kinders tree volgens die karakter van die familie Op.185 As daarop gelet
word dat hierdie gedagtes in die konteks van Jesus se vertrek na sy Vader
venneld word, kan gese word dat die gelowiges Jesus se optrede ml sy
vertrek sal voortsit (Van der Watt 1985:650).
God se mense word verder van 'n onuitputlike bron voorsien. In 5.16 en
5.17 ontvang hulle die belofte dat Jesus hulle gebede in sy Naam sal
verhoor.Moet dit as 'n ope uitnodiging vir enige versoek beskou word?
Die belofte dat die gebede van die gelowiges verhoor sal word, word met
Kat aan die belofte van 5.15.1-5.15.5 verbind. Die dissipels sal groter
werke lewer omdat Jesus en die Vader hulle gebede sal verhoor. 186
Om 'in Jesus se naam' te vra is nie oorspronklik 'n Johannese segswyse
nie. I87
Die skrywer vind aansluiting by 'n O.T. en Joodse wyse van
uitdrukking wat gewoonlik in kontekste van openbaarmaking en sending
gebruik is. 'n Persoon wat in iemand anders se naam gestuur is om sy wil te
proklameer, kon aanspraak maak op die sender se naam. 188
Die skrywer voeg iets meer by as bloot die gebruik van 'n fonnule. As daar
in die naam van Jesus gebid word geskied dit met die veronderstelling dat
daar eenheid tussen Jesus en die bidder is. Van der Watt (1999:28)
beklemtoon rut ook deur te se dat gebede in dieselfde sfeer as die van Jesus
gebid moet word. 189 Vir Fee (1989: 173) dui die 'Naam' waarin gebid word
die kontoere van die gebed aan. Dit is om besorg te wees oor die dinge
waaroor Hy ook besorg is. Dit is m.a.w. nie 'n onvoorwaardelike

184

Gielen (1990:147) noem dit 'Vorbildcharacter'.

185 Dixon (1991: 110) se: 'The maintenance of social standing and family honour was a function of the
children ..... Roman sons and daugters literally bore the family name and could bring glory or discredit
on it by their behaviour.' Roberts (1984: 157) toon ook aan hoe vaders verantwoordelik was om die
tradisie oor te dra soos wat hy dit self ontvang het. Bund (1979:546) toon aan dat selfs diegene wat van
die vader afhanklik was, soms as deel van die familie beskou is.
186 Drie maal in die afskeidsrede word die uitnodiging tot gebed aan die dissipels gerig: 14: 13-14
(versoeke tot Jesus wat Hyself sal beantwoord); 15:7,16 en 16:23-26 (versoeke tot die Vader wat Hy in
Jesus se naam sal beantwoord).
187 'While John stresses this motif it is not original wi th John. In prayer the Jews frequently recalled the
patriarchs in the hope that God would be touched by the remembrance of those holy men and prayer in
Jesus name may have originated in similar manner' (Brown: 1970:635).
188 'The Johannine Jesus therefore appeals to his Father's name ... and his disciples may also appeal to
him because he has sent them' Schnackenburg (1988:73).

189

Vgl. ook Fee (1989: 173)
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versekering dat alle versoeke sonder meer voorsien sal word nie. 190 Dit
beteken dat die belange wat Jesus verteenwoordig, vir die bidder ook
prioriteit moet wees. Hierdie spesiale verhouding tussen Jesus en bidder
verskaf die nodige vrymoedigheid om 'in Sy naam' toenadering te soek. Die
gedagte van 'inwoning' lyw lv T41 TTaTpt Kat a TTaT~p lv lilot laTlv (4.8
en 4.11) word in 5.16 en 5.17 voortgesit. Dit dui op die eenheid in die
familie. Omdat die gelowige een met Jesus is en Jesus een met die Vader
bestaan daar geen twyfel dat gebede verhoor sal word nie. 191
Gebedsversoeke kan dus nie in stryd met die belange van die familie as
eenheid wees nie. Die inhoud van die gebede moet die familie-eenheid nie
skaad nie. Dit moet onderworpe bly aan Jesus se gesag. Dit behels verder
dat gebede die belange van God se mense moet verteenwoordig.
Die
beantwoording van gebede loop uit op die verheerliking van die Vader deur
die Seun (5.16).
Die familiebeeld

Die verwysing na die gebede van die dissipels in die afskeidsrede (14: 13-14;
15:7,16 en 16:23-26) word deur Johannes as In openlike gesprek met die
Vader uitgebeeld.
Die werkwoord ah~allT[, sou as 'n letterlike uitnodiging van Jesus vertolk
kan word, maar 'n metaforiese verstaan gee uitdntkking aan die
kommunikasieproses tussen familielede (Van der Watt 1999:270). Kinders
kon in die antieke Mediterreense familie hulle ouers openlik en met
vrymoedigheid nader. 192 Dit is klaarblyklik Johannes se idee met die
beskrywing dat God se mense genooi word om dieselfde te doen. Die
verhouding tussen gelowiges en God word gekenmerk aan spontanelteit en
openheid. In Jesus se gespek met die dissipels is dit duidelik dat hulle
versoeke teen die agtergrond van sy terugkeer na die Vader verstaan moet
word. Die kommunikasie met die Vader en die kinders se versoeke tot
Hom, word gekwalifiseer met die voorskrif dat dit in die naam van Jesus
moet geskied. Daarmee word aangedui dat die belange van die familie
voorop staan. Die versoeke behoort in harmonie met Jesus se wense te

190

Barrett (1978:475)

191

Schnackenburg (1982: 102) beklemtoon die eenheid tussen die Vader en die Seun.

192 Spontane interaksie was deel van antieke families: Dionysios van Halicarnassus (Ant. Rom. 7.66.5):
'confering together about what was just and fair like brothers with brothers or children with their parents
in a well governed family, they settled their arguments by persuasion and reason'.
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wees en die behae van die Vader te soek. Selfsugtige versoeke skaad die
eenheid en dien me die belange van die familie me.
Die onderrig van die Vader wat die SeUll vir sy sending bekwaam gemaak
het, sluit nou ook die kinders in. Hulle deel in die eenheid van die familie
deur die werke van die SeUll selfs net sy vertrek te kontinueer en uit te brei.
Hulle is gevolglik ook met die nodige kennis toegerus om deur die Seun
gestuur te word.
Ekklesiologiese perspektiewe
Vanaf v.12 word Jesus se verwantskap met sy mense uitgebeeld. Twee
belangrike aspekte van die gemeente se bestaan word beklemtoon. Die kerk
kontinueer die werk van Jesus deur meer en groter werke as Jesus te lewer.
God se mense het dus me alleen die opdrag om op 'n sekere manier (met
liefde) onderling teenoor mekaar op te tree me, m.a.w. om iets vir mekaar te
wees me, maar het ook die verantwoordelikheid om te werk, m.a.w. om
sekere dinge te doen. Inderwaarheid is dit die Vader wat die werk van die
ekklesia, deur die Seun, verrig. Die werk sluit aan by dit wat Jesus self
gedoen het en staan in verband met die (geestelike) opwekking tot lewe.
Die gemeente kontinueer sodoende Jesus se werk. Die werk word groter as
die van Jesus bestempel omdat dit in die bedeling nei Jesus, m.a.w. nadat
Jesus se sending op aarde voltooi is en Hy na sy Vader teruggekeer. het,
plaasvind. Die uitdra van die boodskap bring nuwe lewe in die duisternis as
mense met geloof daarop reageer en Jesus ken. Die 'groter werk' van die
gemeente kan as sy 'sending suksesse' gemterpreteer word. Daarmee word
die weg na die Vader bewandel en dui die gelowiges die eindbestemming vir
mense deurlopend aan. Die voortgang van die kerk word met die geloof en
liefdeswerk van mense wat aan God toegewy is verseker. Daarmee word
verseker dat die oe van die gemeente na 'buite' d.w.s. na die gene buite die
geloofsgemeenskap, gerig word, sodat die buitestanders voortdurend
geldentifiseer en raakgesien en met Jesus se werke bedien kan word. Die
gebedsversoeke van die gelowiges t.o.v. hulle redding sal me deur God
onbeantwoord gelaat word me.
Die teendeel is ewe-eens 'n verantwoordelikheid van die gemeente wat uit
hulle 'groter werke' spruit nl. die hantering van die sleutels van die
koninkryk. Die toepassing van die tug en die uitsluiting van ongelowiges val
onder die jurisdiksie van die ekklesia. Daarvoor moet die oe van die
gemeente weer voortdurend na 'binne', op sy eie lede, die gelowiges, gerig
wees, ten einde te waak oor die suiwerheid van sy eie lede se geloof.
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Die wyse waarop Jesus se teenwoordigheid in die midde van die
geloofsgemeenskap realiseer geskied d.m.v. die verhoring van hulle
gebedsversoeke. Hy beantwoord dit graag omdat die versoeke 'in lyn' met
die Vader se wil is en in die Naam van Jesus gevra word. Die gemeente se
versoeke strek gevolglik tot sy eie heil, want die heil van die gemeente
bevorder die glorie van die Vader. Gebed word van aIle selfsugtige
begeertes gesuiwer deurdat die kontoere van die gebede nie deur individuele
behoeftes en wense getrek word nie, maar deur die groter belange van God
en sy koninkryk. Individuele verso eke kan weI ook tot God gerig word,
maar het altyd die wil van God as die laaste sluitsteen. In sy uitvoering van
dit wat die gemeente van Hom vra word Jesus betrek by die werke wat hulle
lewer. Gebed is dus 'n onmisbare element van die gemeentelike lewe. Met
die verhoring van gebede het die gelowiges die bewys en versekering dat sy
prioriteite suiwer is en die Vader in sy optrede verheerlik word.
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8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7

Inleiding
Hierdie tweede afdeling van hoofstuk 14, (v.15-24), neem die volgende
struktuur aan:
Semi-kola 5.18-5.21 (v. 15-17): Eerste belofte
5.21-5.31 (v. 18-21): Tweede belofte
6-8.7 (v. 22-24): Derde belofte
Barrett (1978:461) is korrek in sy stelling dat die voorwaardelike sin tav
ayOTToT£ 11£, die grammatika van 5.18-5.20 (v.15-17) en die gedagtegang tot
5.28 (v.2l) bepaal. Die klem val in hierdie gedeelte op die 'tussentyd',
m.a.w. op die tyd voor Jesus se finale terugkeer. Die kenmerk van hierdie

tyd is die liefdesgemeenskap tussen die Parakleet, Jesus self en die
dissipels.
Die tema van die liefde word drie keer met gehoorsaamheidlbewaring van
gebooie verbind (5.18; 5.28; 8.1). In al die gevalle word die belofte van die
Goddelike teenwoordigheid bygevoeg: 5.18-5.20 (die Parakleet); 5.22-5.28
(Jesus); en 8-8.7 (die Vader en Jesus).
Twee sake kom vir die eerste keer in die afskeidsrede ter sprake: die Gees
van God en die dissipels se liefde vir Jesus. V.15-24 sou ook verder
onderverdeel kon word in 5.18-5.20 (die koms van die Parakleet), 5.22-5.28
(die terugkeer van Jesus) en 6-8.7 (die koms van die Vader saam met
Jesus). Daar is dus sprake van In drieerlei terugkeer na diegene wat Jesus
liefhet en sy gebooie bewaar, sprake nl. die van die Parakleet (v.16), Jesus
(v.18) en die Vader en Jesus (v.23).
Die bespreking verder volg me noodwendig hierdie indeling me, maar sluit
eerder temas by mekaar aan. Woll (1980:232) sien v.12-17 in geheel en
som dit soos volg op: 'Vv.l2-17 are to be understood as setting forth a
doctrine of seccession based upon the departure of Christ. The investiture
of the believer with authority to do the works of Jesus is promissed, an
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authority defined in tenns of intercessory powers and based upon the
indwelling of the Parac1ete, also conceived as a successor figure who takes
the place of the departing 'first' Parac1ete.'
Die opvallendste familietenne in hierdie gedeelte behels: ayarruTE (8 keer),
TTaTrlP (5 keer), ~w, en opcpavou~. Hierbenewens Ie verskeie uitdrukkings
klem op die eenheid: Uj.llV IlEVEl Kat EV UlllV faTal (5.21) ; EYW EV T0
TTaTp( Ilou (5.27) ; Kat UIl£l~ EV EIlOt Kayw EV Ulllv (5.27) ; Kat 1l0vJ\v
TTap' mh0 lTOlTlaOIl£9a (8.4). Opvallend is ook die herhaling van 'n aantal
tenne wat reeds vroeer in die familiekonteks ter sprake was: 9£wP£L;
ylVWaKEl ; Aa~£1v ; IlEVEl. Hierdie werkwoorde is figuurlik vertolk en het
gevolglik die familiebeeld uitgebou met 'n metaforiese uitbeelding van die
eenheid tussen die lede. Dit kom weer hier ter sprake, maar word ook
verder gene em met die opmerking (5.20) dat die wereld vanwee sy
onvennoe om te ontvang, te sien en te ken nie deel van hierdie eenheid is
me.
In kolon 2.26 (v.I9) se Jesus van Homself dat Hy leef en dat die dissipels
salleef. Met die bespreking van v.6 is reeds aandag aan die betekenis van
~w gegee. Die gelowiges sal dieselfde modus van bestaan met Jesus deeL
(Van der Watt 1986:646). 'n Positiewe verhouding tussen Jesus en die
gelowiges kom deur Jesus se lewe tot stand. Dit beteken dat die
bestaanswyse tussen Jesus en die dissipels ooreenstem. Hierdie lewe
geskied nie op In fisiese vlak nie. Die lewe waarvan Jesus praat het die
eienskap om Hom 'sigbaar' te laat word, selfs al kan hy nie met die blote oog
gesien word nie. Dat Jesus lewe, het benewens die feit dat die dissipels ook
sallewe, bepaalde gevolge vir sy mense. Hierdie stelling (chl EYW ~w Kat
UIl£l~ ~rla£T£.) word voorafgegaan deur drie aankondigings van Jesus in
(5.22-5.26; v.l8-20):

1. Hy sal die dissipels nie as wese agterlaat nie (v.I8). Reeds is opcpavou~
as familietenn geldentifiseer. Die posisie van die dissipels mi Jesus se
hemelvaart sal nie mistroostig wees nie. Sy volgelinge deelimmers in sy
soort lewe. Alhoewel hulle Hom nie meer fisies sal sien nie, sal die lewe
in die gemeenskap vir sy afwesigheid vergoed. Hulle sal daar dieselfde
wyse van bestaan voortsit as toe Hy nog met hulle was. Dit sal hulle
eensaamheid verdryf.
Die gedeelte wat direk op hierdie eerste
aankondiging volg is swaar gelaai met familietenne wat die eenheid in
God se familie beskryf(v.20-21).
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2. Jesus kom weer na die dissipels terug. Daar bestaan nie eenstemmigheid
onder kommentatore waarna hierdie terugkeer van Jesus verwys nie. 193
Daar is drie moontlikhede:
• Jesus se terugkeer mi sy opstanding uit die dood
• die koms van die Gees
• die parousia.
Die onmiddellike konteks beklemtoon die koms van die Gees baie sterk
(vgl. kola 5.19-20 en 8.8-9). Omdat die Parakleet gestuur sal word, sal die
dissipels nie as weeskinders agtergelaat word nie. Carson (1991:501)
beskou hierdie terugkeer as 'n verwysing na die opstanding van Jesus. Hy
grond sy stelling op die persooI1like trant van hierdie aankondiging wat hy as
'n verwysing na Jesus self beskou. Jesus se terugkeer sal weer nie deur die
wereld gesien kan word nie (5.25). Die vraag is of Jesus Hom nie weer aan
die wereld sou vertoon nie en of 8Ewpn figuurlik vertolk moet word. 'n
Figuurlike vertolking sou aansluit by die onvermoe van die wereld om die
Gees te ontvang, te sien en te ken (5.20).
3. In teenstelling met die wereld, besit die dissipels die vermoe om Jesus te
sien (5.26). Die verskil tussen die wereld en die dissipels Ie op 'n
geestelike vlak. Sien, ken en ontvang is reeds as altematiewe segswyses
vir 'geloof' uitgewys.194 Geloof dui op 'n manier van lewe wat sy
oorsprong aan Jesus se lewe (mi sy dood) te danke het. Jesus leef weer
fisies na sy dood, maar sy lewe het nou 'n geestelike lewe, 'n lewe in die
geloof, vir die dissipels tot gevolg (UJlEts ~~aETE). Treffend beskryf
Van der Watt (1995:647) hierdie lewe: 'Hierdie lewe impliseer dus 'n
bewustheid en vermoe tot waameming van die goddelike realiteit soos dit
in Jesus vergestalt is. Dit beskryf verder die vermoe om aan hierdie
realiteit te kan deelneem. Om te kan leef beteken dus om kwalitatief deel
te he aan die goddelike realiteit of, anders gestel, om binne die goddelike
realiteit bestaan en bestaansreg te vind. '
Hiermee word Jesus uitgewys as die bron of oorsprong van die lewe wat dit
vir sy mense beskikbaar stel. Wanneer sal hierdie lewe realiseer? N.a.v.
van die futurum ~~aETE (5.26) sou 'n toekomstige lewe 'n waarskynlike
antwoord wees.

193 Watson (1983:82); Brown 1970:645); Van der Watt (1985:648) vemys na hierdie korns van Jesus as
die korns van die Gees. Bultmann (1971 :617) weer, argurnenteer dat hierdie korns oorspronklik na die
parousia vemys het, maar dat Johannes dit hier plaas as verwysing na die korns van die Gees.
194

Kysar (1993:86)
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In sy deurdagte beredeneling bied Van der Watt (l986:656ev.) die volgende
oplossing: Twee verstaanswyses van (;TjaETE is moontlik. Die konteks
skets Jesus se terugkeer (v.l8) wat in die toekoms ofuit sy wederkoms (v.3)
of in die koms van die Gees (v.l6) sal bestaan. Tog is die lewe ook in en
deur sy woorde van die hede moontlik. 195 God se mense kan dadelik
deelneem aan die nuwe vlak van lewe. Die talle familieverhouding in
hierdie gedeelte getuig dat hulle dadelik opgeneem word in God se familie.
'n Tweede beskrywing van immanensie volg uit die gebeure van daardie dag
(5.27), wat as die dag van die opstanding vertolk word: die gelowiges sal
weet (yVWG£aO£) dat Jesus in die Vader is, die gelowiges in Jesus en die
Jesus in die gelowiges (5.27). Jesus se lewe het dus 'n kettingreaksie van
immanente verhoudings tot gevolg. Hierdie uitdrukkings beskIyf weereens
die vereniging wat daar tussen Jesus, die Vader en die gelowige bestaan.
Die vereniging tussen Jesus en die Vader is reeds in v.1 0 beskIyf met hulle
gemeenskaplike dade en woorde. Jesus se gehoorsaamheid aan die Vader
druk sy vereniging met Hom uit. Op soortgelyke wyse word die vereniging
tussen Jesus en die gelowiges voorgestel: die gehoorsame uitlewing van die
gebooie dui op 'n weerspieeling van die gelowiges se liefde vir Jesus en
bevestig die eenheidsband.
Daar bestaan volgens Woll (1980:232)
eenstemmigheid onder geleerdes dat Jesus se teenwoordigheid waarvan in
v.18-23 sprake is, nie na die parousia verwys nie. Woll se oplossing vir die
probleem om Jesus teenwoordig te verklaar (v.18-23) skryf hy toe aan die
tydperk van die ekklesia. Met Jesus se teenwoordigheid In realititeit, sou
daar tog geen behoefte aan In ander Parakleet gewees het nie.

Vir die eerste keer in die aftkeidsrede word die liefde van die dissipels vir
Jesus ter sprake gebring (5.18); (5.28-6.2) en (8.1-2). Dit val op dat die
dissipels se liefde vir Jesus in al drie gevalle aan die onderhouding van sy
gebooie/woorde (ADYOV; fVTOA~) gekoppel word. 196 Die liefdesgebod het
reeds vir die dissipels in 13:34 begin en hoofstuk 14 is In uitbouing van
13:31-38 (Du Rand 1981:180). Met hierdie voorwaarde lewer hulle bewys
van hulle liefde vir Jesus. Liefde word met dade weerspieel. 197 Dit is

195 'n Kombinasie van die hede en toekoms word deur Van der Watt (1995:665) voorgestel. Wanneer
die Gees kom sal die gelowiges alreeds lewe. Die lewe wat gelowiges deur Jesus ontvang 'is not
material improvement or magic power but divine reality, a share in the life of God, the living Father and
source of all life' (Schnackenburg 1979:355).
196 Vir Du Rand (1981: 180) neem die eenheid waarbinne enlo/at hier voorkom in sy brei! same hang
reeds in 13:34 in aanvang. Hoofstuk 13:31-38 speel vir hom In belangrike inleidende rol in die
strukturele samehang van die afskeidsgesprekke.
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sprekend van hulle lojaliteit en verbondenheid aan Hom. Om gebooie 'te he
(0 £Xwv TCX<; EVTOAcl<; 110u) (5.28) beteken volgens Du Rand (1981:199) om
hulle jou eie te maak en dit na te kom m.a.w. om hulle te gehoorsaam.
Wat behels die gebooie wat as opdrag aan die dissipels gegee word om te
onderhou? Dit kan aanvaar word dat EVToAal (5.18) in 8.1, 8.5, en 8.6
(v.21-23) met AOyOS/AOyOl as wisselterme hanteer word. Die opdragte van
Jesus dui dus op meer as by. net die 'nuwe gebod van die liefde' of morele
verpligtinge. Dit is ook nie 'n woord uit Jesus self nie, maar is deur die
Vader aan Jesus gegee om aan die dissipels oor te dra (8.6 en 8.7). Die
eenheid tussen Jesus en die Vader se woorde en werke wat reeds vanafv.10
duidelik is, word hier verder uitgebrei. Dit is eie aan die konteks waarin
EVToAal dikwels aangetrefword: die eenheid tussen die Vader en die Seun
(Du Rand 1981:183). Hierdie woorde word nou by wyse van EVToAal aan
die dissipels oorgedra. Aoyos is nie uitsluitlik 'n aanduiding van die
woord(e)/gebooie van Jesus nie, maar kan ook dui op sy wese as GOd. 198
Carson (1991:498) tref 'n onderskeid tussen die meervoud (EvToAal) en die
enkelvoud (ADyOS). Eg. sien hy as die individuele komponente van Jesus se
versoeke en 19. as 'n aanduiding van sy totale openbaring. Om Jesus se
gebooie te bewaar sluit dus sy etiese voorskrifte by. onderlinge liefde
(13:34) in. Die bewaring van Jesus se gebooie gee op die manier
uitdrukking aan die gelowige se liefde en gehoorsaamheid aan Jesus. Dit
beteken dat gelowiges Jesus se boodskap volledig aanvaar en daarvolgens
leef. Dit word dus 'n manier om die lewe van die gelowiges, wat uit Jesus
se lewe voortspruit, te beskryf. Die verbondenbeid aan die goddelike
realiteit is deur die geloof van die dissipels moontlik. 199 Die lewe van die
gelowige, wat uit die bron van Jesus se lewe ontspring het, het dus praktiese
gevolge wat, net soos die lewe van Jesus uit dade van gehoorsaamheid
bestaan. Die gelowige se lewe vertoon dus dieselfde patroon as die van
Jesus. Deur die oorsprong van Jesus se woorde in v.24 (8.6-8.7) aan die
Vader toe te skryf, word die gelowige se liefde vir Jesus (wat uit
gehoorsaamheid bestaan) ook na die Vader oorgedra. God se mense bewys
197

Carson (1991:503)

198 In die proloog tot die evangelie (1: 1-18) is Jesus met die vreemde benaming nl. Myos, bekend gestel.
Kysar (1993:30) sien in hierdie term 'n aansluiting by die 'dabar Yahweh' van Genesis 1 en som die
lang geskiedenis van die uitdrukking op deur te se: ' ... wisdom was personified, then tied in and
harmonized with the earlier tradition of the Word of God.' Om Jesus as die Woord te beskryf het o.a.
die bedoeling, beweer hy, om God se uiterlikelkenbare te openbaar.
199 'The evangelist might then have had the disciples constancy in faith in mind in this admonition in
vers 15 together with all the demands that this makes on Christian existence' (Schnackenburg
1982:74).
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dus hulle liefde ook aan die Vader indien hulle die woorde van Jesus
gehoorsaam. Daarmee word die intieme vervlegting van familieverhoudinge
tussen Vader, Seun en kinders weer beklemtoon. Liefde kan as die
algemene houding tussen familielede uitgesonder word. Dit vorm die
'skarnier' van alle familieverhoudings. 2oo Liefde figureer in die metaforiese
konteks van die familie en kan derhalwe as In metafoor verstaan word. Die
eenheid van die familie word deur die gemeenskaplike, bindende faktor van
die liefde gedra.
In kola 5.19 (v.16) word die familiebeeld weer geaktiveer wanneer Jesus as
Seun, soos die kinders in 'n antieke familie, met vrymoedigheid 'n versoek
tot die Vader rig. 20I Dit is 'n versoek wat stellig in ooreenstemming met die
Vader se wil is en deur Hom toegestaan word. Die versoek strek tot die
Jesus versoek nl. die Vader om die
voordeel van die familie?02
TTapaKAllTOS na die gelowiges te stuur. 203 In 5.20 (v.16) word slegs 'n
algemene opmerking oor die Parakleet gemaak. Hierdie is die eerste van
die vyf Parakleet-uitsprake in die afskeidsrede van Jesus. Hier (5.20) word
Hy met twee eienskappe beskryf nl. as die &AAov TTapOKAllToV en as TO
nv£uJla Tfj<; a.AllOda<;. Sy funksie word aangedui as: !(va Jl£O' UJlWV d<;
\ I wva
~
't
Tova
lJ.
Die implikasie van die benaming 'ander Trooster' (&AAov TTapaKAllTOV) is
dat Jesus self die eerste Parakleet is wat deur 'n tweede, mi sy vertrek,
vervang sal word (Brown 1970:644). Van der Merwe (1995:481) kom tot
die gevolgtrekking dat die 'tweede' Parakleet nl. die Heilige Gees 'n
kontinuering van Christus se bestaan in die wereld is, maar op 'n
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Collins (1990:21e.v.); Malherbe (1995:21). Beide beskou liefde as 'n belangrike familietenn.

Met die vertaling van die woord 'vra' moet volgens Newman and Nida (1980:466) duidelik onderskei
word tussen 'n soeke na inligting en versoeke tot voordeel van die vraer. Dit is volgens hulle duidelik
dat 19. hier veronderstel word.
201
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Die familiebeeld van die kommunikasie tussen familielede word weer geaktiveer.

203 Hierdie is die eerste van vyf Parakleet-gedeeltes in die afskeidsrede (Brown 1970:644) .. Die ander
gedeeltes is: 14:25,26; 15:26,27; 16:7-11; 16: 12-15. Van der Merwe (1995:481) bied 'n handige
indeling van hierdie gedeeltes. In die eerste gedeelte (14: 16-17) word algemene inligting oor die Heilige
Gees bekend gemaak. In die volgende vier gedeeltes handel twee oor die Parakleet se werking in die
gemeenskap van die dissipels (14:25,26 en 16; 12-15) en die ander twee beklemtoon die Gees se werk
deur die dissipels teenoor die wereld (15:26,27 en 16:7-11). In sy bespreking oor die Gees verdeel
Brown (1970: 1135) die verwysings na die Parakleet onder vier hoofde: 1) die koms van die Parakleet
en sy verhouding met die Vader en die Seun 2) die identifikasie van die Parakleet 3) die rol wat die
Parakleet speel in sy verhouding tot die dissipels 4) die rol van die Parakleet in sy verhouding tot die
wereld.
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andersoortige wyse. Die ware betekenis van die titel TIapaKAfJTO~ is
volgens Louw and Nida (1989:460) moeilik om te bepaal?04
Kysar (1993:107) identifiseer vier moontlike beskrywings vir die Gees van
God in die evangelie. 205 In hierdie geval assosieer hy die titel met 'n Helper
of Trooster, wat volgens hom 'n unieke uitdrukking, eie aan Johannes is?06
Die vereniging tussen die ge10wiges en die Gees word in 5.21 (v.17)
weergegee met 'n beskrywing van die immanente inwoning van die Gees in
die gelowiges.
Die gelowiges sal, anders as die wereld, die Gees kan ontvang. Die rede vir
die K6allo~ se onvermoe om die Gees te ontvang word in 5.20 toegeskryf
aan 'n onvermoe om Hom te sien en te ken (8£wp£1 mho ou8£ ylvWOK£l).
Die kombinasie van die werkwoorde 8£wpE1 en YlVWOK£l is weer
opvallend. Dit weerspieel die geheim waaroor gelowiges beskik om eers die
Vader (v.7) en vir Jesus (v.9) en nou ook die Gees te ontvang. As onthou
word dat die kombinasie van sien en ken 'n aanduiding van geloof is, (vgl.
v.7) is die ontvangs van die Gees vir gelowiges voor die hand liggend.
Geloof onderskei die familie van God van die K6allo~. Ongeloof is
klaarblyklik die rede waarom die wereld nie die Parakleet kan sien en

204 Hulle klassifiseer die titel onder twee domeine t.w. bo-natuurlike wesens en hulp/versorging. Dit sou
ewe goed by ander domeine bv. kommlUlikasie ook kon tuis hoort Dit is die rede waarom die betekenis
moeilik bepaalbaar is. In sy analise van die woord rrapaKAl1To£; doen Brown (1970:1136) die volgende
verklarings aan die hand: daar is allereers volgens hom die verdeling tussen die geregtelike assosiasies
van die rrapaKAl1TO£; en die wat nie 'n geregtelike assosiasie het rue. As die passiewe vorm van para /
kalein met die betekenis van 'eenkant roep om te help' (advokaat) vgl. Matt. 10:20 en Hand. 6:10 word
hierdie beeld nie by Johannes aangetref nie. Indien advokaat enigsins die betekenis is, dan eerder
iemand in die rol van vervolger wat die wereld aan sonde skuldig bewys.
In die aktiewe betekenis van parakalein wat die bedoeling van 'tussenganger' reflekteer, word ook geen
aanduiding in die evangelie aangetref nie. Oor die rrapaKAl1To£; se rol as 'trooster' van die dissipels
word nerens in die evangelie melding van gemaak rue. Die verwantskap tussen rrapaKAl1TO£; en die
selfstandige naamwoord paraklesis word afgeswak deur die feit dat Johannes 19. rue gebruik rue. Brown
kom tot die gevolgtrekking dat rue een van die betekenisse van rrapoKAl1TO£; die kompleksiteit van die
funksies in die benaming vervat rue.

Kysar (1993:107) onderskei benewens bg. ook nog die volgende drie beskrywings: 1) die krag en
karakter wat God aan die mens Jesus gegee het (1 :32,33) 2) beskrywend van die Goddelike
teenwoordigheid en die nuwe lewe wat die resultaat daarvan is (7:39; 20:22) 3) beskrywend van die
geboorte van die nuwe lewe wat as 'n geboorte in die Gees bekend staan (3 :5,6 ; 6: 63).
205

Kysar (1993: 108) identifiseer 'n verdere drie betekerusse vir die titelrrapaKAl1TO£;: Die eerste twee is
regsterme met die betekenis enersyds van 'om iemand eenkant te roep om te help of bystand te verleen'
en andersyds 'om namens iemand op te tree'. Die gedagte van 'n advokaat sluit hierby aan. Louwen
Nida (1989: 142) verkies vanwee negatiewe konnotasies wat sekere gemeenskappe met regspersone het
(bv. omkopery) om nie hierdie betekenis te gebruik nie. In seker Joodse kringe is die woord ook van
toepassing op die funksie van engele gemaak met die betekenis van 'aankondiger'. Dus: advokaat,
tussenganger, trooster en aankondiger. Hierdie ryk betekenisse is deur Johannes op 'n unieke wyse
gekombineer wat 'n nuwe konsep tot gevolg gehad het
206
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gevolglik kan ontvang nie. Die Gees is 'n faktor wat ervaar kan word
(Scbnackenburg 1982:141). Die Gees word as die Gees van die waarheid
beskryf.207 Wanneer Jesus oor die waarheid praat beteken dit volgens
Bultmann (1978:245) nie alleen dat Hy nie leuens vertel nie, maar dat Hy die
openbaring in woorde bring. In 8:47 word TO p~JlaTa met &A~eEla
vervang. Bultmann beskou die Johannese aA~eEla as die openbaring deur
die goddelike realiteit self. Die Gees wat die Vader voorsien is die Gees
wat die werk van die Vader kom voortsit (Van der Watt 1986:642).
In teenstelling met die wereld, besit God se mense die vermoe om die Gees
te ken (5.21). As rede daarvoor word die immanensie van die Gees
aangevoer (5.21). God se mense ontvang die Heilige Gees in die geloof
(ytVWaKfTf m.ho), wat dan sy intrek in hulle neem. In v.26 en in 16:13
word gese dat die Gees die gelowiges aan die woorde van Jesus sal herinner
en hulle in die waarheid sal lei. Op hierdie manier sorg die Gees vir die
kontinuering van Jesus se werk.
Hier in v.15-17 (5.18-5.21) word die Gees se leiding vertolk i.t.v. die
onderhouding van Jesus se gebooie. Die gelowiges sal nie sonder 'n
heenkome (huis of familie) deur Jesus se vertrek agtergelaat word nie. Die
Gees sal Jesus se werk en teenwoordigheid op aarde onder die gelowiges
kontinueer. Die Gees sal die onderrigtaak in die familie oomeem deur die
kinders in alles te onderrig en herinner aan die woorde van Jesus. Dit
aktiveer weer die liefde van die Vader en Jesus sodat hulle by die
gehoorsame kinders woning maak (JlOVrlv). Hierdie is soos reeds aangetoon
'n familieterm wat ook in 1.4 (v.2) ter sprake is. Dit dui op 'n plek waarin
vertoef word (Louw and Nida 19989:732). Daardie plek is volgens 8.4 die
dissipels self. Die Vader en Jesus trek by die dissipels in en bepaal die
karakter van die familie as Jesus Homselfaan hulle openbaar 5.31 (v.21).
In 5.28-5.31 (v.21) word die onderhouding van Jesus se gebooie as 'n
bewys van die gelowiges se liefde vir Jesus aangevoer en as 'n voorwaarde
207 Newman and Nida (1980:655) kom na die bestudering van die begrippe gees en waarheid in die
evangelie, tot die gevolgtrekking dat ego vir Johannes altyd na die Gees van God verwys en 19. altyd 'n
aanduiding van God self is. Die Gees vertoon in die evangelie 'n getuienis-en openbaringstaak. 'Die
Gees van die waarheid' word dus die beste weergegee met: die Gees wat die waarheid aangaande God
bekend maak.
Volgens Schnackenburg (1982:141) is ditbelangrik om tussen v.16 en v.I7 te onderskei. In v.16 is die
Parakleet die hoofonderwerp. Van hom word gese dat hy 'met'die dissipels sal wees (v.16c). In v.17
word allerlei stellings tot die benaming 'gees van die waarheid' bygevoeg. Hier word van die Gees gese
dat hy met en in die dissipels sal wees. Die twee verskillende voorsetsels m.b.t. die Parakleet en Gees
van die waarheid blyk nie toevallig te wees nie. Die voorsetselll£Tcl dui in hierdie konteks op die
beskermende rol van die Parakleet. Die innerlike teenwoordigheid van die Gees van die waarheid
spreek uit die verskuiwing van Trap Ulll v na tv Ulll v en dui die innerlike teenwoorigheid van die Gees
van waarheid duidelik aan.
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vir Jesus en die Vader se liefde teenoor hulle gesteL Hierdie gehoorsame
optrede van die gelowiges het dus 'n hele kettingreaksie van liefde tot
gevolg. Liefde kan slegs in gehoorsaamheid ontkiem en gehoorsaamheid is
om in verbondenheid aan Jesus volgens sy wil op te tree. Dieselfde gedagte
word in 8.1 (v.23) herhaal. Weereens word die liefde van die Vader in 'n
kondisionele frase afhanklik gestel aan die gehoorsaamheid van die
gelowiges. As die gelowiges die Seun liefhet en doen wat Hy vra, sal die
Vader hulle ook liefhe. Die teendeel word in 8.5 (v.24) gestel. Diegene wat
Jesus nie liefhet nie, bewaar nie sy gebooie nie. Hierdie verbondenheid
word in. 5.27 (v.20) met die volgende ketting aanmekaar gesluit: lyw lv TW
TIaTp ( I1OU; KaL ul1£1<; lv ll10t ; Kdyw lv ul11v. Die eenheidsterm wat nog
altyd Jesus se eenheid met die Vader beskryf het, word nou uitgebrei om
ook die dissipels via Jesus in te sluit.

Die vraag kan miskien gevra word wie eerste die inisiatief tot die vestiging
van hierdie verhouding neem? Die Vader se liefde of die Seun/gelowiges se
gehoorsaamheid? Van die kant van die gelowige moet daar as kenteken van
die deel wees van die liefdesgemeenskap In definitiewe konkrete daad
plaasvind nl. die bewaring van die gebooie (woorde). Die eindresultaat is
stellig belangriker as 'n antwoord op hierdie vraag en tog wil dit in die lig
van die familiebeeld voorkom of die Vader as hoof, die inisieerder is. Die
inisiatief Ie by God, maar die gelowiges moet van hulle kant die voorwaarde
tot die liefdesgemeenskap sigbaar maak, deur sy lVToAa<; te bewaar (Du
Rand 1981:202). Die resultaat is dat die dissipels in 'n unieke groep met 'n
eie identiteit binne die goddelike realiteit geplaas is, wie se funksionering
met die woord ~w getipeer word. Liefde dra nie noodwendig altyd 'n
figuurlike betekenis oor nie. Dit sou ook die letterlike beskrywing van die
verhoudinge tussen die Vader, Seun en dissipels kon weergee. Met bg.
beskrywing in gedagte is dit egter duidelik dat 'n figuurlike verstaan meer lig
werp op die verstaan van die onderlinge verhoudinge.
Die familiebeeld

Die eenheid tussen die Vader, Jesus (Seun), Gees en gelowiges word baie
sterk beklemtoon: on lyw lv T41 TImp( I10U KaL ul1£l<; lv ll10t
,

,

,

t"_

Kayw £v Ul1lV

• Die Vader is in Jesus en Jesus is in die Vader (v. 10). Dit gee aanleiding
daartoe dat Jesus nie sy eie woorde spreek en dade verrig nie, maar die
woorde en dade wat die Vader aan Hom gegee het (v.10, 24).
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• Jesus is in die gelowiges en die gelowiges is in Jesus (v.20). Dit lei
daartoe dat die gelowiges dieselfde (en selfs groter) werke as Jesus doen.
Ook die gelowiges doen m.a.w. nie hulle eie werke nie. Dit word deur
die Seun aan hulle gegee om te doen.
• Die Gees is in die gelowiges (v.17). Sy taak is om die gelowiges aan die
woorde van Jesus te herinner. Die Gees spreek m.a.w. ewe-eens nie uit
Homself nie, maar dra slegs die woorde van Jesus aan die gelowiges oor.
Die onderrig van Jesus word voortgesit.
Hierdie eenheid is die rede waarom die gelowiges nie 'n gevoel van
verlatenheid na Jesus se vertrek sal ervaar nie. Hulle word nie as op<j)avouc;
weeskinders agtergelaat nie. Hierdie familieterm word deur Plato wyer
uitgebrei om ook die eensaamheid en uitbanning van proseliete wat tot In
ander geloof bekeer is, daaronder te verstaan. 208 Weeskinders was in die
anti eke tyd sonder die familiebeskerming van 'n senior manlike familielid
(Van der Watt 1999:269). Deur die Heilige Gees sal die Vader en die Seun
egter by die gelowiges wees. Hulle sal dus die volle voordeel wat die
familie bied kan beleef. Die Parakleet is m.a.w. die wyse waardeur God sy
aktiewe teenwoordigheid in die familie betoon.
Wat die woorde en dade van die familie betref, kan dus gese word dat die
Vader, as hoof van die familie, die bron daarvan is. Dit is sy woorde en
dade wat via die Seun en Gees na die kinders vloei. Daarmee word die
familielede vir hulle onderskeie take toegerus. Die Seun ontvang van die
Vader sy volledige pakket vir optrede. Dit bestaan uit woorde en dade om
sy roeping te vervul en te beantwoord aan sy taak waarvoor Hy gestuur is.
Dieselfde geld vir die kinders. Nadat die Seun na die Vader teruggekeer
het, word sy woorde en dade deur die Gees in die kinders gekontinueer.
Die familiebeeld ontvou verder in die onderlinge kommunikasieproses
tussen die familielede. Beide Jesus, as die Seun, en die gelowiges, as die
kinders, het vrymoedigheid om die Vader met hulle verso eke te nader. Die
Vader is gewillig om in hulle verso eke te voorsien mits dit ook ooreenstem
met sy wil (v.13, 14, 16,26).
Die onderrig wat in antieke families hoofsaaklik deur die vaders behartig is,
word weereens in hierdie gedeelte aan die Vader, as hoof van die familie,
opgedra. Hy onderrig die Seun vir sy taak deur die nodige woorde en dade
aan Hom te voorsien. Die Seun reageer op sy beurt met die gepaste optrede.
Volgens die gebruik in families is hierdie opdragte in 'n ernstige lig beskou
en met gehoorsaamheid beantwoord. Dieselfde patroon herhaal hom in die

Plato (Phaedo 116A). ' ... we felt that he was a father to us and that bereft of him we should pass the
rest of our lives as orphans.'
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verhouding tussen die Seun en die kinders. Hulle onderwerping en
gehoorsaamheid aan sy gebooie weerspieel hulle gehoorsaamheid aan Hom.
Hierdie optrede van die kinders word as hulle liefde vir Hom geihterpreteer.
Gehoorsaamheid word die basis vir die funksionering van die liefde. Die
liefde van die familie vir die Vader en die Seun kom dus in hulle
gehoorsaamheid tot uitdrukking en word ook met liefde van die Vader en
Seun begroet. Die klaarblyklike bedoeling van die outeur is om die liefde
(van die dissipels se kant gesien) met gehoorsaamheid uit te druk en die
voorsiening van gebooie (van die Vader en Jesus se kant gesien) as 'n
liefdesdaad te vertolk, aangesien enige geskenk as 'n simbool van liefde
beskou is.
Die gebruik in antieke Mediterreense families was dat In seun sy vader se
optrede in gehoorsaamheid navolg. Hierdie gebruik vorm klaarblyklik die
agtergrond van die gesprek tussen Jesus en die Jode in hoofstuk 8. 209
Die fuksionering van onderlinge liefde is die wyse waarop die identiteit van
die onderskeie lede na vore tree (Van der Watt 1997:566). Volgens Schrage
(1996 :314) bestaan die liefde, eties gesproke, nie uit verskillende opdragte
nie, maar uit een enkele wet van liefde. Op hierdie wyse word God in die
wereld 'sigbaar' gemaak. Schrage (1996:316) stel dit mooi as hy se dat die
liefde diekinders van God identifiseer en ook die karakter van God
dupliseer. Hiermee word 'n leefwyse gedemonstreer wat die gelowiges van
die wereld onderskei. Juis omdat die wereld nie vir Jesus of die Gees kan
sien en ontvang nie (m.a.w. in 'n geloofsverhouding met hulle staan nie) bly
die wereld blote toeskouers.
Ekklesiologiese perspektiewe
Die lewe van die gemeente Ie op die vlak van Jesus se lewe. Dit behels In
alternatiewe bestaanswyse as die van hierdie wereld. Die liefde is daarvan
die vemaamste kenmerk. Op Judas se vraag waarop Jesus Hom aan die
dissipels en nie aan die wereld gaan openbaar nie, antwoord Jesus met die
voorwaarde van 'liefue' (v.23). Hiermee beklemtoon Jesus die afstand
tussen sy mense en die wereld. Jesus maak eerstens duide1ik wat die
kenmerk van die liefde is nl. die bewaring van sy woord. Die klem val dus
uitdruklik op die doenluitvoer van die woord. Indien dit In werklikheid
209 In 8:38 se Jesus dat Hy volgens die wil van sy Vader optree net soos die Jode ook volgens die wens
van hulle vader handel. Indien die Jode soos hulle vader (Abraham of God) sou handel, sou hulle
positief teenoor Jesus staan (8:42). Met hulle negatiewe reaksie jeens Jesus verraai hulle in werklikheid
dat hulle 'n ander vader as Jesus het (8:44).
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word, bereik Jesus se 'terugkeer' sy hoogtepunt. Hy en sy Vader sal nou
kom woning maak by sy mense. 2lO Die inwoning van God in die midde van
die ekklesia geskied deur die geloof. Die gemeente is dus 'n gemeenskap
wat aktief gefokus is op die direkte gemeenskap met die Drie-enige God.:.
Die liefde word as voorwaarde vir die Goddelike inwoning in die gemeente
voorgehou. Dit behels die nakoming van God se woorde en gebooie
waarmee uitdrukking aan sy liefde vir God gegee word.
Die vraag wat gevra kan word is in hoeverre God se gebooie deur die
ekklesia wetties afdwingbaar op sy lede gemaak kan word? Indien Jesus se
verhouding met sy Vader as voorbeeld geneem word, is geen dwang ter
sprake nie. Jesus se gehoorsaamheid spruit uit sy liefde vir die Vader. Dit
moet gestel word dat die liefde sy inherente krag en motivering verloor, as
dit met voorskrifte en reels afgedwing word. Sou hieruit afgelei kan word
dat die gemeente slegs o.g.v. die liefde aanspraak op sy lede het? Die
antwoord moet Ja' wees. Hoewel daar voortdurend oproepe tot Iede van die
geloofsgemeenskap gemaak kan word om hulle liefde sigbaar, met
gehoorsame dade, gestalte te gee, moet die liefde steeds die diepste motief
van alle aksie bly. In hierdie opsig kan geen oproep verder as die liefde
gaan nie. Aksie moet uit liefde gebore word. Indien enige optrede
ontbreek, kan tot die gevolgtrekking gekom word dat die liefde waarskynlik
ook onder die gelowiges ontbreek. Jesus se woorde in v.24, 6 J.lTl ayanwv
J.1E TOU~ A6you~ J.10U ou TllPE1'moet as 'n bedekte waarskuwing beskou
word. Dit sou kon beteken dat die oorsaak vir 'n gebrek aan dade moontlik
'n dieper oorsaak het as wat 'n blote ongehoorsame reaksie te kenne wil gee.
Volgens Du Rand (1977:195) hang om te glo, lief te he en gebooie te
bewaar, eksegeties ten nouste met mekaar saam.
Dit bly vir die gemeente 'n dringende behoefte om sy lede tot daadwerklike
diens te aktiveer. Om gestalte te gee aan die vertikale verhouding tussen
God en sy mense kan gepoog word om die betrokkenheid van lede deur die
nakoming van voorskrifte te verkry. Die gevaar bestaan dat lede nie deur
die liefde gemotiveer word nie, maar onder dwang verkeer ten einde
resultate te lewer. Waar hierdie denke oomeem is die kans goed dat die
gemeente in 'n verstarde intitusionalisering van aksies sal vasval watdie
spontane en informele karakter van die liefde kan smoor. Dit sou inderdaad
op 'n geringskatting van die inherente krag van die liefde neerkom.
Die gawe van die Heilige Gees se teenwoordigheid is onontbeerlik vir die
voortbestaan van God se mense. Onder sy leiding is hulle getroos en
210 In v.2 val die Idem op 'n hemelse j.lovrl by die Vader. In v.23 val die klem elders: 'Gott wird seine
j.lovrl im Glaubenden machen' (Bultmann 1941:474).
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versterk en staan hy nie aIleen teenoor die wereld me. Die Gees van die
waarheid werk deur die Woord. Om lojaal en gehoorsaam aan hierdie
woorde te bly is die regte verstaan daarvan nodig. Dit is die taak van die
Gees om God se mense aan die woorde van Jesus te herinner sodat hulle aan
die Woord gehoorsaam kan wees. Dit kan aanvaar word dat die Gees aktief
betrokke is by aile aktiwiteite van die gemeente wat rondom die verstaan
van die Skrif, die intemalisering en verkondiging van die evangelie
plaasvind. Die onderrig van die Gees help die kerk dus om die pad van
Jesus te loop.

In hoe 'n mate is die bestaan van die gemeente 'n daad van God aIleen? Met

die klem wat hierdie gedeelte op die verantwoordelikheid van mense Ie nl.
om hulle verhouding met God sigbaar met dade van liefde te bevestig, kan
die mens like aandeel in die bestaan van die ekklesia nie ontken word me.
Die genade van God wat in 1: 16-18 ter sprake. kom, kan moontlik as
oorkoepelende tema vir die evangelie beskou word. Die implikasie daarvan
is dat Johannes die menslike aandeel in die ontstaan van die gemeente as 'n
gawe van God beskou.
14:25-31
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Inleiding
Die derde deel van hoofstuk 14 (v.25-31) kan as 'n konklusie gesien word.
Soos vroeer gese vonn hierdie gedeelte die sluitsteen van die
ringskomposisie met v.I. In hierdie deel word verskeie temas herhaal.
Vergelyk o.a.
TapaGGtoBw (v.27) met v.l; ~ UTT<iyw (v.28) met vA;
~yanaTt (v.28 met v.21 en 24 ens. Die struktuur sien soos volg daaruit:
Semi-kola 8.8-8.10 (v. 25-26): Gawe van Parakleet
Gawe van vrede
Semi-kola 8.11- 8.15 (v. 27):
Semi-kola 8.16-8.18 (v.28-29): Jesus se vertrek
en terugkeer
Semi-kola 8.19-824 (v. 30-31): Gereed om te gaan

11"

In die voorafgaande besprekings (vv.1-24) is die verhoudings tussen die
Vader, Jesus, Parakleet en gelowige reeds geldentifiseer as een van die
sentrale temas van die hoofstuk. Die funksionele eenheid tussen die Vader
en Jesus soos beskryf in 8.22 (v.3l) het ook reeds in die voorafgaande
bespreking aandag geniet. Aspekte van die Parakleet se funksie in semi
kolon 8.9 (v. 26) is reeds by die bespreking van sy eerste aankondiging
(v.16, 17) aangeraak. Hier in v. 26 word die Parakleet se verhouding met
die dissipels uitgespel. Hy word as die Heilige Gees (TTVEOlla TO aYlov)
geldentifiseer. Sy funksie word aangedui met die woorde OlO~El en
UnOIlVrlGEl. Die Parakleet onderrig die dissipels met die woorde wat Hy by
die Seun ontvang het. In die sin herinner Hy hulle slegs aan woorde wat
hulle reeds ken. Die Parakleet word nou in Jesus se afwesigheid die Een·
wat die onderrigtaak van God se familie behartig. Die inhoud van die
Parakleet se onderrig is nie vir die dissipels nuut nie. Hy kontinueer die
onderrig van die Seun wat op sy beurt weer deur die Vader onderrig is.
(vgl. 8.22; v.3I). Jesus doen net soos sy Vader Hom onderrig het en gee
daardeur sy liefde en gehoorsaamheid teenoor sy Vader te kenne. Daar is
reeds opgemerk dat liefde en gehoorsaamheid twee kante van dieselfde munt
is. Ook die dissipels se liefde blyk uit hulle onderhouding van die gebooie.
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Die Vader voorsien die Gees op versoek van Jesus (0 TTEllljJo 0 TTaT~p'v
Tt{l QVOllaTl Ilou). Die voorsiening van die Parakleet kan as die Vader se
versorging van sy familie gemterpreteer word. Hy ken hulle behoeftes en
weet dat hulle steeds van onderrig afhanklik sal wees. Om 'n versoek 'in
Jesus se naam' te rig, veronderstel dat die versoek in ooreenstemming met
Jesus se wil moet wees. Dit het m.a.w. me eie voordeel in die oog nie,
maar die voordeel van die groter groep van God se mense. Dit is wat Jesus
se versoek klaarblyklik hier beoog. Die Vader word voorgehou as die hoof
wat met vrymoedigheid genader kan word omdat Hy in staat is om in alle
behoeftes te voorsien. In v.13 is die dissipels genooi om van hierdie
geleentheid gebruik te maak, en nou doen die Seun dit ook. Die lede van
Jesus se groep tree dieselfde op en geniet gelyke voorregte by die Vader.
Die vertrekkende Jesus laat ook 'n erfdeel vir die dissipels agter
(0$ (lllll ).211 In 14:19 is die nuwe bestaanswerklikheid waarin die dissipels
se verbondenheid met Jesus hulle geplaas het, as lewe (~w) beskryf. Jesus
self is die spilpunt en basis van hierdie lewe (14:6). Dit is 'n bestaanswyse
wat op die lewe van Jesus gebaseer is. As deel van hierdie lewe skenk
Jesus nou ook sy vrede ([lp~VllV). 212 Dit is 'n term wat die inhoud van die
Hebreeuse woord salom reflekteer en volgens Carson (1991:506) algemeen
in Joodse afskeidsredes was. Die woord [lp ~VllV word twee keer in die
afskeidsrede aangetref (vgl.16:33). Die vrede wat Jesus aanbied word
gekwalifiseer deur dit te onderskei van die vrede wat die wereld aan te bied
het (au KaeW~ 0 K6allo~ o(owalv lyw OlOWlll Ulllv.) Die vraag ontstaan
waarin die verskil Ie en wat die kenmerke van die wereld se vrede is. Vir
Leske (1984) beteken dp~VllV benewens psigologiese kalmte en innerlike
gemoedsrus, ook 'n onderskeiding met die dp~Vll wat die wereld aan te
bied het. 213

211 Een van die talle betekenismoontlikhede van a<j>LT]Jll dui op dit wat nagelaat word. 'To let something
behind in a place' (Louw and Nida 1993:728).

Brown (1970:563) noem dat vrede twee keer in die afskeidsrede voorkom en as geskenke van
Christus beskryf word. Hy is ook die Een wat vrede berniddel omdat Hy God se koninkryk laat
deurbrcek. Carson (1991 :506) noem dat vrede een van die fundamentele karaktertrekke van die
verwagte Messiaanse koninkryk was.
212

213 Leske meld ook die hoe frekwensie van die woord 'we reId' (78 keer in die evangelie en 105
voorkomste in die Johannese literatuur. Aanvanklik het dit Die 'n negatiewe konnotasie gedra Die, maar
dit ontwikkel metertyd in 'n simbool van vyandigheid en opposisie jeens Jesus. Die wereld begeer sy eie
voordeel vol gens sy eie maatstawwe. Leske gebruik veral die godsdienstige strukture van die Jode om
die selfsoeke van die wereld te demonstreer en aan te toon dat die wereld vrede op eie terme begeer. Vir
Johannes is Jesus se vrede nie 'n toekomsdroom nie, maar gerealiseerde eskatoiogie. Jesus se vrede
ontwikkel uit die geloof en bied beVI)'ding van angs en die soeke na eie eer.
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Foerster (1978:413) verstaan daaronder nie 'n innerlike vrede van die
gemoed of siel nie, maar beskryf dit eerder as die eskatologiese verlossing
van die hele mens. 'It is the salvation of Christ.' Daar bestaan 'n mate van
waarheid in hierdie siening aangesien vrede soos regverdigmaking en
heiligmaking 'n eskatologiese element bevat. 214 Indien die konteks van die
gedeelte egter in berekening gebring word, val die volgende volgens
Hesselink (1989:176) op: Hoofstuk 14 begin met Jesus se vermaning om nie
ontsteld te wees nie (v.1a). Voorts verklaar Hy in v.18 dat Hy die gelowiges
nie alleen sal agterlaat nie, maar weer na hulle sal terugkeer. Hyself sal
weer (na sy dood) lewe en die koms van die Parakleet word belowe om die
gelowiges aan die woorde van Jesus sal herinner (v.26). Hesselink vra dan
die logiese vraag of hierdie agtergrond nie juis 'n innerlike vrede tot gevolg
sal he nie. 'For the gift of peace which is offered is the opposite of the
troubled and fearful hearts of the disciples ...serenity, tranquility, confidence,
and courage in the midst of trouble and tribulation - that is the peace which
Christ gives.' Ook Van der Watt (1985:657) interpreteer hierdie vrede as 'n
gerustheid. Hy sluit ook by die konteks van die gedeelte aan. Vir hom is
die feit dat gelowiges lewe en daarom aan 'n goddelike werklikheid wat bo
die aardse verhewe is deel het, die hoeksteen vir hulle versekering om in
vrede (gerustheid) te leef. Die betekenis weerspieel 'n rustige, sorgelose
gelatenheid (,heelheid') wat Jesus se lewe gekenmerk het en wat Hy nou,
saam met die Heilige Gees, aan die dissipels skenk. Dit is 'n geskenk wat
alleen in verbondenheid aan Jesus ontvang word en is die rede waarom die
wereld (8.13) dit nie het ofkan voorsien nie?lS Hierdie vrede voorsien alles
wat nodig is om die vrese van die dissipels (v. 1 en v.27) te besweer. Daar
word ook ander gawes in die afskeidsrede vermeld nl. die liefde (15:9-10)
en vreugde (15:11). Daar bestaan moontlik In verband tussen hierdie drie
gawes (vrede, liefde en blydskap) en die vrug van die Heilige Gees (Gal.5)
en die vermoede dat hierdie driehoek moontlik 'n rol in die vroee Christelike
denke gespeel het. 216 Hierdie vermoede verbind die twee begrippe, vrede en

214 Wat Jesus sy dissipels egter hier belowe is volgens Hesselink (1989:175) 'innerlike sterkte' en'kalmte
van gees' wat hulle na sy opstanding en voor die hemelvaart, eers gedeeltelik, en met die koms van die
Parakleet, ten volle sou geniet. Oit word bevestig met die frases ETl IllKPOV (v. 19a) en EV EKe( vlJ Tfj
r'iIlEpa (v.20a)

Vir Schnackenburgh (1982:84) is hierdie vrede meer as bloot 'n innerlike en geestelike toestand:
'Christ's peace surrolUlds the disciples and is capable of exercising many spiritual effects. It is the all
embracing sphere fo his life (v. 19), his love (v.21,23), his joy (15:11; 16:22; 17:3).'
215

216

Carson (1991:506)
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liefde, en identifiseer dit as Jesus se identiteit wat ook die identiteit van die
nuwe orde (lewe) bepaa1. 217
Jesus se opmerking in v. 28 (8.17) dat indien die dissipe1s Hom liefgehad
het, hulle bly sou wees oor die aankondiging dat Hy na die Vader terugkeer,
moet nie as 'n verwyt vertolk word nie. Dit bevat 'n element van
waarskuwing. Hulle openbaar 'n besitlike, eerder as 'n dienende liefde vir
Hom. Dit is belangrik om raak te sien dat die dissipels se vreugde uit hulle
liefde vir Hom spruit. Sanders (1975:334) verbind die liefde van die
dissipels hier met geloof. Slegs iemand wat Jesus se vertrek korrek, d.w.s.
gelowig waarneem, kan daaroor bly word. Jesus se vertrek is 'n rede tot
vreugde vir die gelowiges omdat sy werk op aarde voltooi is (Lindars
1981:484). In v.16-23 het Jesus reeds die voordele wat sy vertrek vir die
dissipels inhou, beklemtoon. Die betekenis wat Jesus se vertrek vir homself
inhou, moet nou deur die dissipels waardeer word (Lenski 1961:1019).
Anders as in die vorige vers waar vrede as 'n belangrike komponent van die
christelike gemeenskap uitgesonder is, word blydskap hier as 'n belangrike
deel van die geloofsgemeenskap uitgesonder (Schnackenburg 1982:85). Vir
Jesus beteken sy vertrek na die Vader nie 'n verlies van sy mag nie, maar
eerder die teendeel. In 16:7 word hierdie tema deur Jesus herhaal. Wat die
dissipels as 'n moontlike ramp beskdu is alles deel van die goddelike plan
(Sanders 1975:334). 'n Belangrike aspek in die VaderlSeun verhouding
word in 8.17 (v.28) en 8.22 (v.31) belig. Eg. beklemtoon die Vader
meerdere status,218 terwyllg. weereens Jesus se gehoorsaamheid en liefde
teenoor die Vader onderstreep. Johannes het die idee reeds goed gevestig
dat die Vader en die Seun een in woord en daad is. Hy kom van die Vader
en keer ook weer terug na die Vader. Om teenoor Jesus te reageer is om
terselfdertyd teenoor die Vader te reageer (5:23).219 Die verskil in status

217 In Johannine language peace, truth, light, life andjoy are figurative terms reflecting different facets
of the great gift that Jesus has brought from the Father to men. 'Peace is my gift to you' is another way
of saying 'I give them eternal life' (Brown 1970:653)

Verskeie interpretasies is al vir hierdie onderskeiding tussen die Vader en Jesus gemaak:
1) Jesus is deur die Vader gegenereer en is derhalwe aan die Vader ondergeskik.
Dit reflekteer meer 'n dogrnatiese as eksegetiese verklaring.
2) As mens is Jesus die Vader se mindere.
3) Teen die agtergrond van die Joodse konsep van 'n sender/boodskapper-verhouding (13:16) is die
sender groter. Geen van die eerste twee verklarings meld waarom die dissipels bly moet wees oor Jesus
se terugkeer nie. In die lig van 3) kan ge~e word: die boodskapper se werk is nou voltooi. Ten tye van
die aflewering van Sy boodskap was Hy weliswaar ondergeskik. Sy taak is egter nou voltooi. Hy keer
terug om dieselfde glorie by die sender te geniet as voor sy sending. Sy verheerliking hou ook vir die
dissipels voordeel in. Hulle sal die ewige lewe kan ontvang. Dit is die rede tot hulle blydskap. (Brown
1970:655).
218
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kan in hierdie verse egter nie ontken word nie. Hulle is een en tog is die
Vader groter. Dit is 'n begrip wat moeilik is om ten volle te verstaan. Selfs
Johannes doen nie baie om hierdie paradoks op te klaar nie. Hy volstaan
bloot met die handhawing daarvan. Die feit dat Jesus aan die Vader se
opdragte gehoorsaam is, spel vir Kysar (1993:44) 'n mate van individualiteit
uit. Jesus is vry om sy eie keuses te maak en tog besluit Hy telkens om die
Vader te gehoorsaam.
Die Familiebeeld

Om die Vader met In gebedsversoek te nader, gee soos vroeer beskryf,
uitdrukking as 'n rnetafoor van die kommunikasieproses in die farnlilie.
Jesus, as die Seun, nader die Vader met In versoek in sy naam net soos seuns
in antieke families hulle vaders met verso eke kon nader. Die vader wat die
belange van sy familie op die hart dra is vanwee sy liefde vir sy seun
gewillig en by magte om aan die versoek te voldoen.
Met die figuurlike interpretasie van die Heilige Gees se taak word aan die
metafoor van die onderrig in die familie gedink. Die Gees voeg niks by of
Iaat niks weg van wat reeds deur die Seun geleer is nie.
Die
gehoorsaamheid en onderdanigheid van die Gees in belang van die familie is
opvallend. Hierin volg Hy die Seun se voorbeeld. Die Gees onderrig die
familie. Hy leer en herinner die familie aan die woorde van Jesus en vervul
s6 die rol van die onderwyser in die konteks van die familie,z20 Die lede
van die familie leef in harmonie en soek almal die voordeel van die vader as
die hoof.
Die Seun se onderwerping aan die Vader se wil is duidelik in v.31
herkenbaar.
Die Vader is die hoof van die familie wat die
verantwoordelikheid het om oPdragte te gee wat bepalend is vir die identiteit
van die hele groep. Van der Merwe (1995:228) wys uit die konteks daarop
dat dit beter is om die uitdrukking ClTt 6 TTaT~p 1.1l::(~WY 1l0U laTty (8.17) in
die lig van d ~yaTTaTf IlE lXclpllTE ay te interpreteer. Die vergelyking is
tussen Jesus en die Vader. Indien die dissipels Jesus waarlik sou liefhe sou
hulle bly wees dat Hy nou na sy ware tuiste terugkeer. Indien hulle Hom
Iiefhet sou hulle besef dat sy weggaan tot sy eie voordeel is (Carson
1991:508). Die Vader is groter as Jesus omdat alles wat bestaan uit Hom
219

Kysar (1993:44),

220 Omjou kinders deur 'n ondernyser te laat onderrig was 'n algemene gebruik in die antieke tyd (Van
der Watt 1999:269),
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spruit en dat alles ook deur Hom voltooi sal word (Schnackenburg 1982:86).
Die Vader is die dominante figuur. Hy voorsien, stuur, toon ens. Die Seun
doen niks anders as om die Vader te gehoorsaam me. (Sien vollediger
bespreking oor die sg. hoer en laer Christologie in hoofstuk 17).
Ekklesiologiese perspektiewe

Die vrede wat deur Jesus aan sy mense geskenk word, is bedoel as
versterking vir hulle stryd in die were1d. Dit fokus op In leefwyse waarin op
Jesus, eerder as op die wereld gefokus word. Dit is 'n leefwyse wat uit die
geloof ontspring en wat sy lede met 'n 'geruste hart' te midde van woe1ing
laat optree. Dit is die nalatenskap van Jesus wat Hy voor sy terugkeer na
die Vader aan sy mense bemaak het. Om hierdie vrede te ervaar, vra van
die gemeente om hulle plek in die godde1ike realiteit te besef en dus eerder
op Jesus as op hulle omstandighede gefokus te wees. Hulle leef uit die
beskerming en voorsiening van 'n Vader in die heme1 wat hulle geestelike
behoeftes ken en in die Naam van Jesus daarin voorsien. God se mense
behoort derhalwe aan hulle alternatiewe lewenstyl herken te word, omdat
Jesus se vrede anders as die van die wereld is.
Die verbinding tussen die Heilige Gees en die Woord van God is duidelik.
Die Gees werk deur die Woord. Sy taak kan as onderrig omskryf word,
aangesien dit met leer en herinner getipeer word. Die Woord van God
voorsien aan die Gees die nodige inhoud vir sy taak. Dit beteken dat geen
nuwe openbaring aan die orde is me. Die voorbeeld van Jesus, nl. sy
gehoorsaamheid (liefde) teenoor sy Vader sal daaruit vir die ekklesia aan die
lig kom. Dit is die spoor waarop die gemeente self loop en wat sy optrede
bepaal. Die Heilige Gees kan dus as die katalisator van God se liefde jeens
die ge10wiges gesien word. Hy leer en herinner hulle aan Jesus se woorde.
Die Heilige Gees bepaal dus die inhoudelike karakter van die gemeente.
Met hulle gehoorsame uitlewing van hierdie woorde lewer God se mense
bewys van hulle liefde vir Hom.
Ge10wige mense leef dus met die verwagting om deur die Parakleet in die
waarheid van God se Woord gelei te word. In sy organisasie is die ekklesia
daarop ingeste1 om aan sy lede voldoende blootstelling aan die Woord van
God te voorsien.
Samevatting van Hoofstuk 14

Hoofstuk 14 vorm 'n belangrike deel in die afskeidsgesprekke van Jesus.
Jesus laat die klem enersyds val op sy wederkoms en andersyds op die
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tussentyd tussen sy verhoging en wederkoms. Die tussentyd word gevul met
In drieerlei terugkeer van die Parakleet, Jesus self en die Vader (en Jesus).
Hierdie terugkeer is vir die gelowiges sigbaar in die liefdesgemeenskap wat
met die Parakleet, Jesus en die Vader ontwikkel. Diegene wat Jesus liethet
deur sy gebooie te bewaar, deel in hierdie liefdesgemeenskap.
Die temas wat die eenheid tussen die Vader en die Seun en wat later
uitgebrei word om die dissipels en die Parakleet in te sluit, staan sentraal in
die hoofstuk. Die Vader/Seun verhouding is sterk ontwikkel en word
uitgedruk met die terme tyw tv rraT£pa Kal 0 rraTEp tv IlO( (v.10-11). Dit
is nie 'n eenheid wat met gelykheid verwar moet word nie, aangesien die
Vader in v.28 nog as die 'grotere' uitgewys word. Dit is 'n eenheid wat ook
in hulle werke en woorde bestaan (v.IO). Die Parakleet herinner op sy beurt
die dissipels aan Jesus se woorde (v.26). In 14:18-20 word die eenheid i.t.v.
familieterme uitgedruk. Die Vader en Seun sal nie die gelowiges as
weeskinders (opq>avous) agterlaat nie, maar by hulle woning maak. Daaruit
volg ook 'n eenheid t.O.v. die werk wat tussen Jesus en die dissipels gedoen
word (v.12). Die dissipels word deur hulle geloof by hierdie eenheid betrek.
In sy antwoord op Filippus se vraag (v.8) word die eenheid tussen die Vader
en die Seun deur Jesus verduidelik en na die dissipels uitgebrei met die
woorde ken en sien wat 'n aanduiding van hul verlangde geloof is. Wie die
Seun ken en sien (in Hom gIo), ken en sien ook die Vader. Die
gemeenskaplike inhoud van die werk (en dus die eenheid) het die
verheerliking van die Vader ten doel (v.13). Die eenheid van die familie
sentreer rondom 'n gemeenskaplike taak nl. om die Vader in die wereld te
proklameer. Die eenheid in die familie word verder met die etiek in die
fumilie verduidelik. Die etiek word n.a.v. die voorbeeld van die Seun
beskryf. Hy is gehoorsaam aan die opdragte van die Vader (v.31).
Daardeur lewer Hy bewys van sy liefde vir die Vader en lewer Hy 'n
getuienis teenoor die wereld. Dit bring die tema van die liefde in die
hoofstuk ter sprake. Liefde vorm die dryfkrag agter die gehoorsame optrede
van die dissipels. Gehoorsaamheid en liefde gaan dus hand aan hand. Vir
God se mense is daar nie 'n altematiewe leefWyse nie. Met hulle
gehoorsaamheid aan die gebooie van die Seun, word hulle liefde vir Hom
ook aan die lig gebring (v.2l). Dit spreek van hulle intieme verbondenheid
aan Hom (v.23). Hierdie verbondenheid verseker aan die familie 'n veilige
toekoms. Die Seun maak vir hulle plek gereed sodat hulle ook kan wees
waar Hy is (v.1-2). Die Parakleet kontinueer die Seun se optrede en het
soos die Vader en Seun die taak om te onderrig. Kinders in die familie kan
vrymoedigheid neem om met die Vader te kommunikeer. Deur met Hom in
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gesprek te tree kan daar in hulle behoeftes voorsien word, mits dit
ooreenstemming met die belange van die familie is (v.14).

15:1-17

l.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

I 'Eyw

d~l ~ IipTTEAO~ ~ dA1l8lv~,

uat 6 TTanlP ~OU 6 y[Wpyoe; [GTlV.
TTaV KAfjpa [V [~Ot ~~ <j>EPOV KapTTOV, d(p£l alho,
~ Kat TTaV TO KaplTOV <j>EPOV Ka8a(p£l aUTO
~:
'(va KapTTOV TTAElOVa <j>EplJ·
~bll u~[le; Ka8apo( [GT[ bl<l TOV AOYOV OV A[AaAllKa u~lv·
ll£lVaT[ [V [~Ol,
, " [V U~lV.
ayw
Ka8we; TO KAfjpaou buvaTal KapTTOV <j>EP£lV O:<j>. [aUTOO
[aV ~~ ~ [V Tij dJiTTfAo/,
ol'hwe; oub£ u~[le; [aV ~~ [V [~Ot ll£VnTL

L

I

" ,

('

[yw d~l ~ &J1TTEAO~,
u~[le; TO. KA ripaTa.
6 ll£VWV [V [~Ot KO:YW

1.9
1.lC
1.11

[V aUT4J
I OOTOe; <j>EP£l KapTTOV TTOAUV,
(lTl xwp te; [~oO ou buvaa8[ TTol£1v oubEV.
1.12
1.13
- [aV ~rl Tle; J..llyn [V [~O(, [BA~811 E~W
we; TO KAfl~a
1.1~
Kat [~llPov811,
1.1: 'r - Kat GUVOYOUGl V aUTO.
1.1 ( '--- f - Kat [ie; TO lTOp BaAAOUGlV
1.1"
' - Kat Kat[Tal.
I.H~'av ll[(VnT[ [V [~Ot Kat TO. pf!~aTo ~OU [V u~lv ll[(VQ,
o[aV 8EAllT[ at T~Gaa8[

L

1.19
1.20
1.21

1.221

1.23
1.24

vv.11-17

Kat y[V~G[Tal u~lv.
[[V TOUT4J [bo~oa811 6 TTaTrlP ~OU,
'(va KapTTOV TTOAlIV <j>EP llT[
Kat YEVlla8[ [~Ot lla(}TJTa{
IKaf)/~~ rlyurrQaEv Il£ 6 rran]p, Kay", "I'ac; rlyurrQaa"
E{vaTE [V Tij O:YOlTlJ Tfj [~ij.
[aV Tae; EVTOAa; ~ou TllP~Gl1T[, PEVEITE [V Tij O:YOlTlJ ~OU,
Ka8we; [yw Tae; EVTOAQt; TOO TTaTpOe; ~OU T[TrlPllKa
"
, -,
_,,
Kal ~[VW aUTOU [V TlJ ayaTTlJ.

ill
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1.25
1.26
1.27
1.28
1.29
1.30
1.31
1.32
1.33
1.34
1.35

1.36

TaOTa A£AaAllKa UlllV f(va Ti xapa Ti lllIllv UlllV U
Kat Ti Xapa UIlWV TTAllpwOfj.
athl1 lOllv Ti tVTOATj Ti lll~,
f(va ayamlT£ ciAA~AOU<; KaOw<; dyaTTnaa UIlU<;'
Ild~ova TmJTll<; dyaTTUv ouo£i<; EX£l, f(va Tl<; TIlV ~UXTlV
~
aUTOU
UIl£I<; <t>lAOl 1l0U lOT£ lay TTOl~T£ & lyw EVTEAAopal ulllV.
OUK£Tl A£yw ull0<; OQUAQU<;,
u Tl 6 OOOAO<; OUK oto£v Tl TTOl£1 aUToO 6 KUP LO<; .
UIlU<; o£ dp llKa <t> (AOU<;,
Tl TTclvTa & TlKOUaa TTapa TOO JIaTp6<; 1l0U lyvwplaa UlllV.
OUX UIl£1<; 11£ l~£A£~aaO£,
ciAA' lyw l~£A£~~llV UIlO<;
al EOllKa UIl0<; ((va UIl£l<; lmayllT£
Kat KapTTOV <j>£Pl1T£
Kat 6 KapTTO<; UIlWV Il£VlJ,
((va 0 Tl crv ah~allT£ TOV TTaTEpa lv T41 QVOllaT( 1l0U oc{i UlllV.
TaOTa lVT£AAollal UlllV, Iva dyaJIUTE ciAA ~AOU<;.

-

Inleiding

Hoofstukke 14 en 15 hou saaklik verband, maar beklemtoon ook elk sy eie
aksente: In hoofstuk 14 word die dissipeis bemoedig. Hulle word vertroos
met die aankondiging dat hulle ook sal kom waar Jesus is (14:3). Hoofstuk
15 Ie 'n ander aksent. Daar is 'n appel om in Jesus en sy Iiefde te bly. 'Die
paranese van die liefdesgebod dui in hoofstuk 15 op die 'bly' en 'vrug drat as
leefwyse in die teenwoordige Christus wat se 'Eyw dill (15:1)' (Du Rand
1981:204). In hoofstuk 14 gaan Jesus weg om plek te berei. Hy sal egter
weer terugkeer. In hoofstuk 15 is Hy die teenwoordige, ware, wynstok.
Om vrug te dra en gebooie na te kom, moet in die lig van hierdie
kontekstuele aksentverskille tussen hoofstuk 14 en 15 gesien word. 221
In Johannes 15 word ook die twee werelde, die van God (v. 1-17) en die van
Satan (v.18-16: 4) teenoor mekaar gesteL 222
Die intieme verhouding tussen Jesus en die gelowiges word in v.1-17 met
die beeld van die wingerdstok beskryf. Verskeie temas, eie aan die familie,
is hier aan die orde bv. liefde, vreugde, verbondenheid, vriendskap ens.
Hierdie temas word deur die immanensieformule, IldVTJT£ lv gedra. Die
221

Du Rand (1977:205)

Volgens Lindars (1972:439) bereik Johannes se kontrasdenke in hierdie hoofstuk 'n hoogtepunt.
Vgl. ook Brown (1970:665) en Bu1tmann (1941:406)

222

l30

gelowiges word skerp van die wereld onderskei. Hulle is deur Jesus uit die
wereld uitgekies (v.l9) en onderlinge lie/de is hulle belangrikste
Haat word weer as 'n karaktertrek van die wereld
karaktertrek.
223
In die bespreking van v.l8-16:4 sal die karakter van die
gei'dentifiseer.
wereld bespreek word.
Hierdie gedeelte (v.l-17) begin met die bekende 'Eyw dill konstruksie
saam met die predikaat van die wynstok. 224 Dit word in v.5 (1.9) herhaal.
Alhoewel daar eenstemmigheid onder geleerdes oor die eenheid van die
eerste sewentien verse bestaan, loop die menings oor die onderverdelings
egter uiteen?25 Dit is duidelik dat die eerste deel (v. 1-8) die beeld van die
wynstok verwoord en die tweede deel (v.9-17) as die toepassing daarvan
beskou word (Newman and Nida 1980:477). Met Jesus se openbaring as
die ware wynstok beoog die outeur waarskynlik om Jesus teenoor ander
gode, eksklusief as unieke en ware God te identifiseer. 226 Die eerste agt
223 Volgens Van der Watt (1999:229) beskryf flla£1 in agt van die nege voorkomste van die woord in
die evangelie die houding wat vyande in die D.T. teenoor mekaar gehad het
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In die evangelie van Johannes word hierdie konstruksie op drie maniere aangetref.

1) In absolute sin, m.a.w. sonder enige predikaat (bv.8:24)

2) waar die predikaat gel'mpliseer word (bv.6:20) en
3) die sewe gevalle waar Jesus figuurlik na Homselfverwys in samehang met die nominale predikatiewe.
(Brown 1970:535).
SChnackenburg (19982:95) is van mening dat die breuk aan die einde van v.ll is, terwyl Carson
(1991:511) en Tolmie (1995:30) dit aan die einde van v.8 plaas. Moloney (1987:36) meld dat die
allegorie van die wingerdstok v.l-11 oorheers, dog die sleutelkonsep wat volgens hom dikwels misgekyk
word is 'menein'. Hierdie woord kom in sy imperatiewe vorm in v.4 en v.9 voor wat die dele 1-8 en 9-11
baie nou met mekaar verbind.
225

Daar is volgens Kysar (1993:48) ook nog twee ander moontlike oogmerke met hierdie konstruksie:
1) as teken van 'n Goddelike openbaring, d.w.s. om Jesus as teofanie te beskryfen
2) as moontlike plaasvervanger vir die naam van God (Jahwe) wat in Joodse kringe nit eerbied nie
uitgespreek is nie.
Met hierdie uitspraak sou Jesus dan te kenne gee dat Hy waarlik God is. Daar is verskeie moontlike
agtergronde vir hierdie uitdrukking. Kysar veronderstel veral 'n Hellenistiese en Hebreeuse agtergrond.
In die Hellenistiese wereld het gode bv. Isis, hulleself met hierdie uitdrukking geopenbaar. Dok
Poimandres, in die Hellenistiese literatuur, stel homself s6 aan Hermes bekend.
Brown (1970:535) sien weer 'n sterk D.T. tadisie hierin verteenwoordig '...the most likely place to look
for Johannine background is in Palestinian Judaism. The D.T. offers excellent examples of the use of'I
am'.
Volgens Barrett (1987:470) put Johannes vir die beeld van die wingerd hoofsaaklik uit drie bronne:
Sinoptici, die D.T. en Mandese tekste. Die D.T. gebruik van die wingerd word op Israel of op dele van
Israel toegepas. Daar bestaan by hulle altyd 'n kontras tussen die vrug wat verwag word en die opbrengs
van die werklike oes. Johannes pas hierdie beeld nou aan by sy omstandighede. 'John withdraws the
point of the parable from the eschatological crisis of the ministry of Jesus and applies it to the
continuous life of the church. The vine in his handling of the material ceases to represent Israel and
becomes a Christo logical definition applied to Jesus himself.
226
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verse kan as 'n metafoor in sy eie reg beskou word. 227 Schnackenburg
(1982:95) meld tereg dat die belangrikste tema in hierdie gedeelte die dra
van vrugte is. Dit is slegs v.3 (1.5) wat oenskynlik nie logies in hierdie tema
inslot nie. Segovia (1982: 119) onderverdeel v.I-8 soos volg:
1.
v.I-2 dien as die bekendstelling van die figuur van die wynstok en
lote.
2.
v.3 dien as basiese stelling i.v.m. die oorsprong van al die lote.
3.
vA-7 'n aanmoediging om in die wingerdstok te bly en d) v.8 die
resultaat van hierdie verbinding. 228
Verse 9 en 10 (1.22-1.24) kan as 'n skakel tussen die twee eenhede t.w. v.1
8 en v.II-17 beskou word. Met 'n reeks werkwoorde wat hoofsaaklik
figuurlik ge'interpreteer kan word, word die karakter van die groep verder
ontwikkel as mense wat n.a.v. Jesus se voorbeeld rondom Hom verenig is.
Jesus se mense het die verhouding tussen God (Vader) en Jesus (Seun) as
hulle basis en is reeds in die vorige hoofstuk in hierdie verhouding
ingetrek. 229 Op 'n metaforiese wyse bou hoofstuk 15 verder aan die
ooreenkomste van hierdie figuurlike (geestelike) wereld en die letterlike
wereld van 'n gewone familie.
Dieselfde verhoudinge wat in die vorige hoofstukke ter sprake gekom het,
word in hoofstuk 15 verder uitgebou. Die metafoor van die wynstok en lote
beklemtoon die in-een-geweefde onderlinge verhoudinge van die groep.
Hieruit blyk die eenheid in die groep, die Vader se versorging en
betrokkenheid by die groep, kommunikasie tussen die lede van die groep, en
die identiteit van die groep baie duidelik.
Teenoor Israel wat as wynstok misluk word Jesus as die ware wynstok getipeer. M.a.w. die Een van wie
goeie vrugte verwag kan word (Carson 1991:513).
227 Daar bestaan rue eenstemmigheid oor die genre van die eerste agt verse me. Brown (1970 :668) sien
die eerste 8 verse as 'n mashal (spreuk), terwyl Schnackenburg (1982:96) die term 'figurative discourse'
verkies. Carson (1991:511) praat van 'n metafoor, terwyl Barrett (1978:471) weer, bierin die evangelie
se refleksie van die tradisie sien. Saam met Carson aanvaar ek die gedeeJte vir die doeleindes van
bierdie studie as 'n metafoor.

228 Segovia (1982: 119) onderskei verder tussen vier identifikasies waarvan twee eksplisiet en twee
implisiet is. Die twee eksplisiete voorbeelde is volgens hom tipies Johannees t.w. in v.len 2: Jesus word
as die <4tm::Aoc:; ii aATjO l v~ geidentifiseer en die Vader as 6 y£wpyoc:;. Die twee implisiete
identifiserings is die van die dissipels as KAfjJla met hulle taak: Ijlipov Kaprrov

Schnackenburg (1982:94) bied 'n opsomming van die gemeenskaplike temas tussen hoofstuk 14 en
15: 1) die innerIike gemeenskap tussen Jesus en die dissipels (14:20; 15:4) 2) die verband tussen die
onderhouding van Jesus se opdragte en die dissipels se Iiefde vir Hom en die Vader se Hefde vir die
dissipels (14:21,23; 15:9). Die verheerliking van die Vader deur die vrugdraende dissipels. 3) die
belofte dat die Vader gebede sal verhoor (14:13; 15:7,16) 4) die bewaring van Jesus se woord 14;23 en
die bewaring van die dissipels se woorde 15:20 5) die negatiewe vermelding van die wereld (14:17,19;
15: 18) 6) uitsprake aangaande die Heilige Gees.
229
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In semi-kola 1-21 (v.l-8) kom die familietenn TTOTTlP (2 keer) voor. Vroeer
reeds is Il£V£lv, een van Johannes se gunsteling tenne, geidentifiseer as 'n
woord wat blywende intimiteit en eenheid in verhoudings beskryf. Dit kom
6 keer in hierdie gedeelte voor. Hiennee saam is die voorsetsel lv (lIlOl,
UlltV) ewe opvallend. Dit word 9 keer aangetref. Die fokuspunt van 1.l
1.21 setel in die chiasme van 1.6 en 1.7 (v.4). Deur te volhard in die geloof,
bly die dissipels in Jesus en Jesus bly in die dissipels deur die vrug te
voorsien (OU Rand 1981:216). Omdat Jesus in die dissipels bly, kan hulle
vrug dra. Reeds kan die afleiding gemaak word dat die metafoor van die
wynstok die eenheid tussen die Seun (wynstok) en die dissipels (late) baie
sterk beklemtoon. Wat hierdie eenheid behels word in die volgende verse
verduidelik.

Kola 1.1-1.21 (v.I-8) loop parallel met kola 1.22-1.36 (v.9-17). In hierdie
deel word die Ilf=(von: lv lllo( (1.6) omskryfmet IlElvon: lv Tij dYOTTlJ Tij
lllTl (1.23) en wat verduidelik word met lav TaC; EVTOAOC; 1l0U TllPTlUllT£,
Il£V£tT£ EV Tfj dyOTTlJ 1l0U, (1.24). Hierdie gebooie word in 1.26 (v.l2) en
1.36 (v.17) omskryf as dYOTTOT£ dAATlAOUC;.
Die metafoor van die wingerd is random drie figure gebou: die Vader as die
y£wPYOC;, Jesus as die &J1TT£AoC;, en die dissipels as die KATlIlO (Van der
Watt 1992:76). Uiteraard is hulle aksies baie nou met mekaar verweef wat
'n afsonderlike beskrywing van elk se optrede bemoeilik. Tog kan elkeen se
unieke rol as 'n lid van die familie onderskei word.
Die Vader as die y£wpyoC;
Die Vader se gesagsposisie word baie duidelik in hierdie gedeelte
gehandhaaf. Nerens is daar sprake dat Hy aan iemand iets verskuldig is me
terwyl die verantwoordelikhede van die afhanklikes baie duidelik uitgespel
word. 230 Die skopus van v.I-8 maak dit duidelik dat aIle aksies van die late,
wynstok en die arbeid van die Boer, op die verheerliking (E8o~aaOll) van
die Vader gefokus is (1.20).231 Dit bevestig weereens die Vader se posisie
aall die hoof van die familie. 232 Reeds in 14:10 is die ondergeskikte posisie
230 Gilbertson (1959:44) wys bv. baie duidelik op die verantwoordelikheid van kinders teenoor hulle
ouers en fonnuleer dit o.a. soos volg: 'The principal duties of the children in this home were obedience
and reverence.'

(Du Rand 1993:44). De Smidt (1991:268) kom tot die gevolgtrekking dat die leitmotiv van hierdie
metafoor in semi-kolon 1.21 op dissipelskap uitloop.

231
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van die Seun opgelet met Jesus se verklaring dat Hy vir sy optrede volle dig
van die Vader afhanklik is. Alles wat Jesus en die dissipels doen moet op
die Vader gefokus wees en Hom grootmaak. Die Vader neem nou die
inisiatief wat bepalend vir aile verdere optredes is.
Die Vader as inisieerder van die liefde
In 1.22 (v.9)word gese dat Vader die Seun liefhet (~yO:lTllUEV 11£ 0 lTaTrlp),
Hierdie liefde van die Vader sit In beweging op tou wat verreikende gevolge
vir die res van die familie inhou, so os blyk uit die verdere ontplooiing van
die hoofstuk. 233 Die Vader se liefde word as In model vir die hele familie se
liefde voorgehou. Hierdie liefde van die Vader word deur die Seun met
wederliefde beantwoord. Die Seun se liefde vir sy Vader bestaan uit die
gehoorsame nakoming van die Vader se opdragte (Eyw TO:<; EVTOAO:<; TOO
lTaTpo<; 110u T£TrlPllKa Kat I1EVW mhoO EV Tij dyO:lTlJ (1.24). Dit is
hierdie liefde (gehoorsaamheid) van Jesus wat nou ook van God se mense
t.O.v. Jesus in v.10 verwag word: EOv TO:<; EVTOAO:<; 110U TllPrlUllT£,
l1£v£1T£ EV Tij dYO:lTlJ 110u, (1.24). Johannes druk hierdie vergelyking
tussen die Vader, die Seun en die dissipels se liefde met die woord KaOw<;
Uit. 234 Volgens Du Rand (1981:364ev.) beteken Jesus se gehoorsaamheid
aan die Vader se wil, dat die Seun die Vader se wil as sy eie neem. Dit
word m.a.w. ook die Seun se wil. Dieselfde implikasie is op God se mense
van toepassing. Hulle gehoorsaamheid aan Jesus se wil beteken dat Jesus
se wil ook hulle s'n word en dat hulle op die manier uitdrukking van hulle
liefde aan Hom gee.

Dit kan ook as 'n kettingagtige patroon gesien word: Vader se liefde vir
Jesus => Seun se liefde vir dissipels => dissipels se liefde vir Jesus
gehoorsaamheid aan gebooie en liefde vir mekaar. Vir Van der Watt
(1992:81) beteken dit dat die wesensaard van die liefde by die beginpunt rue
verskil van die liefde by die eindpunt nie. Soos die Vader liefhet, s6 moet
Jesus en ook die dissipels liefhe.
Vander Watt se voorts dat hier sprake van 'n 'eksemplariese deurvloei' van
die liefde is. Die Vader se liefde vind in Jesus 'n geopenbaarde gestaIte.
232 Van der Watt (1999:142) wys duidelik: uit dat dit 'n tipies antieke Mediterreense gedagte is dat
kinders gefokus is om volgens die identiteit van die familie, soos neergele deur die vader, op te tree.

233

Giinther and Link (l976:546) bestempel die Vader se Hefde as die 'archetype of all love'.

234 Dit beteken volgens Du Rand (1981:364) dat die woord Ku9ws van Jesus se gehoorsaamheidsgestalte
'n direkte voorbeeld maak.
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Indien Jesus se openbaring gelowig deur iemand aanvaar word, manifesteer
sy liefde ook in die persoon. Hartin (1991: 351) beskrywe die ketting van
liefde soos volg: 'The love of which Jesus speaks begins with the Father's
love for Jesus (15:9), it then develops into Jesus' love for his friends (15:12
13), and ultimately results in the disciples' return of love for Jesus (15: 14).'
Hy se voorts dat die inisiatiefvir die liefde altyd by God of by Jesus begin.
Die Vader as 6 yEWPY0<; se betrokkenheid by die lote verseker dat hulle
ontwikkel tot dit waarvoor hulle bestem is. Die Vader doen twee dinge
t.o.v. die lote:
1. Lote wat weI in Jesus is, maar nie vrug dra nie neem Hy weg (atpEt)
(1.3).
2. Vrugdraende lote in Jesus word deur Hom gesnoei (Ka8atpEl) ten einde
nog meer vrug te lewer (1.4).

Jesus as die OJ.lTTEAO<;
Jesus se taak as wynstok is om KapTTOV in God se mense te waarborg. Jesus
self beklemtoon sy onmisbare teenwoordigheid as Hy in in 1.12 se: OTt
XWPl<; £1-100 ou buvaa8E TTOl£lV oUbEV. Van der Watt (1992:76) stel dit
duidelik as hy se: 'immers as die stok nie daar is nie, is daar niks. Die
skrywer beklemtoon hierdie fokus op Jesus stili sties deur in die eerste
persoon van Jesus te praat.'
Uit bogaande bespreking (punt 1) het dit duidelik aan die lig gekom dat
Jesus se optrede 'n reaksie op die Vader se liefde vir Hom is. Sy liefde vir
die Vader word in v.l0 (1.24) aangedui as die bewaring van die Vader se
gebooie m.a.w. as sy gehoorsaamheid aan die Vader (£yw TO:<; £VTOAO:<; TOO
TTaTpo<; 1l0U TET~PTJKa KalllEVW aUToO £V TiJ dyOTTTJ). Hiermee het Hy
uitdrukking van die Vader se wil gegee (14:31) en Homself as rolmodel vir
die dissipels voorgehou soos duidelik uit v.12 (1.26) blyk: dyaTToTE
dAA~Aou Ka8w<; ~yoTTTJaa UIl0<;' Die rolmodel waarvoor Jesus se liefde
geld is bedoel vir die onderlinge verhoudinge van sy mense. 'n Verdere
aanduiding van wat dit behels, word in v.13 (1.27) verskaf: IlElSova TaUTTJ<;
dYOTTTJV oUb£i<; £XEt, !tva Tl<; T~V tjJUX~v aUToO 8iJ UTTEP TWV <l>tAwV.
Vriende kan hier as deel van die uitgebreide familie beskou word. Die
liefde waarvan v.9-12 melding maak is egter op die familiestruktuur
gevestig. Die Vader het gesag oor sy kinders. Dit was nie die geval met
vriende nie. Jesus se voorbeeld was 'n liefde waarin Hy sy lewe opgeoffer
het. Met hierdie beskrywing is sy kruisdood duidelik herkenbaar. Deur die
kruis is die dissipels tot kinders in sy familie opgeneem. Voortaan bestaan
daar geen geheime tussen die Seun en die res van die familie nie (v .15). In
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teenstelling met slawe wat nie ten volle deel van In huishouding was nie,
deel die dissipels nou in aI die geheime van die Vader se hart omdat die
Seun dit aan hulle bekendmaak (1.32).
Dit is belangrik om daarop te let dat aile inisiatief om die dissipels in God se
familie op te neem deur die Vader se liefde vir die Seun en die Seun se
wederliefde vir die Vader gestimuleer is. Danksy die Seun se aIgehele
onderwerping aan die Vader se wil en sy getrouheid in die uitvoering van die
Vader se gebooie, word sy liefde gedemonstreer wat bereid is om sy lewe
vir sy vriende afte Ie. Dit is dieselfde liefde vir sy eie wat in 13:1 beskryf
word met £tC; TEAOC; 1lyaTIlla£v mhouc;. Dit is die kruis wat bier op die
toneel verskyn. Daarom dat Jesus kan verklaar: DUX uJ.lElc; J.lE '~EAt~aoeE,
aAA' lyw l~£A£~~llV UJ.lOC; (1.33). ,Vir Moloney (1987:45) setel die
essensie van dissipelskap in die gedagte van die dissipels se verkiesing. 235
Die verkiesing van die dissipels sluit aan by dieselfde gedagte in 13: 18. Die
onverdienstelikheid van dissipelskap word sodoende beklemtoon. 236
Die Seun en die lote deel in een gemeenskaplike strewe nL om die Vader te ~
verheerlik. In 1.20 (v.8) is gesien dat die dissipels die verheerliking van die
Vader ten doel het en in 17:4 sluit Jesus insgelyks daarby aan as Hy arbeid
op aarde saamvat. 237
God se mense as die KArlJ.laTa
Die belangrike vraag is: na wie verwys die TIaV KAfiJ.la lv lJ.l0l (1.3)? 'n
Positiewe en negatiewe kenmerk word van hulle uitgewys:
235 Volgens Moloney (1987:45) is die gemeenskaplike Hefde van gelowiges die kern van v.12-17. dog die
sentrum van hierdie kern setel in die verkiesing van die dissipels: 'all that touches the essence of being a
disciple of Jesus - union with him, mutual love and sharing his experience of persecution and death - has
its source in the disciple's being chosen by Jesus. The inisiative stands wholly with him.'

Alhoewel dissipelskap as 'n geskenk van God beskou word, word die verantwoordelikheid wat dit
meebring terselfderyd benadruk deur die dra van vrug te beklemtoon. Vir Schnackenburg (1982: Ill)
het die 'aanstelling' om vrug te gaan dra nie noodwendig 'n missiologiese konnotasie nie.

236

237 Die ooreenkoms tussen 15:8 en 17:4 is 0pvallend. In Jesus se geval is die Vader deur die voltooiing
van sy werk verheerlik. In die dissipels se geval is hulle vrugdra die verheerliking van die Vader.
Vanwee hulle intieme verbinding (menein), trek Van der Merwe (1995:485) 'n parallel tussen '(va
KaplTOV lTOAUV !f!tP'1T£ (15:8) en die TO £pyov T£Aw6(Ja~ 0 otowKa~ flOl '(va lTOll'l(Jw' (17:4). Die
dra van baie vrug ((va KaplTOV lTOAUV !f!iP'1TE) staan dus in verband met Jesus se werk en dui op die
kontinuering van Jesus se sending. Met die lewering van baie vrug sluit die dissipels enersyds aan by
Jesus se taak om meer mense tot die geledere van God se mense te voeg (missionere arbeid) en
andersyds by die heiliging van hulle lewe en ook die van die gemeenskap waartoe hulle behoort (Hartin
1991:11).
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• hulle posisie word positiefbeskryf as £V £1l0L (Jesus) (1.3) maar
• hulle optrede is negatief aangesien hulle nie vrug dra nie.
Dit die konteks wys Segovia (1982: 120) daarop dat die lote
verteenwoordigend van die twaalf dissipels minus Judas is. Dit is m.a.w.
mense wat Jesus se glorie aanskou het (2: 11) en wat anders as die ander
Hom bely met die woorde in 6:66-71. KAfllla dui dus op diegene wat Jesus
ten volle aanvaar het.
Die paradoksale moontlikheid bestaan klaarblyklik om weI met Jesus
verenig te wees maar tog nie vrug te dra nie. Dit laat die vraag oor die
egtheid van hulle status in Jesus ontstaan. Is hulle werklik deel van Jesus, of
rue?
Die betekenis van die uitdrukking 11£ (vaT£ £v £110 ( moet in gedagte gehou
word nl. dat geen magiese of misterieuse vereniging tussen die Jesus en die
dissipels met hierdie uitdrukking verstaan word nie. Dit gee uitdrukking aan
'n verhouding wat uit die gehoorsame onderwerping van die woorde en
gebooie van Jesus bestaan (sien vollediger bespreking later). Trouens, dit
is juis hierdie gehoorsame aanvaarding van Jesus se woorde wat as
bevestiging van die gelowiges se liefde vir Hom dien. Met hierdie verstaan
van die uitdrukking Il£l VaT£ £V £lloC moet die feit dat die lote as vrugloos
getipeer word as 'n contradictio in terminis bestempel word wat die vraag
laat ontstaan of hier nie moontlik sprake van twee groepe is nie, nl. diegene
wat met Jesus verenig is en die buitestaanders. Laney (1989:62) kom tot die
gevolgtrekking dat sodanige lote nie deel van God se mense kan wees nie. 238
In Jesus, is daar volgens hom, slegs een moontlikheid nl. om vrug te dra. 239
Vandaar Jesus se oproep om in Hom te bly (llclVaT£).240 Dit word die weg
238 Laney handhaaf die betekenis van alpEl nl. 'om af te sny' en gee 'n oorsig van verskillende
betekenisse mervoor: 1) die verlies van redding, 2) om met die dood 'gedissiplineer' te word en 3) om
'n kunsmatige, oppervlakkige assosiasie met Christus te straf.

Laney (1989:64) bied 'n interessante uitkoms vir die kontras tussen EV EI10t en die vruglose lote.
Hierdie uitdrukking moet volgens hom eerder bywoordelik as byvoeglik verstaan word. Die betekenis
word dan soos volg gewysig: 'elke loot, wat in My nie vrug dra nie, word weggeneem'. Die Idem
verskuifvan die proses van vrugdra, na die plek of sfeer waarin vrugdra 'n moontlikheid is nl. in Jesus.
Laney se afleiding is dat Jesus nie mer met sy dissipels praat nie. Hulle is reeds met Jesus verbind en
dra gevolglik vrug. Hy het eerder die buitestaanders wat nog nie met Hom verbind is nie mer in die oog.
239

240 Vir Laney is I1Et van: 'n aanduiding van geloof: 'to abide in Christ is equivalent to believing on
Christ. ... to abide is to maintain a vital, life-giving connection that unites the vine and branches.
Without belief there is no abiding'.

220 Dillow (1990:49) verstaan die imperatief WEtVaTE) nie as 'n oproep tot geloof nie, maar om in
gehoorsaamheid aan sy gebooie in (EV) Jesus te bly. Die gevaar bestaan altyd dat gelowiges die
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vir 'n buitestander om Jesus se groep te betree. Die Vader se betrokkenheid
is op die lewering van vrug ingeste1. 241 Indien die pogings van die Vader
later onsuksesvol blyk te wees en die vrug steeds ontbreek, dui die lote se
uitwerping in die vuur volgens Dillow (1990:50) nie dat lote verlore gaan
nie, maar dat hulle werke aan God se oordeel onderwerp word. Rulle
verdroog, d.w.s. hulle werke deurstaan nie die toets van God se oordeel nie
en gevolglik ontbeer hulle enige beloning.
Wat word vervolgens onder die tweede aktiwiteit van die Vader nl.
Ko8atpn verstaan? Die klaarblyklike betekenis is om te suiwer of skoon te
maak. 242 Dit is volgens Barrett (1978:473) 'n term wat goedskiks vir
landbou doeleindes en geestelike reiniging gepas is. Dit is die Vader se
verantwoordelikheid om vir die vrug te sorgo Vrug kom slegs uit 'n skoon
wingerd te voorskyn. Die Vader se aktiwiteit stimuleer die groei van die
vrug sodat dit kan toeneem. 243
Die Vader se reinigingstaak (104) sluit aan by dieselfde funksie wat Jesus se
woorde vervul (1.5). Jesus se woorde is vol gens Carson (1991: 515) hier 'n
aanduiding van Jesus se hele onderrig (14:23). Dit sluit Romself en sy dade
daarby in. Dit is 'n aanduiding van die krag en vormende waarde van die
woorde en die invloed wat dit op die lewens van God se mense het. Die
Vader het die Seun onderrig (14:10) en slegs die woorde is deur Jesus in sy
optrede teenoor die dissipels gebruik. Omdat die Vader en die Seun een van
woord en daad is, het Jesus se woorde dieselfde resultate as die Vader se
optrede tot gevolg. Om aan Jesus se groep te behoort is dit volgens hierdie
gedeelte duidelik dat lede onder die gesag van die Vader en Jesus moet
staan. Dit gebeur deur die aanvaarding van Jesus se woorde wat
dissiplinerend op hulle inwerk (reinig). Die gevolg is 'n lewe wat
ooreenstem met die onderrig wat die lede van Jesus ontvang het (vrug), en
tot verheerliking van die Vader strek.

gemeenskap met die Vader kan verwaarloos. Die gevolgtrekking waartoe Dillow kom is dat hier eintlik
net sprake van een groep is wat albei deel van die wingerdstok is. In die groep word die vrugdraende
lote egter van die vrugloses onderskei. Die Vader is by albei groepe positiefbetrokke.
Dillow verkies om aipw bier met 'oplig' te vertaal. Dit is volgens hom die beste vertaling en word in
8 van die 24 voorkomste in die evangelie s6 vertaal. Dit beteken dat die lote met groot sorg opgelig
word in 'n poging om vrug by hulle te verseker.
241

Volgens Louw and Nida (1989:517) kan twee betekenisse aan Kaea(pEl toegeken word. Die een
behels die snoei van 'n plant en die ander 'n skoonmaakproses.

242

243 Volgens Newman and Nida (1980:480) staan '(va (1.4) direkin verband met 1.5 en word 'n
voorwaarde vir dissipelskap deur die skoonmaakproses s6 uitgewys.
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Die arbeid van die <4tTTfAOC; en YfWPY0C; het «pEPf l Kapm)V; VIr die
KA~!lOTO ten doel (1.3; 1.35).
Ten einde hieraan te kan beantwoord hou Jesus die basiese verhouding aan
die dissipels voor wat as die minimum voorwaarde vir die lewering van
enige vrug gestel word: !lElVOTf lv l!lot: Kayw lv U!llv. (1.6).244 Soos in
hoofstuk 14 venneld, stel hierdie gebruik die teologie van die immanensie
aan die orde. 245 Die inwoning van die Vader in Jesus word deur die Seun
aan die gelowiges oorgedra en dit word die patroon vir die verhouding
tussen die Seun en die dissipels. Brown (1970:511) stel dit duidelik dat hier
nie sprake van 'n mistieke eenheid is nie, maar dat die goddelike inwoning
as 'n lewe in die liefde verstaan moet word.
Wat sou hierdie lewe vir van die KArl!lOTO behels?
In 1.18 (v.7) kom die bedoeling hiervan aan die lig as Jesus Homself met TO:
P~!lOTO: !lOU lv u!llv !lElVll vervang. Die 'woord' is dus die modus hoe
Jesus in die dissipels bly (Van der Watt 1992:77).246 PrJ!lOTO: word as die
meervoud van AOYOV (1.5) gesien en dui op die afsonderlike uitinge van
Jesus se algehele boodskap (Carson 1991 :517). Hierdie woorde het volgens
1.5 'n reinigende effek op God se mense. Om waar1ik die funksie van
reiniging te vervul is dit belangrik om daarop te let dat hierdie woorde nie

244 Van der Merwe (1995:443) se dat aangesien daar geen verdere verduideliking van menein gegee
word nie, die woord vanwe~ die ineengeweefdheid met ander kontekste elders ondersoek kan word. Vir
'n riglyn kyk hy na die gebruik daarvan in 8:31. Sy bevinding is dat die status van 'n persoon in
verband staan met sy gedrag. Dit kan as 'n persoons-identifikasie bestempel word: Die dissipel
identifiseer homself volledig met die identiteit van Jesus, sodat hy in sy eie optrede die identiteit van
Jesus manifesteer.
Aangesien die ruimteIike konsep van een persoon wat in 'n ander woon moeilik verstaanbaar is, is dit
volgens Newman and Nida (1980:481) beter om die uitdrukking te verstaan as: 'bly met my verenig'.
Volgens Brown (1970:510) verkies Johannes die woord menein om die permanensie van die verhouding
tussen die Vader en die Seun en van die Seun en die disspels te verwoord.
Hartin (1991:350) se: 'remaining in Jesus, and Jesus remaining in his disciples are two sides of one
coin, for this is an attempt to describe one relationship beween Jesus and the disciples. They remain in
Jesus through faith; Jesus remains in them through love and fruitfulness',

245 Volgens Brown (1970:510) sou die agtergrond van die immanensie in die Hellenistiese wereld gevind
kan word. Filo beskrywe die gedagte 'om in God te wees' as oomblikke van ekstase of pantelsme. In
hierdie sin word dit egter nie by Johannes aangetref nie. Cbristene is met mekaar een vol gens die
patroon van die eenbeid tussen die Vader en die Seun. Die naaste parallel van hierdie uitdrukking in die
N.T. is die van Paulus met sy beskrywing 'in Christus' en 'Christus in ons', Paulus deel egter nie die
Vader/Seun patroon wat die Johannese immanensie kenmerk nie,

246

In 1.18 kan die formule Kat TU prjl-laTa 1l0U £V ufilV IlElvQ, as alternatiefvir die bekende I-IElVTlTE:

£V £1-101 beskou word.
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bloot maar op die onthou van 'n paar woorde neerkom nie?47 Van decWatt
(1992:78) stel dit duidelik as hy se dat hierdie woorde die hele
lewensorientasie en lewensbeskouing van 'n gelowige mens rig. Dit gaan
dus om die 'performatiewe krag' van die woorde. Vandaar dan ook die
reinigende krag wat in die woorde setel.
Die lewe in liefde vind dus gestalte in die lote (dissipels) se gehoorsaamheid
aan die Seun se woorde/gebooie. Dit word gesien in 'n leefwyse wat nit
gehoorsaamheid aan die woorde van Jesus bestaan en sodoende uitdrukking
aan die liefde gee. Gehoorsaamheid beteken om lief te he en om lief te he,
beteken om te gehoorsaam?48 Met hulle gehoorsame 'bly in' Jesus se
woorde, volg die mense van God Jesus se voorbeeld t.o.v. die Vader en kan
die Kaf)wc; karakter van die verhoudings tussen Jesus, die dissipels en die
Vader duidelik herken word. Die eenheid in God se groep word hiermee
weer sterk benadruk. 249
Maar die lewe in liefde hou nog meer vir die mense van God in. Jesus se
Hefde (gehoorsaamheid) aan sy Vader se gebooie word as die paradigma vir
die dissipels se liefde vir mekaar voorgehou (l va dyaTToT£ aAA ~AOUC;
Kaf)wc; rlyaTTlloa u~o<;) Reeds in 13:34 is hierdie opdrag aan die dissipels
gegee (lVTOA~V Kalv~v O(OW~l U~tV, tva dyaTToT£ aAA~AOU<;' KaOw<;
rlyaTTlloa u~o<; 'tva Kat UIl£t<; ayaTTOT£ dAA~AoU<;.) Hartin (1991:7) merk
tereg op dat die 'nuutheid' van die gebod in die voorbeeld van Jesus setel.
Om deur geloof op die waarheid antwoord te gee beteken nie slegs om die
waarheid te ken nie, maar om dit ook te doen (Du Rand 1981 :367). Hierdie
'doen' word in die nuwe gebod hoofsaaklik op die liefde vir mekaar
toegespits. 250 Die dissipels moet sy Hefde met hulle gehoorsaamheid en
onderwerping aan sy woorde naboots?51 Met hierdie uitspraak in 1.23 word
die temas van gehoorsaamheid en die liefde saamgevoeg om 'n eenheid te

247

Van der Watt (1992:78)

24& 'Love and obedience are mutually dependent. Love arises out of obedience and obedience out of love'
Barrett (1987:476).

249 'The man who assimilates Jesus' words into himself accepts him as the one sent by God and also at
the same time commits himself to kceping his words and realizing them (cf. 12:47f; 17:8t)'
(Schnackenburg 1982:102).

'Die nuwe gebod is die Christosentriese grondslag van 'n nuwe lewenswandel. Om rigting te gee aan
hulle leefuyse gee Jesus aan hulle tn nuwe gebod' (Du Rand (1981:368).

250

251 'The obedience of Jesus is one of the central Christological realities articulated by the gospel...here it
serves as the supreme paradigm for the obedience we owe' (Carson 1991:520)
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vonn. SOOS Jesus, Iewer ook God se mense bewys van hulle liefde vir die
Vader, vir Jesus en vir mekaar. 252
Van der Watt (1992:81) beskrywe dit verder deur te se dat die liefde
breedweg gesien, verstaan kan word as 'n houding teenoor iets of iemand
wat op 'n verhouding gebaseer is. Dit sluit onder meer op emotiewe vlak 'n
gevoel van lojaliteit en verbondenheid in wat die party op wie die liefde
gefokus is, 'n besondere waarde in die oe van die een wat liefhet gee. 253
hl v.12 (1.26) neem Jesus Homself as voorbeeld van hoe die liefde tussen
die dissipels behoort te lyk ((va ayaTTon: ciA" ~"oue; KaeWe; ~yaTTllaa
u~oe;J

In die evangelie word daar etlike 'teksboekgeva1le' van sy liefde aangetref,
waarvan die voetewas-episode (13:1-20) sekerlik die sprekendste voorbeeld
is?54
In v.13 (1.27) word sy liefde verduidelik aan die hand van die
bereidheid van iemand om sy lewe vir sy vriende af te Ie (~£ (sova TauTlle;
ayaTTllv ouode; [XEt, «va ne; T~V tjJUX~v OUTOO 8ij UTTEP TWV <j>C\wv).
Daar is geen groter liefde as dit me. Dit is die selfopofferende voorbeeld
wat Jesus stel en die etiek in Johannes Ie hierdie voorbeeid van Jesus nou
voor die deur van die dissipeis om in ooreenstemming daarmee teenoor
mekaar op te tree.

Die implikasie is dat die uitdrukkings 'bly in my', 'bly in my liefde' en 'bly
in my woordlwoorde/gebooie', dieselfde saak tuisbring nl. om in 'n intieme
verhouding met Jesus te Ieef.
Skematies Iyk dit s6:
Jesus: Bly in My Vader = bly in Vader Iiefde = bly in Vader se gebooie.
Dissipe1s: Bly in My = bly in My Iiefde = bly in My gebooie.

252 Schnackenburg (1982: 103) stel dit duideHk as hy se: 'The fruit of being a disciple of Jesus grows in
the soil of love, as a gift of Jesus' love, and is essentially love itself as Jesus demonstrated it.' Vir Brown
(1970:680) dien die tema van v.9-17 nl. die Hefde, as 'n interpretasie van die die dra van vrug (v.8):

Van der Merwe (1995:447) sluit hierby aan en kom tot die gevolgtrekking dat liefde nit drie
komponente bestaan: 1) 'n gevoel wat oorskuif na 2) 'n wit en 3) eindig in dade wat by die gevoel
aansluit. Op die emosionele vlak bestaan die Hefde nit 'n gevoel van iojaliteit teenoor die party of
persoon op wie gefokus word. Op die viak van die wil bestaan die Hefde uit 'n gesindheid wat die
besluitneming ten gunste of tot voordeel van iemand stuur.
253

Van der Watt (1992:83) stip 'n verdere drie voorbeeide van die liefde aan die hand van bepaalde
motiewe aan: die liglduisternis-motief, die motiefvan iemand wat sy lewe vir sy vriende aile, en
koringkorrel-motief.
254
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Die nakoming van die gebooie verkry met hierdie uitbreidings 'n nuwe
perspektief. 255 'n Minimum van reels en riglyne word vir die dissipels se
lewe in die wereld voorgehou. Rulle verhouding met Jesus is nou die
maatstaf (voorbeeld) vir die dissipels se optrede. Omdat hulle in Jesus is, is
hulle deel van sy familie wie se gedrag eenvonnig deur Jesus se eie optrede
gerig word (Van der Watt 1992:80).
Hiennee word dit duidelik dat KapTTOV TTAElOVO en JlOOllTOt by mekaar
aansluit. Vir Brown (1970:680) is die vrug in die gelowiges se lewe 'n
simboliese aanduiding van die feit dat hulle die goddelike lewe besit en
betrokke is in die kommunikasie van hierdie lewe teenoor ander. Daar is vir
hom nie vee1 verskil in sy verstaan van dissipelskap en die dra van baie vrug
nie. Semi-kolon 1.4 sluit dan by 1.20 en 1.21 aan?56 Die liefde is die
kenmerk wat die dissipels van die wereld onderskei.
In 1.25 word 'n neweproduk nl. blydskap, in die verhoudingsketting van
gehoorsaamheid
liefde) gevoeg. Jesus se gehoorsame uitvoering van sy
Vader se opdragte (waardeur sy liefde vir die Vader blyk) sorg vir blydskap
in sy lewe. Hierdie blydskap word nou ook die dissipels se deel indien hulle,~
sy voorbeeld volg nl. om hulle liefde vir Hom te toon in die gehoorsaamheid
aan die Vader se gebooie. Anders gese: sy blydskap word ook hulle deel
indien hulle in Hom bly deur sy voorbeeld van liefde te volg.
Die gebrek aan vrug is 'n aanduiding dat die innige verbinding met Jesus
ontbreek. Segovia (1982:120) vertolk die vruglose lote as sekere gelowiges
wat optree asof hulle nie gelowig is nie. V.3 verskaf volgens hom die
oorsprong van die gelowiges: Hulle is gereinig deur die woorde wat Jesus
tot hulle gespreek het. Om nie meer soos gelowiges op te tree nie, kan op 'n
leerstellige probleem dui. 257 Vir Segovia heers die probleem onder die
uitverkorenes en sentreer dit rondom Jesus se identiteit. 258

255 Dit gaan vir Johannes nie meer oor wat gedoen moet word nie, maar in Wie geglo moet word (Van
der Watt 1992:90).

256

Om vrug te dra is 'n uiterlike kenmerk van 'n dissipel (Barrett 1978:475).

257 Vir Segovia (1982:120) setel die probleem van vruglose lote in die identifisering van Jesus as die
ware wynstok. Met die beklemtoning van die byvoeglike naamwoord word lede van die latere
gemeenskap gewaarku om nie af te wyk van hulle oorspronklike interpretasie van wie Jesus is rue. Die
probleem dra vir Segovia dus 'n Christologiese karakter. Lede van die gemeenskap moet nie die
oorspronklike boodskap i.v.m Jesus se identiteit, wat van hulle gelowiges gemaak het, versaak rue.

258 Daar is rue in hierdie konteks sprake van die stryd met die sinagoge wat so prominent is in die res
van die evangelie rue. Geen debat met die Jode word hier vermeld rue.
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Daar gebeur ses dinge met die vruglose lote: hulle word afgesny, uitgewerp,
verdroog, bymekaar gemaak, in die vuur gegooi en verbrand. Laney
(1989:62) se siening, dat hierdie somber prentjie na diegene verwys wie se
geloof nooit tot volle wasdom ontwikkel het nie, bring hulle gevolglik op
dieselfde vlak as die wereld wat as 'n groep teenoor die van Jesus gestel
word.
Jesus se opdrag dat die dissipels mekaar moet liefhe vorm die raamwerk
rondom v.12-17. 259 Dit voer die tema van die liefde, wat uit die Vader
ontspring het, tot sy verste punt.
Vir die eerste keer word na die dissipels as vriende van Jesus verwys. Daar
word ook in 11:11 na Lasarus as 'n vriend van Jesus verwys. Dit is egter
duidelik dat <l>lAll in daardie konteks Lasarus as 'n letterlike vriend van
Jesus uitwys. In 15:13ev. moet <l>LAwV egter figuurlik verstaan word. God se
mense word gerdentifiseer aan hulle gehoorsaamheid aan die uitvoering van
sy opdragte (1.28). Dieselfde karaktertrek geld nou ook van Jesus se
vriende. Dit is 'n aanduiding dat die familietaal en vriendskapsterme
vermeng kan word en in dieselfde konteks kan voorkom. Dit spreek ook uit
die aard van die vriendskapsverhouding wat in baie opsigte met die van die
familie ooreenstem. Daar heers by. 'n positiewe, vertrouensverhouding
tussen vriende (1.3 2), wat nie die geval met slawe is nie. Hieroor merk Van
der Watt (1999:14) op dat vriendskap 'n beeld is waarmee verhoudinge in
die evangelie ook beskryf word. Dit staan egter sekonder tot die
familiebeeld. Vriende kan as deel van die uitgebreide familie beskou word.
Volgens Van der Merwe (1995:451) Ie die verskil tussen <l>LAO<; en OOUAO<;
nie in die doen of nie doen van God se wil nie, maar in die feit dat Jesus aan
vriende die volle raad van God meedeel terwyl Hy dit nie met slawe doen
nie. Van slawe word gese dat hulle nie weet (oio£v) wat hulle base doen
nie. Reeds is aanvaar dat geloof ook as kennis uitgedruk kan word. 260
Hiervolgens moet gese word dat slawe hulleself buite die intieme struktuur
van die familie bevind. In teenstelling met kinders en vriende is hulle
oningelig t.o.V. die familie-opset. In 16:12 en 17:6-8 word vermeld hoe
Jesus sy hart teenoor die dissipels oopgemaak het en hulle in sy vertroue
geneem het. Die aoristus (tyvwplua 1.32) is 'n aanduiding dat Jesus sy
onderrig aan die dissipels afgesluit het. Dit kan letterlik verstaan word,
maar die metafoor van die familie-onderrig kom na yore as onthou word dat

259 In 1.25 word die tema ingeiei met, '(va dyanuTE aAArlAOU<.; en in 1.36 sluit dieselfde tema die
struktuur af.
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Kysar (1993:90)
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die Seun volledig deur die Vader met woorde en dade vir sy taak toegerus
is. Sonder enige voorbehoud is daardie inligting met die dissipels gedeel.
Hulle het die kennis gelowig aanvaar en is nou deel van God se mense. Die
OUKETl (1.29) dui op die verandering wat in hulle verhouding met Jesus
ingetree het. Hulle is van die slawestand tot vriende van Jesus verhef.
Daaraan het hulle nie meegewerk nie, maar is deur Jesus self daarvoor
gekies (l.yw l.~EAE~aJ1TJY UJ1ar;).261 Hulle is self nou gereed om as God se
rolmodelle in die wereld op te tree. Daarvoor is hulle met 'n spesifieke doel
gekies nl. om uit te gaan en vrugte te dra. Die vrugte sluit aan by die
metaforiese verwysing daarvan in 1.4 wat die resultaat van die verhouding
met Jesus is.
Jesus se eie optrede in (1.27) en sy handeling met die dissipe1s in (1.35)
word met TLOTJJ11 beskryf.262 Dit Ie 'n verb and tussen die kinders se
aanstelling en Jesus se liefdesdaad om sy lewe vir sy vriende af te Ie.
Volgens Brown (1970:682) Ie die vergelyking met Jesus se optrede in die
intensiteit waarmee die dissipels geroep word om hulle taak uit te voer. Die
rede vir God se mense se uitverkiesing is steeds op die Vader se
verheerliking gefokus en sluit aan by hulle taak as dissipels wat in 1.35 as
KapnOY q,EpTJTE getipeer word. 263 Die gee van Jesus se lewe (1.27) word as
die grootste daad van liefde bestempel. Dit geskied t.W.v. vriende en het 'n
uitbreiding van die familie tot gevolg.
Dieselfde resultaat is met die
aanstelling van die dissipels (1.3 5) haalbaar nl. 'n uitbreiding van God se
familie. Die vrug wat in hierdie vers ter sprake is, kan as 'n aanduiding van
die dissipels se sendingarbeid vertolk word. 264 Anders gese: Die vrug is

hier In aanduiding van die bekeerlinge wat tot die geledere van die
gelowiges gevoeg is. '.. .it becomes clear that these closing allusions to the
vine imagery ensure that, however comprehensive the nature of the fruit that
Christians bear, the focus on evangelism and mission is truly central.'
261 'Probably the main reason why Jesus refers to their election is to make them aware of his unmerited
gift of their frienship with Jesus and of the fact that it certainly implies an obligation on their part (Van
der Merwe 1995:452).

Volgens Louw and Nida (1989:245) kan TWl1fll in sewe verskillende betekenisvelde voorkom. Dit is
waarskynlik korrek om die woord in die dissipels se geval met 'aanstel' en in Jesus se geval met
'eenkant plaas' te vertaal.
262

263 ' ••• the emphasis on going and bearing fruit have suggested to many commentators, probably righly,
that the fruit primarily in view in this verse is the fruit that emerges from mission, from spesific ministry
to which the disciples have been sent... .one purpose of election then is that the disciples who have been
blessed with revelation and understanding, should win others to faith' Carson (1991:523)
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Carson (1991 :523); Brown (1970:683); Barrett (1978:478).
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(Carson 1991:523). Hierrnee verkry die arbeid van die gelowiges In verdere
dimensie nl. In folms op die wereld. 265
Opsomming 15:1-17
Die verhouding tussen die aktante in 1.1-1.36 wat prosesmatii66 ontwikkel
kan soos volg saamgevat word:
Die oorsprong van die proses sentreer in die ~yalT'laiv !lE 6 lTaT~p wat as
rolmodel (Ka8w<;) vir Jesus se liefde vir die dissipels (Kayw U!lo<; ~yalT'laa)
dien.
Die proses ontwikkel verder soos volg:
• !lElvaTE lv !lOt = IJEVE1TE lv TlJ ayanU !lOU
• lVTOAa<; !lOU T'lp~aTE
• <PiPE t KapnDv nOAuv
• ayanaTE aAA11AOU<;

Die beeld bring die interafhanklikheid van die betrokkenes sterk onder die
aandag. Van der Watt (1992:76) merk tereg op dat geen van die
afsonderlike elemente aIleen al die betrokke funksies waarvan daar sprake is
kan uitvoer nie. Die Vader is die oorsprong van die liefde. Met 'n
kettingreaksie vloei die liefde van Hom na die Seun en van daar na die
dissipels wat die opdrag kry om die liefde teenoor mekaar uit te leef.
Die familiebeeld
Die familiestruktuur wat in v.I-I7 ontvou word deur die liefde bymekaar
gehou. 267 Dit is die bepalende faktor wat die optrede van die onderskeie
lede van die familie kenmerk en In unieke identiteit aan die familie verleen.
Daar bestaan nie volkome sekerheid onder kommentare om die aanstelling tot 'vrugdra' (1.35) as die
missionere arbeid van die dissipels te vertolk nie (vgl. Schnackenburg 1982: 112). Appold (1978:373)
beweer <!at die element van sending nie in die Johannese evangelie teenwoordig is nie, omdat geen .
sendingopdrag in die evangelic aangekondig word nie. Vir Appold is slegs die oorblyfsels van 'n
sending-orientasie uit die teken-bron onder die oppervlakte teenwoordig. Wat moontlik in die proses
misgekyk word is die verband tussen Jesus se sending en die van die dissipels en <!at 19. op Jesus se
sending gebaseer is.
265

266

Van der Watt (1992:75)

Van der Watt (1999:22) voorsien 'n duidelike riglyn hoe die liefde in die familie verstaan moet word:
'This whole complex of ideas linked to the concept of love within the family is metaphorically applied to
the relationdhip between the Father the Son and the believers. This love is in many ways like ordinary
267
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In die optrede van die TIaT~p as die y£wpyoC; (v.1-8), kan die rol van 'n
eerste-eeuse vader in die antieke Mediterreense familie-opset maklik herken
word. Hy staan aan die hoof van die familie en word van die ander lede
onderskei deurdat aIle aksies deur die lede van die familie op hom en sy eer
gefokus is. AB hoof van die familie beskik hy oor die meerdere kennis wat
hy met die familie dee!. Dit word in 15: 15 met die metafoor van die
onderrig in die familie beskryf. Die anaIoe optrede tussen die Vader as die
y£wpy6C;, die Seun as 4tTI£AOC;, en die dissipeIs as KA~llaTa en die
onderrigpatroon van die eerste-eeuse familie is opvallend. Die onderrig van
familielede was 'n belangrike aspek in die antieke familie. Beide vaders en
moeder (of mense deur hulle aangestel) was verantwoordelik vir die
onderrig.,aan kinders?68 Die Vader dra die verlangde etiese optrede van die
familie lIrdie onderrigproses aan die Seun oor. Op sy beurt sit die Seun die
onderrig van die Vader voort. Hy dra nie aIleen die inligting wat Hy by sy
Vader ontvang het oor nie, maar tree ook as rolmodel vir die familie op.
Daarmee verseker Hy dat die etiese optrede en die identiteit van die familie
vasgele word.
Dit is veral die versorgings- en instandhoudingsrol van die Vader wat
verder in die metafoor van die wynstok baie sterk benadruk word. Hy
suiwer die wingerd van ongewenste elemente, deur hulle uit die wingerd te
verwyder. Die lote wat vrug dra word met 'n skoonmaakproses geheIp om
aan hulle doel te beantwoord nl. om meer vrug te lewer. Met hierdie
optrede toon die Vader sy liefde vir die familie. Hy is betrokke by die weI
en wee van diegene wat aan Hom behoort. Die Vader se liefde bestaan ook
uit die voorsiening in die behoeftes van die familie?69
Hierdie uitbeelding van die Vader herinner en sluit aan by die patriargale
familiesteIsel van die eerste eeu, veraI ook as na die optrede van die res van
die familielede gekyk word.

love, but because it is love to God (who is lmseen) it also differs from ordinary everyday love. Because
there are elements which are the same and there are elements which differ, and there are two realities
(the literal and the figurative) interaction takes place in the verb 'love'. When God substitutes Father
and Jesus Son, in the expression 'The Father love the Son' intemction takes place between what
ordinary humans know as love and the divine love which exists within the Godhead. '
268 Die vaders het veraI to.V. die onderrig aan seuns 'n belangrike bydrae gelewer. Selfs in die
Romeinse wereld was dit die ideaal van 'n vader om as sy seun se onderwyser op te tree. Die leiers van
'n land was ook as 'vaders' bekend (pater patriae), wat 'n aanduiding is dat die basiese sosiale patroon
van 'n farnilie, na ander sosiale vlakke oorgedra is (Shelton (1988:13). Hy was nie aileen vir sy seun se
professionele onderrig nie, maar ook vir sy etiese onderrig verantwoordelik.
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Die Vader voorsien in die farnilie se behoeftes deur sy gebooie aan die farnilie as riglyn te gee (v. 10).
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AI die lede van die familie staan onder die vader se gesag. Die erkenning
van sy gesag kom bv. in die optrede van die seUll aan die lig. Hy is
gehoorsaam aan die opdragte van die Vader. Dit beteken dat sy verdere
optrede met die opdragte van die Vader ooreenstem en s6 neem hy die
identiteit van die vader aan. Uit hierdie optrede van die seUll spreek sy
liefde vir die vader. Hierdie optrede van die seUll stem ooreen met die
verwagtinge wat van seUllS in die familie van die eerste eeu gestel is. 270
Hulle het onder die gesag van hulle vader gestaan en was gehoorsaamheid
aan sy opdragte verskuldig.
Dieselfde beginsel geld vir die res van die familielede. Die dissipels, as die
kinders in die familie, bewys vanaf die laagste vlak hulle liefde vir die SeUll
deur sy gebooie te gehoorsaam. Hulle voldoen dus aan die vereistes wat aan
kinders in families van die eerste eeu gestel is. Met hulle gehoorsaamheid
aan die SeUll sluit hulle indirek ook by die vader se identiteit aan. Deur die
toe-eining van die seUll se gehoorsame optrede as hulle eie, doen hulle wat
die vader verlang en word eer aan hom toegebring.
Ongehoorsaamheid aan die ouers se opdragte was 'n rare verskynsel, maar
volgens Van der Watt (1999:247) 'n realiteit. Ongehoorsaamheid is baie
negatief beleef. Dit het die verhoudinge in die familie vertroebel en hiervoor
is streng tugmaatreels voorgeskryf. Die ongehoorsame persoon se binding
met die familie is onder druk geplaas, maar nooit opgeskort me. 271 Die
optrede van die vader as yEwpyoe; is in hierdie verband duidelik herkenbaar.
Sy optrede wat met dfpn en Ka9afpn beskryf word, het ten doel om die
verkeerde optrede van die aJ-LTTEAOe;, intern op te los en die eer van die
vader te herstel. In die opsig moet die tug as 'n liefdeshandeling gesien
word, wat die doel het om die kinders tot die verwesenliking van almal se
verwagtings te lei.
By twee geleenthede in die hoofstuk (15:7,16) word die kommunikasie in
die familie weer aan die orde gestel. Kinders kan die Vader vrymoedig met
hulle versoeke nader. Die Vader is gewillig om hulle versoeke gunstig te
oorweeg. Daar is egter een voorwaarde: die kinders moet onderworpe bly

270

Volgens Shelton (1988:120) het vaders algehele gehoorsaamheid van hulle kinders verwag.

271 Die belangrikheid van die familie vir die individu, kom in die woorde van Seneca aan die Ug: 'Now
parents do not stop taking thought for their prodigal children, but in pity for their unhappy state ... the
prodigal, only hope is in their parents, and if they fail them they willack the very necessities of life.
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aan die woorde van die Seun sodat die familie eendragtig uit een mond kan
praat en optree.
Die eenheid in die familie word met hierdie netwerk van die liefde
benadruk. Dit voorsien aan die familie In unieke identiteit wat hulle van die
wereld onderskei. In Jesus se opdrag dat die dissipels mekaar moet liefhe,
kan die onderlinge versorging van die eerste-eeuse familie herken word. 272
Dit spreek amper vanself dat die lotsverbondenheid wat deur die liefde
gesmee is, dieselfde resultate onder alle lede van die familie tot gevolg sou
he. Dit word gesien in die blydskap wat die gevolg van die seun se
gehoorsaamheid aan die vader is. Die eenheidsband onder familielede
verseker dat die kinders ook in hierdie blydskap deeL Die gemeenskaplike
optrede van familielede word ook gesien deurdat lede tot die dieselfde
uiterstes sal gaan om hulle liefde te toon nl. om hulle lewe vir vriende af te
Ie. Dit is hierdie eksemplariese karakter van die liefde wat deur die Vader
en die Seun neergele word, wat aan die familie sy identiteit verskaf.
Ekklesiologiese perspektiewe
Vir Schelkle (1976:280) word die wese van die kerk met die beeld van die
wingerd en lote beskryf. 273 In hoofstuk 15: 1-17 word die Goddelike
inisiatief asook die mens like verantwoordelikheid t.o.v. die funksionering
van God se familie beklemtoon. Die Goddelike inisiatief word bv. met
Jesus se woorde: £yw £~EAE~allT}v Ull~, die Vader se arbeid: mpn en
BuvaaE)E
KaE)atpn asook die Seun se opmerking: OTt XWPt~ £1100
TTOlElV ouBtv, beklemtoon.
Die menslike verantwoordelikheid word
hoofsaaklik uitgedruk met die opdragte IldvaTE £V £1l0t wat later uitgebrei
word met IldVaTE £V Tij ayaTTTJ Tij £Ilfl en die verwagting van: $tpov
KapTTOV,
Bg. staan baie duidelik met mekaar in verband. Om deur die geloof aan
Jesus verbonde te bly, lewer vrug op wat in hierdie gedeelte in 'n bepaalde

ou

In Israel was dit bv. 'n verpligting wat op lede van die familie gele is om mekaar te help en te
beskerm. Volgens De Vaux (1976:21) was daar 'n spesifieke insteIIing, genaamd die go'el wat die
geleenthede bepaal het wanneer hierdie voorskrif nagekom moes word. Epictetus (Diss.2.1 0.8-9)
beskryf die intieme verhoudings en verantwoordelikhede wat tussen broers gegeld het. Cicero (Off. 1. 17)
meld die interessante opmerking wat onder sekere omstandighede gegeld het: in oestyd bv. kon hulp
eerder aan bure as aan broers bewys word, maar in die hof het die omgekeerde gegeld. In die algemeen
het die lojaliteit by die familie gele met wie se lot vereenselwig is.
272

'Das Wesen der Kirche als Verbundenheit der Jiigerschaft ist weiter und wieder dargestellt in der
Gleichnisrede vom Weinstock' (Schelkle 1976:280).
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leefwyse neerslag vind. Hoofstuk: 15: 1-17 bied dus die ideale invalshoek om
die etiese karakter van die gemeente te ondersoek. Nerens word daar egter
in die evangelie volgens Johannes 'n uitgewerkte leerstuk: oor die etiek
gevind nie (Van der Merwe 1995:438). Onmiskenbaar is liefde die
bepalende faktor. 274 Die etiese karakter wat God se mense openbaar neem
dus die vorm van liefde aan. In die uitlewing van die liefde teenoor mekaar,
word die Vader se gebooie terse1fdertyd gehoorsaam en word daar volgens
die voorbeeld van die Seun gehandel.
Gelowiges se uitlewing van die liefde funksioneer dus nie op die affektiewe
vlak nie, maar bestaan uit In leefwyse van gehoorsaamheid aan sy
opdragte/woorde. Die geloofsgemeenskap is bedag daarop om God se
woord emstig te benader en daarvolgens te leef. Die liefde teenoor mekaar,
neem die vorm van In liefdesgemeenskap aan, waar lede in koinonia vir
mekaar omgee. Hiermee word uitdrukking gegee aan die geloofsband met
die Vader en die Seun, m.a.w. aan die familieverbintenis.
Dit is belangrik om die begronding van die etiese karakter van die gemeente
uit die hoofstuk: in berekening te bring, aangesien dit beslissende gevolge vir
die funksionering daarvan het. Uit die bespreking van die beeld van die
wingerdllote is dit duidelik dat die' lote hulle lewe uit die wingerdstok
ontvang. Die liefdesgemeenskap van die gemeente word hiermee teologies
begrond. 27S Die woorde wat daaraan uitdrukking gee is jiErVaTE EV Ejiof,
KdyW EV ujilv. Dit bevestig dat In geloofsverhouding met die drie-enige
God, 'n sekere leefwyse, wat aan die liefde uitgeken kan word, tot gevolg
het. Hierdie onderskeidende kenmerk Ie die ware identiteit van God se
mense vas. Hulle word met optredes wat van liefde getuig tot 'n eenheid
saamgesnoer en lewer daarmee In getuienis van hulle nuwe identiteit wat
volgens Jesus se voorbeeld geskoei is?76 Jesus se liefde bestaan uit dade
wat sy leefwyse onderskei van die natuurlike gang van die lewe?77

Volgens Van der Watt (1992:81) verkies Johannes om die wese van sy etiek in die begrip liefde saam
te vat.
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275 Uit die vroeere bespreking is gesien dat die Vader se liefde vir Jesus as die fondament van die
struktuur beskou kan word. Dit verskaf die maatstaf vir Jesus se liefde teenoor sy dissipels wat weer die
norm is waarmee gelowiges onderling teenoor mekaar moet optree.

Van der Merwe (1995:438) stel dit mooi as hy se: 'the character ofa disciple of Jesus is very
important. His way of life supports the messages he carries. His word and his conduct (life) are
revelatory for they are the eyes through which the world see Jesus. '
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Van der Watt (1992:83) noem enkele teksboekgevalle wat Jesus se liefde in die evangelie openbaar:
1) Die gebeure aan tafel tydens die viering van die paasfees toe Jesus die dissipels se voete gewas het.
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Dit is slegs in 'n dienskneg-gestalte, na die voorbeeld van Jesus, dat die kerk
aan sy ware identiteit getrou bly en homself relevant bewys in die wereld.
Ten einde relevant te bly sal die koinonia binne die gemeente gestalte moet
vind in 'n diakonia aan die wereld. Ten einde daarin te slaag is alleen een
soort liefde voldoende nl. die liefde van Jesus. Dit is 'n liefde wat eie belang
ondergeskik stel aan die belange van ander. Soos Jesus is dit 'n liefde wat
bereid is om sy eie lewe op te offer. Die karakter van die diakonia word in
hoofstuk 12:24-27 deur Jesus uitgewys met die metafoor van die sterwende
koringkorrel. As die koringkorrel in die grond val en sterf dra dit vrug.
Daarsonder bly dit alleen. Wie sy lewe liefhet sal dit verloor. Wie sy lewe
'haat' sal dit behou. Dienaars is mense wat aan hulle eie behoeftes sterf ten
einde vrug te lewer. Koinonia (die gemeenskap tussen gelowiges)
funksioneer dus eers vol gens sy Bybelse bedoeling as dit ook dade van
opoffering en diensbaarheid insluit en rue net t.w.v. die samesyn van
gelowiges bestaan rue.
Dit is belangrik om te weet dat die gemeente rue met die wereld hoef mee te
ding, ten einde relevant te bly nie, maar met 'n alternatiewe leefstyl nie
alleen die nood van die wereld sal blootle rue, maar sodoende ook sy
onmisbaarheid sal bevestig.
Met die tipering van God se mense as 'n liefdesgemeenskap word die interne
funksionering van die gemeente beskryf. Tog is dit belangrik om te weet dat
hierdie gemeenskap Christologies begrond is wat ook as 'n rolmodel dien.
Dit is dus noodsaaklik om by te voeg dat die vrug wat gelewer word ook 'n
passie vir die verlore wereld insluit en die bedoeling het om die wereld vir
die God se saak op te eis. Die missionere arbeid van die ekklesia maak ook
deel uit van die vrug wat geproduseer word. 278 Dit is juis met sy die interne
lewe waarmee die ekklesia homself aan die wereld 'verkoop' en sodoende 'n
gerigtheid na buite behou. Vir Bolt (1992:17) is die vrug wat gelewer word
die invloei van bekeerlinge wat ingeskakel by en deelword van God se

Die voetewas-gebeure word in 13: I in die konteks van die Hefde geplaas. Die krag van die gebeure Ie in
die feit dat Jesus wat Homself as hulle Ieermeester beskryf, nogtans bereid is om die minste te word.
Hiermee word die posisie en status van die dissipeis hergedefinieer. 2) Jesus definieer die grootse liefde
in 15:13 as 'n bereidheid om sy Iewe vir sy vriende afte Ie. 3) Aansluitend by hierdie beskrywing volg
die beeld van die sterwende koringkorrel in 12:23 wat ook die punt van selfopoffering tuisbring. 4) Die
beeld van lig in die duisternis (hoofstukke 8 en 9) het ook 'n eksemplariese karakter wat die voorbeeld
van Jesus as diensbaarheid, selfopoffering en oorgawe definieer.
278 Van der Watt (1992:94) stel dit soos volg: 'n Mens sou kon se Johannes se etiek is 'n etiek met 'n
boodskap ... aanvaar die boodskap van Jesus en die etiek volg vanself. Van der Merwe (1995:462) se in
die verband: 'The disciple's responsibility in respect of his behavior towards the unbeliever must realize
in the bringing of the revelatory-salvivic message to him instead of a moral lesson in terms of correct or
incorrect behaviour. '
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mense. 279 Alvorens daar van broederliefde sprake kan wees, se Van der
Watt (1992:93) moet buitestaanders eers deel van God se familie word.
Daarvoor is die oe van die gemeente voortdurend na buite gerig ten einde
hierdie behoefte by buitestaanders te identifiseer. Met die liefde van Jesus
voor oe kan die ekklesia dus nie 'n 'wereldontvlugtende' etiek handhaaf nie.
Die rede waarom juis die liefde as bestaanswyse vir die ekklesia as leefwyse
voorgeskryf word het o.a. ook die heil van die gemeente ten doel. Die
uitoefening van die liefde het blydskap tot gevolg. Jesus verbind dan ook
die liefde met sy blydskap. T.w.v. die gemeente self, is die liefde die regte
weg om te bewandel. Dit is vir die ekklesia belangrik om te weet dat sy
blydskap nie uit were1dse bronne spruit nie, maar die neweproduk is van 'n
alternatiewe leefwyse wat ooreenstem met sy ware identiteit in Christus.
Die bestaansdoel van die gemeente word deur sy etiese optrede bevestig nl.
om God die Vader te verheerlik. Hierdie doel word bereik deurdat God se
mense vrug lewer m.a.w. in sy verbondenheid met Jesus 'n leefwyse van
liefde en gehoorsaamheid openbaar. Die ekklesia bestaan dus nie vir
homself nie, maar is gefokus op die meerdere glorie van die Vader.
Die Vader se betrokkenheid by sy mense stel die produsering van meer vrug
ten doel. Sy betrokkenheid en optrede is suiwerend van aard. Met sy
optrede word die interne probleme van die ekklesia blootgele?80 God se
mense is nie volmaakte nie. Voortdurende sorg (deur die woorde van
Jesus) is nodig om hulle aan hulle bestaansdoel te herinner. Schnackenburg
(1982:98), in sy huiwering om die beeld te allegoriseer, verkies om bv. nie
279 Bolt (1992:11-19) ondersoek die Ou Testamentiese beeld van die wynstok en kom tot die
gevolgtrekking dat dit na Israel wat onder God se oordeel staan verwys. Teen hierdie agtergrond verwys
Johannes 15 na die tyd van restourasie. 'Jesus is the true Israel and, as people are incorporated into him,
they join the New Covenant people of God ... the fruitbearing of the disciples will be linked in some way
to the production of the new people of God'.

Reeds is op Segovia (1982:126) se identifisering van die vrugloosheid gewys as twee probleme
waarmee die die ekklesia te kampe kan he nl. Christologies en eties.
Daar is eerstens die gevaar dat lede hulle aanvanklike standpunt en siening van wie Christus is kaiJ.
versaak. Indien Hy nie meer as die ware wingerdstok erken word nie, sit die ekklesia met 'n leerstellige,
Christologiese probleem.
Tweedens kan Christene hulle posisie in die hierargiese struktuur van die liefde wat vanaf die Vader na
die Seun en dissipels vloei, opgee, met die gevolg dat daar ook van die onderlinge liefde weinig of niks
terreg kom. Die gemeente word dan van binne deur 'n etiese probleem bedreig. Daarmee word die
valsheid in eie geledere ontmasker nl. dat lede oenskynlik uiterlik deel van die wingerdstok (Christus)
vorm, maar innerlik mank gaan aan 'n opregte vereniging met Hom sodat die vrug ontbreek. God se
mense is derhalwe 'n gemeenskap wat deur God versorg word, maar ook onder die wolk van sy oordeel
leef en gevolglik hulleselfvoortdurend moet afvra of sy optrede 'n weerspieeling van sy vereniging met
Christus is.
280
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na die vuur as die hel te verwys nie. Die verwoesting is reeds vir diegene 'n
werklikheid wat slegs uiterlik tot die gemeenskap behoort en gevolglik nie
vrug kan lewer nie (Bultmann 1941:413) Nogtans kan die tug van God nie in
hierdie metafoor ontken word nie.
Omdat die liefdesgemeenskap van die ekklesia Christologies gefundeer is en
die gevolg van In geloofsbinding met die drie-enige God is, se Vander Watt
(1992:87) hee1temal tereg dat daar nie enige etiese eise aan ongelowiges
gestel kan word nie. Die ekklesia kan dus nie van al sy lede diese1fde
optrede verwag nie. Onder hulle is daar ook diegene wat slegs 'n uiterlike
binding met God het en gevolglik vir teleurstelling sal sorgo
T.s.v. die gemeente se geloofsbinding met die drie-enige God, ag Jesus dit
nodig om die gelowiges met die imperatief op te roep om aan Hom verbonde
te bly. Die geloofsbinding het klaarblyklik die geneigdheid om te verflou.
Hierdie oproep behels 'n oproep tot gehoorsaamheid aan sy woorde en
gebooie waarmee bewys gelewer word van hulle liefde vir Jesus. Ten einde
aan sy bestaansdoel te bly beantwoord maak God se mense ruim
voorsiening om aan God se Woord 'n sentrale posisie in die gemeente te gee.
Die Woord het In inherente suiwerende krag. Kennis van die W oord lei tot
kennis van God se wil, wat die ekklesia in ooreenstemming met die optrede
van Jesus bring. Die gehoorsame onderwerping aan die Woord het 'n
vormende invloed op die gedrag van al die gelowiges. Dit baan die weg om
die verhoring van hulle gebede te kan verwag (De Schmidt 1991:267).
Gebed spee1 'n kosbare en onmisbare rol in die gemeente.
Ten slotte kan in aansluiting by Van der Watt (1992:82) gese word dat die
krag van die Johannese etiek nie daarin Ie dat God se mense aan 'n stel reels
verbind word nie, maar aan 'n basiese en lewensomvattende houding,
oftewe1 die liefde'. Die gemeente se verbinding met die Vader deur die
Seun, soos uitgedruk met menein het 'n basiese houding en optrede teenoor
ander mense en God tot gevolg. Die opdrag van v.1-8 nl. IlElVaT£ [V [1l0t,
word verduidelik met: IlElVaT£ [V Tij dya-rnJ Tij [Ilij (v.9-17). Soos reeds
gese is dit 'n opofferende liefde wat op ander se behoeftes fokus. Die
gemeente tree volgens die voorbeeld van Jesus op en word in verskillende
situasies gelei deur sy voorbeeld. 'n Praktiese manier om hieraan gestalte te
gee is om telkens te vra: hoe sou Jesus optree? Die weg van opoffering sou
telkens die korrekte optrede behels. Sodoende word die ekklesia uitgeken
en van die wereld onderskei.
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Inleiding
Die tema wat hierdie gedee1te onder een hoof saambind kan moontlik
beskryf word as die vyandige reaksie van die wereld. Waar J.1EVElV en
dyaTToV in v. 1-17 die opvallende woorde was, staan J.1laElv in hierdie_
gedeelte uit. Jesus waarsku die dissipels dat hulle 'n vyandige reaksie van
die wereld kan verwag. 281 Die reaksie van die wereld teenoor die dissipels,
is identies aan dit wat Jesus ervaar het. 282 Jesus laat die dissipels goed besef
dat hulle etiese optrede ( J.1E (vaTE f.V Tfj dyaTTU Tfj f.J.1fj) teen stand en lyding
vanuit die wereld vir hulle inhou (Hartin 1991:12).

Die struktuur van 15:18-16:4
'n Vierledige indeling van hierdie gedeelte is moontlik (Segovia (1983:216):

Segovia (1983:226) is van oortuiging dat hierdie diskoers die konteks van In bitter konfrontasie
tussen die eerste Christene en die sinagoge reflekteer. Vanwee hulle geloof in Christus is hulle uit die
sinagoge gedwing en vanaf 16: le.v. bestaan die indruk dat hulle selfs met die dood gedreig is. In
hierdie opsig sluit Segovia aan by die Sitz im Leben van die evangelie in geheel soos o.a. beskryf deur
Martyn (1979:90-121) en Brown (1979:58-91).
281

282 Segovia (19983) bespreek die moontlikheid dat 15:18-16:4a 'n eerste toevoeging tot die oorspronklike
afskeidsrede kon wees. Vol gens hom kom at die vernaamste temas in 15: 18-16:4a ook elders in die
evangelie voor. Gedeeltes wat die wereld se teenkanting teen God beskryf is egter hoofsaaklik op Jesus
van toepassing gemaak. Die toevoeging van hierdie verse beklemtoon dan dat dit ook die lot van Jesus
se mense gaan wees. Verder dien hierdie toevoeging om Jesus se lering t.o.v. die dissipels se geloof in
Jesus te verbreed. Dit is volgens Segovia aan die een kant duidelik dat die dissipels reeds oor die regte
geloofin Jesus beskik (vgl. bv. 13:10; 14: 1-3 ens.), maar dat die geloof eers na die opstanding volle
wasdom sou ontwikkel (13: 1; 14:4-14). Die inligting wat Jesus hier voorsien dien tot die regte
voorbereiding.
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• Kola 1.37-1.42 (v.18-20) lei die tema van haat in en beskryf die haat
teenoor die dissipels.
• Kola 1.43-1.48 (v.21-25) vermeld Jesus se aanspraak en die sonde
voortvloeiend indien sy aanspraak verwerp word. Hier is die haat op
Jesus gemik:.
• Kola 1.50-1.51 (v.26-27) bevat 'n woord van troos vir die gene wat
gehaat word en
• Kola 1.52-1.56) (l6:1-4a) sluit die waarskuwing af met spesifieke
verwysings na die haat van die wereld. Hier is die dissipels weer die
voorwerpe van haat.
In kola 1.37-1.39 word KOGJloe;6 keer aangetref en IlloE1 kom 7 keer in die

perikoop voor. Van die twaalfvoorkomste van IllGE1 in die evangelie, word
meer as die helfte daarvan dus in hierdie gedeelte aangetref (Segovia
1993:218).
M lOEl as kenmerk van die KOOIlOe;

Met Jesus se waarskuwende imperatjef aan die dissipels (1.37), word die
eienskap van die KOGJlOe; gerdentifiseer nl. Ill0El.283 Reeds in 13:1 is die
KOOIlOe; as teenpool van God se {B(oue; gerdentifiseer met die aankondiging
dat Hy sy eie in die wereld liefgehad het (ayamiaae; TOUe; {B(oue; TOUe; lv
T4J KOOIlW).284 Hierdie onderskeiding word steeds gehandhaaf. Vit die
beskrywing van die wereld se optrede is dit duidelik dat KOOIlOe; hier in In
negatiewe sin gebruik word. Dit dien as simbool om die sfeer van ongeloof
te verteenwoordig. Haat word as sy vemaamste kenmerk aangebied. 285
283 Seebass (1986:555) vertolk die woord me alleen as 'n antipatie t.o.v. sekere dade me, maar ook as 'n
permanente en diep gewortelde menslike vyandigheid teenoor ander mense en selfs die goddelikheid.
Die kontras tussen dyorrov en ~lO'£L V bereik volgens Michel (1978:691) 'n hoogtepunt in die Johannes
evangelie. Die goddelike beweging 01. Jiefde, kom bier in botsing met die aardse beweging van haat.
Beide is s6 omvattend en beskrywend dat hulle die natuur van God en die wereld blootle. Die Jig word
bier van die duisterms ongderskei. 'In this hate of the world ... lies true sin and murder.'

Soos in 13: 1 gesien gebruik Johannes die woord K6~oC; me konsekwent me. Afhangend van die
konteks kan dit 'n positiewe, neutrale of negatiewe betekems he. In die negtiewe sin dui dit op 'n
simbool van ongeloof waar die waarheid van God soos in Jesus Christus geopenbaar, in sy geheel
verwerp word. Dit simboliseer 'n bestaansvvyse wat God se reddingsplan vir mense opponeer (Kysar
1993:61; Van der Merwe 1995:508). Newman and Nida (1980: 17) verwoord die negatiewe betekenis
van die woord wat volgens hulle hoofsaaklik in die tweede helfte van die evangelie voorkoms soos volg:
'those who are aligned with the power of evil in opposition to God'.
284

Dit vorm die essensie van die wereld en impliseer dat daar geen affimteit vir God en sy groep is me.
Volgens Segovia (1993:220) word hierdie onderskeiding tussen die wereld en die dissipels baie sterk

285

155

Voorwerpe van die M lOf 1

In 1.37-1.39 is die haat op die dissipels toegespits en voorgestel as 'n
uitvloeisel van die wereld se haat jeens Jesus. Jesus is eerste gehaat. 286
Die wyse waarop die KOOIlOC; vir Jesus behandel, het dus 'n direkte invloed
op sy mense. Dit moet toegeskryfword aan hulle verbinding met Jesus wat
in (1.6) beskrywe is met Ilclvan: (V (IlOt en waaruit hulle etiese optrede
spruit Ilcl van: (V TlJ aYClTTTJ TlJ (lllJ. Met hulle verbinding aan Jesus
onderskei die dissipels hulle van die KOOlloC;.
Die haat van die KOOjlOC; is eerstens op Jesus gemik (1.3 7), maar dit word
terselfdertyd as haat teenoor die Vader vertolk (1A5; 48). Uit die reaksie
van die KOOjlOC; is dit dus duidelik dat die Vader, Jesus en die dissipels tot
een groep behoort wat dieselfde vyandige reaksie ontlok Die eenheid onder
God se mense word met die vyandige reaksie van die wereld aan die lig
gebring. Hulle word t.W.v. die naam van Jesus gehaat (1.43)?S7 Die haat
van die KOOIlOC; berus dus nie op wie die gelowiges self is nie, maar spruit
uit hulle verbintenis met Jesus. Die KOOjloc; se haat is die gevolg van die
gelowiges se nuwe identiteit wat in Jesus gefimdeer is.
Die lotsgebondendenheid van God se groep word deur Jesus met 'n
vergelykende beeld in lAO en met die verduideliking daarvan in lAl en 42
tuisgebring. In kolon 1.40 ken Jesus figuurlik gesproke die status van slawe
aan die dissipels toe. Hyself word voorgestel as die heer van die slawe. Dit
is interessant dat Jesus hierdie verhouding bo die van 'n vader en senn
verhouding verkies. Volgens Van der Watt (1999:3) word die heerlslaaf
verhouding hier as 'n retoriese tegniek gebruik om die bedoeling van Jesus
se woorde duideliker tuis te bring, 01. dat die dissipels verplig is om sy
opdragte stiptelik te gehoorsaam. 'n Slaaf doen soos sy heer. 288 Die
maar implisiet in 6:70 aangetref in die gedeelte (6:67-71) waar die menigte wat Jesus gevolg het van
Hom weggebreek het. Hierdie onderskeiding word baie sterker in die afskeidsrede gestel (vgl. 14:16
17a; 21b; 23b; 25-26). Wat dus in 6:70 implisiet voorgestel word, kom in 14: 15-26 eksplisiet aan die lig
(Segovia 1993:220). Volgens Brown (1970:686) moet die haat van die wereld letterlik verstaan word
soos ook duidelik blyk uit sy dade voortvloeiend uit hierdie gesindheid.
286 Die pefjektum (Jl£lll011KC:V) moet volgens Newman and Nida (1980:491) as die voortdurende haat
van die wereld vertolk word. In hierdie konteks moet rrpwTov verstaan word as: 'voordat. '
287 Vol gens Carson (1991:526) is naam hier In ekwivalent van Jesus self. Jesus dra volgens Brown
(1970:697) In goddelike naam wat die Vader aan Hom gegee het (vgI.17: 11-12). Dit beteken dat Jesus
die openbaring van God self is. Om dus die volgelinge van Jesus t.w.v. sy naam te verwerp is om die
openbaring van God te verwerp. Die frase 't.w.v. God se naam' beteken volgens Brown in die O.T.
't.W.V. wie God self is' m.a.w. sy goedheid, grootheid ens.
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implikasie hiervan is dat die dissipels (slawe) dan ook nie beter of ander
behandeling as Hy van die wereld kan verwag nie.
Die 'vreemde' bestaanswerklikheid waarin hulle a.g.v. hulle verbinding met
Jesus oorgeplaas is, opereer volgens ander beginsels en reels as die van die
wereld. Dit lei noodwendig tot konflik met die reele werldikheid waarin
hulle daagliks nog lewe.
Die kenmerke van l..llot::'i

Die haat veldtog van die KOOJlO<; word as OJlapTlav beskryf (1.44). Dit
behels die verwerping van Jesus se woorde en dade ('£pya) wat klaarblyklik
'n altematiewe beskrywing vir die tekens (orIl1£1a) is, wat Jesus se
bediening o.a. gekenmerk het (12:37). Hierdie wondertekens (dade) is
volgens Kysar (1993:88) verrig om Jesus se ware identiteit as Seun van God
te openbaar. Dit het insae gebied tot die Persoon agter die dade. In die
geval met die wereld het dit egter die teenoorgestelde resultaat opgelewer.
Die wereld het die dade bloot sintuiglik waargeneem (l:wpaKaol v) met die
gevolg dat haat, i.p.v. gelooflliefde daaruit ontwikkel het. Louw and Nida
(1989:289) definieer oJlapTlav as die oortreding van God se wil en wet.
Vir Johannes beteken dit om Jesus nie te aanvaar, d.w.s. nie in Hom te glo
nie. 289 Indien Hy nie gekom, gespreek en gedoen het nie, sou die wereld nie
sonde he nie. Omdat die wereld Hom egter verwerp, staan hulle skuldig aan
die oortreding van God se wi!. 290 Die sg. onvergeeflike sonde kom hierdeur
aan die lig nL dat die Jode t.s.V. alles wat Jesus onder hulle gese en gedoen
het, steeds verwerp word. Hier is dit weer duidelik dat Johannes dit nie
nodig ag om sonde met reels en voorskrifte uit te spel nie. Dit is vir hom 'n
veel eenvoudiger saak. Van der Watt (1992:90) som dit goed op as hy se
dat 'die wet (en Skrifte) fokus op Christus wat werklik die klimaat van
genade en waarheid op aarde kom vestig het. Wie dus Jesus gelowig
aanvaar, word in die familie van God opgeneem en tree ooreenkomstig op.'
Carson (1991:525) sien die frase OUK EaTlV 800AOl,; IlEll;wv TOO KUPlOU aUTOO as 'n aanhaling van
13: 16. Die beginsel is in 13: 16 op menslikheid en diens van toepassing gemaak. iller geld dieselfde
beginsel t.o.v. vervolging.
288

289 Grundmann (1987:307) 'The man who refuses to bow to Christ or to believe in His ego eimi remains
and dies in his sin and is excluded from the mission of Christ.' Gunther (1986:582) sluit hierby aan as
hy se: 'that will and that power that oppose Jesus are sin.' Jesus het mense voor 'n keuse vir of teen Hom
gestel.

290 Hasitschka (1996:6) beskryf sonde deels as 'n vervreemding van God .... 'eine Grundverfehlung
gegenuber Gott'.
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Die bepalende vraag vir Johannes is dus: waar staan jy t.O.v. van Jesus? Dit
is 'n orienterende vraag t.o.v. die res van die familie (Vader en die Gees).
In 14: 17 word gese dat die wereld om dieselfde rede ook nie die Gees kan
ontvang nie. Die were1d 'sien' en 'ken' Hom nie - m.a.w. staan nie in 'n
geloofsverhouding met Hom nie.
Die haatlsonde van die wereld word verder aan die sinloosheid daarvan
gekenmerk. Dit geskied sonder rede. 291 Twee psalms dien klaarblyklik as
Beide hierdie
agtergrond vir hierdie stelling t.w. Ps.35:19 en Ps.69:5. 292
psalms beklemtoon die feit dat die teenstanders sonder rede/oorsaak
opgetree het, maar 19. psalm is waarskynlik vanwee sy Messiaanse karakter
deur die skrywer bedoe1. 293 Hierdie optrede van die wereld dien as
verswarende en verdoemende getuienis. Die Koa~a<; het geen grande am
homself te verweer nie.
Die redes vir die haat van die wereld
Twee redes (albei aangetoon met CJTl as In aanduiding van In bewese feit)294
word vir die haat van die KOO~O<; aangevoer:
Die eerste rede vir die haat van die KOOIlO<; word in 1.39 aangedui met:
OTt bE lK TOO KOGllOU OUK lon:: Dit dui op In verandering in die status van
die dissipels. Die rede vir hierdie veranderde status is aan Jesus se optrede
toe te skryf: aAA' lyw l~[A[~alll1V UIl0<; lK TOO KOOIlOU. Alhoewel die
dissipels hulleself nog in die wereld bevind, word hulle nie meer as deel
daarvan beskou nie - d.w.s. as leie l (TO '(8LOV) aan die wereld nie. Omdat
Jesus hulle gekies het, is hulle nou sy leiendoml (vgl.I3:1).295 Omdat hulle
aan Hom behoort leef hulle nou vir die doel waarvoor By hulle uitgekies het.
291 Schnackenburg meld die tipiese karakter van Johannes om aanhalings uit ander tekste nie woordeliks
te doen nie ... 'but are rather an adapted rendering of one ore more texts' (1982: 117).
292 Schnackenbrurg (1982: 117); Brown (1970:689); Barrett (1978:482). Volgens Du Rand (1990:35)
bevat die Johannesevangelie minder direkte aanhalings uit die O.T. as die ander evangelies. Die
boodskap van die O.T. is egter s6 met die boodskap van Johannes verweef dat dit In belangrike onderbou
daarvan uitmaak.

293 Barrett (1978:482) Volgens Tolmie 1995:214) word die gelmpliseerde leser in 1.49 gelei om die haat
van die wereld as die vervulling van die Skrifte te verstaan.

294

Louw and Nida (1989:781)

295 Die ooreenkoms tussen Jesus en die wereld sentreer in beide se liefde vir hulle 'eie ' . In (13: 1 word
van Jesus gese: ayalTJiam; TOU<; l~)(ou<; TOU<; tv T<{i KO<JjlW terwyl die wereld se verhouding met sy 'eie '
ewe-eens uitgedruk word met El EK TOO KO<JjlOU ~T£, 6 KO<JjlO<; av TO '(OLOV E</>(AEI (14:19).
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Hierdie doe1 is reeds in 1.34/5 aangedui as die dra van vrug (aAA' lyw
l~£Af:~a~llY u~ac; Kat lfOllKa u~aC; !( ya u~£1C; uTTaYllT£ Kat KapTTOY
~[PllT£ Kat 6 KapTTOC; U~WY ~Yll).
Dit plaas hulle in 'n ander realiteit wat 'n bepaalde negatiewe optrede vanuit
die K6a~0c; ontlok. God se mense opereer met 'n nuwe en vir die wereld - 'n
'vreemde' identitei, 296
As tweede rede word in 1.43 In gebrek aan kennis t.O.v. die Vader
aangetoon (llTl OUK o'(oaalY TOY TT[~tjJaYTa ~£). Die gevolg van die
K6~0C; se onkunde kring verder uit. In (1.55) voeg Jesus Homself by die
Vader as Iemand wat nie deur die wereld geken word nie. 297 Vir die
ongelowige wereld word die eenheid tussen die Seun en die Vader me
sigbaar nie. Die manier hoe teenoor die Seun opgetree word, impliseer
terselfdertyd ook die optrede teenoor die Vader. Daarmee is ook die Seun
se ware herkoms me herkenbaar uit al sy dade me. In hoofstuk 5:17, 19-22,
is Jesus se dade en woorde aan die Vader se onderrig toegeskryf en met die
twee kenmerke van lewe en oordeel geldentifiseer. Jesus doen dus net soos
die Vader dit aan Hom gegee het om te doen. Dat Hy die wonderdade me
uit Homself me, maar uit die Vader gedoen het, word dus nie deur die
wereld waardeer me. Daaruit blyk die ongeloof van die wereld wat, soos
reeds gese, deur Johannes met onkunde verwoord word.
Vanwee hulle verbinding met die Seun en deur Hom ook met die Vader, is
God se mense noodwendig ook onderhewig aan hierdie optrede van die
K6~oC; (1.37; 38; 39). Jesus tree dus me slegs in die positiewe sake vir sy
mense as In rolmodel op nie. Ook in die negatiewe deel hulle in sy lot.
Die inhoud van die we reid se haat:

296 Jesus se strydgesprek met die Jode in hoofstuk 8 dien as basis om die twee verskillende realiteite n1.
die van God en die van Satan teenoor mekaar te stel. Volgens Van der Watt (1999:159) neem Jesus
hierdie realiteit as uitgangspunt om die Jode verkeerd te bewys. Die Jode staan in opposisie met Jesus.
Hulle luister nie na Hom nie en ken Hom nie. Hulle kan gevolglik nie tot dieselfde familie behoortnie
en deel nie dieselfde oorsprong nie. Deur hulle dade maak hulle hulleself kenbaar as kinders van die
Bose (8:44). Jesus argumenteer dus dat die Jode tot die familie van die Satan behoort. Die analogie in
Jesus se argument is belangrik. Kinders maak soos hulle vaders. Dit geld vir beide Jesus en die Jode.
Hierdie sosiale voorveronderstelling vorm die basis van Johannes se argument in hoofstuk 8. 'Within
the community driven view (over and against the individual orientatend view) offamilies the individual
as well as his actions is determend in terms of his or her community. All the members of the community
should act in a similar way'. Die ooreenkoms tussen die posisie van die dissipels in 15: 18ev. t.o.v.die
kosmos en Jesus se argument in hoofstuk 8 is opvallend.
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Ken (o'(SOOlV), is soos reeds aangetoon, vir Johannes 'n alternatiewe segswyse vir geloof.
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In drie v001waarde1ike sinne word die Koallo<; se optrede jeens die dissipe1s
aan dieselfde behandeling as die van Jesus verbind nl. haat (1.37),
vervo1ging (1.41) en die verwerping van hulle woord (1.42)?98 Die lot van
die dissipe1s word in (1.53) verder met O:lToauvoywyou<;
en die
O:nOKTdvo<; (1.54) beskryf.
Vir Carson (1991:526) staan die twee
voorwaardelike sinne (1.41, 1.42) in kontras met mekaar?99 Die resu1taat
van hierdie fonnulering volgens hom is dat die wereld oor God se mense
verdeeld is op dieselfde wyse as wat hulle oor Hom verdeeld is. Jesus se
woord (AOYOV) is vroeer reeds figuur1ik as sy hele openbaring (1: 1) en
boodskap in gehee1 verstaan. Die bewaring daarvan (£T~PTlaov) kan as die
geloofsaanvaarding van sy boodskap asook van Jesus self as Seun van God,
verstaan word. 30o Die dissipels is vroeer deur Jesus uitgekies en aangestel
om vrugte te dra (1.33 en 1.34). Hulle is met die opdrag toevertrou om
Jesus se Woord te versprei. Die waarskuwing kom vroegtydig dat hulle
missionere arbeid, so os die van Jesus, ook negatiewe reaksie sal ont1ok en
lyding tot gevolg sal he.
Die tema van vervolging word in hoofstuk 16:1-4a voortgesit. Vo1gens'
Tolmie (1995:215) kulmineer die haat van die wereld in 16:1-4a in die
dissipels se uitbanning uit die sinagoges en kan hulle selfs met hulle 1ewens
vir hulle oortuigings boet. Hierdie vroegtydige waarskuwings is bedoel om
die dissipels teen struikeling te waarsku (aKOV8aAlaBfjTE).301 Dit is m.a.w.
'n waarskuwing om nie hulle identiteit binne God se realiteit a.g.v. negatiewe
faktore nit 'n ander realiteit prys te gee nie. Dit val op dat die vervolging
van die wereld selfs met godsdienstige motiewe aangevuur word (1.54).
Oenskynlik handel die vervolgers met die sanksie van God. Dit is egter
duidelik dat hulle nie tot God se groep behoort nie. Daarvan getuig hulle
gebrekkige kennis van die Vader en die Seun (OUK Eyvwaov TOV lTOT£PO

'Because the way of life of Jesus is to be emulated by his disciples they will receive opposition and
hatred from the world just as he did' (Van der Merwe 1995:461).
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299 Die protasis van die tweede voorwaardelike sin bied 'n alternatiewe verstaan t.o.v. die protasis van
die eerste. Die argument volgens Carson is soos volg: As hulle my vervolg het (en baie het) sal hulle
julIe ook vervoJg. As hulle my woord aanvaar het (en sommige het) sal hullejulle woord ook aanvaar.
Die alternatiewe verstaan van hierdie voorwaardelike sinne is om hulle as twee sinonieme paralJeUe te
beskou (Carson 1991:526).
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Schnackenburg (1982:116); Brown (1970:696)

Vir Johannes is OKuv8uAloBflT£ tn aanduiding van dit wat afvalligheid van die gelooftot gevolg het.
(Brown 1970:690). Louwand Nida (1989:775) verklaar die woord soos volg: 'that which causes
someone to sin, one who causes someone to sin'.
30]
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OUOE lIlE).
Dit is weereens 'n beskrywing van 'n ontbrekende
geloofsverbintenis met God waaruit hulle vyandige optrede teenoor die res
van God se groep spruit.
Die onvermoe van die wereld se baat

Die haat van die wereld kan egter nie die voortgaande getuienis aangaande
Jesus blus nie. Daarvoor sorg Jesus self deur die Parakleet vanaf die Vader
aan hulle te stuur, om sy openbaring na sy vertrek voort te sit (1.50).
Hierdie is die derde verwysing na die Parakleet in die afskeidsrede en stem
grootliks ooreen met die eerste beskrywing (14:16,17). Van die Parakleet
word die volgende drie sake in 1.50, 51 venneld:
• sy oorsprong: (Eyw TTEIl(jJw Ulllv TTapa TOO TTaTpo<;, 0 TTapa TOO
TTaTpo<; £KTTOpnJETal),
• sy funksie: (llapTUp~U£l TTEpt EIlOO)
• sy verband met die optrede van die dissipels: (Kat UIl£1<; OE llapTup£1TE,
OTl aTT' Qpxf)<; IlET' EIlOO EUTL)302 Die groot verskil met die tweede
Parakleet-aankondiging in 14:26 is dat Jesus hier vir die sending van die
Parakleet verantwoordelik is. 303 Soos reeds gese, verteenwoordig die
Naam van Jesus dit wat met sy wii"ooreenstem. Dit is 'n uitdrukking wat
die eenheid tussen die Vader en Seun beklemtoon en hoef dus nie in
stryd met hierdie aankondiging te staan nie. 304 Oor die betekenis van die
benaming 'Parakleet' en sy beskrywing as die Gees van die waarheid is
reeds gehandel (vgl.l4:16,17). Die Gees het die verantwoordelikheid om
die openbaring van Jesus na sy terugkeer na die Vader voort te sit
(llapTUp~U£l TTEp i EIlOO). Die vraag is: hoe verrig die Gees hierdie
getuienistaak?
Die Gees se getuienis word as 'n toekomstige handeling getipeer
(llapTUp~u£l) terwyl die dissipels s'n as indikatief of imperatief
(llapTup£1TE) vertolk kan word. 305 Die getuienis van God se mense en die

Die Parakleet sman die dissipels in hulle getuienis oor Jesus by en bekragtig hulle optrede (Carson
1991:530; Brown 1970:700).

302

303 Die groot dogmatiese debat tussen die Westerse en Oosterse kerke is met die interpretasie van hierdie
vers op die spits gedryf Die Westerse kerke het aangevoer dat die Gees nie slegs van die Vader uitgaan
nie maar bygevoeg dat Hy ook van die Seun uitgaan (filioque). Die Oosterse kerke het geen
Skriftuurlike substansie vir hierdie invoeging gevind nie (Carson 1991:528).
304 'The doubble statement that is, that Jesus will send him and that he proceeds from the Father, is a
synonymous parallelism, expressing the same idea in variation' (Schnackenburg 1982:118).
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van die Gees mag me in isolasie van mekaar gesien word me, want beide
handel slegs oor Jesus. 306 Hierdie derde aankondiging oor die Parakleet
verskil van die vorige aankondiging in 14:26 dciarin nl. dat Hy mer
hoofsaaklik op die wereld gefokus is. Sy getuiems bestaan uit die
proklamering van Jesus teenoor buitestaanders. Dit is 'n rol wat die Seun
ook vervul het (14:24). In 1.51 word die rol van getuiemslewering ook weer
aan God se mense voorgehou. Die SeUll, Parakleet en dissipels vul mekaar
met merdie gemeenskaplike taak aan. Volgens Segovia (1983:223) is dit
juis merdie getuiemstaak wat die dissipels van die wereld onderskei en hulle
die haat van die wereld op die hals haaL Die Parakleet vervul desnoods mer
ook 'n geregtelike funksie. In die vyandige wereld sal dissipels voor die hof
gesleep word om oor hulle geloof te moet getuig. In hierdie moeilike
omstandighede sal die Parakleet hulle bystaan. 307 Die onmisbaarheid van
die Parakleet in die voortgaande optrede van God se mense word mermee
duidelik beklemtoon. Die waarheid van Jesus se openbaring, soos deur die
getuies voortgesit, kloof die wereld steeds in twee nl. in geloof en ongeloof.
Die Parakleet sorg dus dat Jesus nci sy vertrek steeds 'lewend' gehou word.
Met die getuienis van God se mense bly Jesus, met die hulp van die
Parakleet se getuienis onsigbaar teenwoordig.
Die wereld bly dus
voortdurend met die vraag oor Jesus se identiteit gekonfronteer.
Die Familiebeeld in 15:18-16:4
Vader (lTaT£p), kom vier keer in die gedeelte voor en verleen saam met die
implisiete verwysing na die Seun (Jesus) In familie-konteks. Die Vader en
die Seun se betrokkenheid by die familie het 'n unieke identiteit vir die
familie tot gevolg. Die Seun se aandeel in die totstandkoming van merdie
305 Die rede vir 'n moontlike imperatiewe verstaan is klaarblyklik in die opmerking terug te vind dat die
dissipels van die begin (dit is van die begin van sy bediening) saam met Jesus was. Teen die einde van
die eerste eeu was daar sekerlik nie baie mense wat op hierdie onderskeiding aanspraak kon maak nie.
Die sktywer is dus rue bloot besig om aan sy lesers voor te skryf hoe om te Ieef nie, maar hou aan hulle
'n model voor van hoe dit vroeer gegaan het. Latere gelowiges kan deue afleiding hulle met die
omstandighede van die eerste oog-en oorgetuies vereenselwig.
306 'Through the disciples the person and activities of Christ, God and the Spirit must become perseptible
and visible. In effect the Spirit is the medium of divine revelation -- the divine messenger of revelation.
He speaks only what he hears to bears evidence (witness) through the disciples' (Van der Merwe
1995:512).
307 Volgens die Sinopiese tradisie vervul die Gees hierdie funksie nt. om die dissipels in hulle
getuienisse tydens hofsittings voor te gaan. 'This legal function is also known within the history of
traditions from the synoptic logion in Mk 13:9,11. The disciples appear in this logion, in court before
their judges dO' r.tQf)TUpLOV. In that hour, what they should say will be given to them because the Holy
Spirit will speak through them' Schnackenburg (1982:142).
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identiteit vir die kinders, kan beskryf word met: E~EAE~<4tllY UIlCt<; EK TOO
K0Ol10U. Vir hierdie doel het die Vader sy Seun na die aarde gestuur (1.43).
Met hulle verkiesing deur die Seun het die kinders oorgegaan en deel
geword van die sfeer waartoe die Vader en die Seun self behoort. In
Dubbele realiteit het a.g. v. die Seun se optrede tot stand gekom. Die familie
waarin hulle sedert hulle verkiesing opgeneem is, staan in konflik met die
wereld waaruit hulle gekies is. Die rede is omdat nie een van die familielede
die 0 KOOIlO<; ay TO 'ahoy is nie. Hierdie konflik waarin God se mense met
die were1d verkeer, is dus in die Seun en Vader gefundeer. Die haat van die
wereld is primer op die Vader en die Seun gemik wat noodwendig meebring
dat die kinders, vanwee die eenheid in die familie, en hulle nuwe identiteit,
ook daarin deeL Die optrede van die kinders en die gevolglike teenkanting
van die wereld, is toe te skryf aan die eenheid in die familie wat deur die
vader se optrede bepaal word. Die kinders se woorde en die van die Seun
ontvang gevolglik dieselfde behandeling van die were1d. N.a.v. die Seun se
behandeling van die were1d, word ook die kinders 6f aanvaar, 6f verwerp.
Die teenkanting van die wereld geskied vanwee die naam (d.w.s. die
verbinding) met die seun. Op In analogiese wyse word die ervaring van die
Seun met die van die kinders verbind. Hiermee word tipiese inter-familie
verhoudings gereflekteer waardeur die evangelis die twee werklikhede nl.
die goddelike en aardse realiteite teenoor mekaar stel. (Sien ook die
ekskursie) .
In hierdie beskrywing van die Vader, Seun en kinders, word die optrede

van die eerste-eeuse Mediterreense familie weer herken. Die wyse
waarvolgens iemand opgetree het, is aan sy herkoms verbind (Van der Watt
1999:158). In Persoon het volgens sy identiteit opgetree en die is deur die
vaders in die families bepaal. 308 Hoewel individualiteit ook voorgekom het,
het dit 'n ander karakter as die liberale, demokratiese sisteem van die Weste
geopenbaar. Dit was In individualisme binne die gemeenskap wat grootliks
deur die gemeenskap bepaal is (Van der Watt 1999:159). Die optrede van
individue is dus deur die gemeenskap waartoe 'n persoon behoort het,
bepaal.
Die Parakleet word nie met 'n direkte familieterm by. seun of kind verbind
nie. Sy intieme verhouding met die Vader en Seun is in hierdie gedeelte

Van der Watt (1999: 159) baa! nit Epictetus 'n voUedige beskrywing van 'n seun se
verantwoordelikheid in die familie aan. Van bulle is o.a. bulp, respek en beskenning verwag. Die
Vaders bet die Iewe geskenk en geboorsaamheid was die manier waarop seuns vir die gawe vergoed bet.
308
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duidelik. 309 Beide dra die be1ange van die familie op die hart. Rulle ken die
behoeftes van die familie en weet wat hulle benodig. Derhalwe stuur die
Vader 'n helper, die Parakleet, op versoek van die Seun. Die versorgingsrol
van 'n aardse vader en oudste seun en die voorsiening in die behoeftes van
kinders kan in hulle optrede herken word.
Die twee werklikhede nl. die van God se mense en die wereld, wat die
evangelis in hoofstuk 15 teenoor rnekaar stel, sluit aan by sy kontrasdenke
wat deur die evangelie vleg. 310 Die familiebeeld wat in 15:18-16:4 ontvou,
bevestig hierdie kontrasdenke en sluit aan by bee1dryke beskrywings.
Ekskursie: LigJDuistemis

Die kontrasdenke van die evangelis word o.a. met die beeld van lig en
duisternis verwoord. By twee geleenthede word die beeld van lig met die
familiebee1d verbind nL in 3:18,19 en 8:12;15 (Van der Watt 1999:213).
Lig is vir enige familie noodsaaklik ten einde daaglikse take af te handel. In
8:12 word Jesus met die lig geldentifiseer. Van der Watt (1999:205)
interpreteer hierdie metafoor so os volg: 'Jesus is the location where the light
is present. Those who stay close to him will have light and will not walk in
the darkness.' Ry vervolg met die interpretasie van die 'lewe' deur te se:
'Life in 8:12 refers to eternal life which implies the ability to act and relate in
the divine reality ... he who belongs to Jesus, the Light, will live and he who
lives, will function according to the light.' Jesus as die Lig, verwys na die
Een wat lewe gee en sodoende word mense van die duisternis bevry. Jesus
openbaar aan rnense die boodskap van die Vader. Diegene wat aan die
Vader behoort, neem die boodskap aan. In die res van hoofstuk 8 word die
etiese implikasies van hulle nuwe identiteit soos dit in hulle gedrag na vore
korn, uitgespel.
In 3:19-21 word diese1fde idee tuisgebring. 'n Persoon wat verkeerd lewe,
verkies die duisternis waar niemand sy werk kan sien nie. Rulle haat die lig,
309 Reeds in 1:33,34 is dit die Gees se taak om Jesus te identifiseer en uit 3:34 is die noue band tussen
die Gees en Jesus duidelik. In die teksgedeelte onder bespreking, is dit die Vader wat die Gees op
versoek van Jesus na die dissipels stuur.

310 Die Johannese dualisme word prim~r soteriologies en eties binne die kosmiese raamwerk vertel. Die
sg. wereld 'van bo' staan teenoor die wereld 'van onder'. Die wereld van 'onder' is in sy kwaliteit beperk
en haat gevolglik die wereld van 'bo'. 'Bo' en 'onder' verwys dus nie na ongedefinieerde werklikhede nie,
maar word kwalitafief geskei. Hierdie kwalitatiewe onderskeid dien dan ook as basis vir die
geskeidenheid van die twee werelde. Die kwalitatiewe beslaywings word deurgaans i.t.v. die dominante
karakters van elk nt. die Vader en Seun vir die wereld 'bo' en Satan vir die wereld 'onder' gemaak (Du
Rand 1990:21; Van der Watt 1991:107; Van der Merwe 1995:138ev.).
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omdat lig die eienskap van blootlegging besit. Ook bier is Jesus die draer
van die lig. Die ongelowige wereld het die duisternis meer lief as die lig
omdat dit verberging vir hulle valsheid bied. (3:19). 'To hate the light is to
be blinded and impelled by the power of darkness... to hate is to live in
hostility to the light, to reject it, to avoid its sphere' (Michael 1978:691).
Samevattend se Van der Watt (1999:212) dat die voorkomste van lig en
duisternis in die evangelie 'n beeld weerspieel wat goed bekend was in die
anti eke wereld sonder elektrisiteit. EIke konteks spesifiseer die unieke
verstaan van die beeld sodat daar teen 'n algemene vertolking gewaak moet
word. Die lig word met Jesus gepersonifiseer terwyl die duisternis die
vervreemding van God simboliseer.
Die kontras in Johannes se denkpatroon bereik in hoofstuk 15 In hoogtepunt
met die beskrywing van God se mense in 15: 1-17 wat aan hulle liefde
gekenmerk word, in teenstelling met die wereld wat vanaf 15:18-16:4
beskryf word en slegs haat openbaar. Die haat van die wereld realiseer nie
alleen in die uitbanning van God se mense uit die sinagoge rue, maar ook in
hulle dood. Die uitdrywing uit die sinagoge het vir die familie terselfdertyd
'n afsnyding van sosiale bande met familie en vriende beteken. Dit kon ook
In ekonomiese en beslis 'n godsdienstige disorientasie vir die familie
beteken. 311 Hier vloei volgens Van der Watt (1999:231) die letterlike en
figuurlike realiteite ineen. Dit is 'n aaklige realiteit om as In gelowige deur 'n
ongelowige doodgemaak te word. Die figuurlike interpretasie nl. In familie
van die Bose wat gewelddadig teenoor die familie van God optree verleen
die agtergrond van wat in werklikheid gebeur.
Ekklesiologiese perspektiewe
Die gemeente het sy bestaan aan die handeling van die Seun te danke. Jesus
se optrede word met l~£A£~4tTJV aangedui. Met bierdie optrede is God se
mense van die wereld waaruit hulle verkies is onderskei en tot eiendom van
God gemaak. In die uitlewing van hulle nuwe identiteit wat deur Jesus se
verkiesing bewerk is, is Jesus self hulle enigste verwysingsraamwerk. Wat
met Hom gebeur, gebeur ook met hulle. Soos slawe op die voorbeeld van
hulle heer aangewese is, is hulle op Jesus aangewese.
Hierdie bestaanswyse bring hulle noodwendig in konflik met die sfeer
waaruit Jesus hulle verkies het. Die wereld reageer met haat teenoor God se
mense omdat dit ook die wyse is waarop die wereld jeens Jesus opgetree
het.

311

Rensberger (1988:26)
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Beteken dit dat God se mense doelbewus konfrontasie met die wereld moet
soek ten einde hulle andersheid te toon en aan hulle identiteit getrou te bly?
Dit blyk onnodig te wees. Die blote feit van hulle verkiesing deur Jesus,
beteken dat God se mense dieselfde behandeling as hulle rolmodel, Jesus, te
wagte kan wees. Dit beteken dat konflik met die wereld inherent deel
uitmaak van die identiteit van God se mense. Twee teenoorgestelde sfere
word teenoor mekaar opgestel en konflik is die noodwendige gevolg.
Van God se mense word slegs verwag om getrou te bly aan dit waartoe hulle
gekies is nl. om die voorbeeld van hulle Heer te volg ten spyte van alle
teenkanting. Die konflik wat te wagte moet wees, mag nie daartoe lei dat
God se mense aan hulle verkiesing ontrou raak nie. Sou dit as 'n teken van
ontrou of versaking van hulle roeping vertolk kan word indien daar geen
spanning tussen God se mense en die wereld bestaan nie? Sou hulle dan
moontlik teruggeval het in die sfeer van die wereld? Dit is 'n vraag wat die
gemeenskap van gelowiges hullese1f voortdurend moet afvra. Die vier
voorwaarde1ike sinne waannee die haat van die wereld in v.18-20 beskrywe
word, is 'n aanduiding van die wereld se haat jeens Jesus. Die vyandige
reaksie van die wereld moet derhalwe as 'n toets vir God se mense se.
verbinding met Jesus beskou word.
In hulle stryd om aan hulle verkiesing getrou te bly, is God se mense nie
sonder hulp nie. Die Parakleet kom hulle tot hulp.312 Die rol van die
Parakleet word in 1.50 met llaPTUPrJ0El aangedui. Sy taak is om die
getuienis van die Seun te kontinueer. Hy tree verder as segsman vir Jesus
op en verdedig Hom voor sy vyande. Dit kan as 'n nuwe wyse van God se
teenwoordigheid in die wereld beskou word (Johnson 1986:494). Die
!cinders se getuienis sluit by die getuienis van die Parakleet aan. In 1.51
word die optrede van die !cinders verwoord met: Kat UIlE1C; Of llapTupE1TE,
OTt arr' apxflc; IlET' EIlOO EaTE. Uit hierdie verse is dit duidelik dat daar 'n
baie nou verhouding tussen die werk van die Parakleet en Jesus se mense is.
Met die hulp van die Parakleet getuig die dissipels na buite (teenoor
buitestaanders) van hulle band met Jesus. Die Parakleet tree as Helper vir
die familie op.
In Johannes vorm die Gees die band tussen Jesus, die dissipels en die kerk
(Schnackenburg 1982:386). Beide het dieselfde taak nl. llapTUprJUEl. Die
aktiwiteit van die Gees loop in 15:26/7 deur die gemeenskap van die
dissipels na die wereld.

312 Ten spyte van twyfel deur sorrunige geleerdes (vgl. Jolmson 1970, Brown 1966, Bultmann 1950), is
dit tog aanvaarbaar om die Parakleet met die Heilige Gees te identifiseer (Du Rand 1990:26).
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Die gemeente bestaan nie t.w.v. homself nie. Die taak wat aan God se
mense opgedra word, is om die wereld met Jesus te konfronteer. Dit doen
hulle deur hulle eie identiteit uit te leef. S6 'n lewe stel hulle vanself teenoor
die wereld op wat rue in Jesus glo nie. In sy stryd met die wereld kan God
se mense op die Parakleet as helper terugval.
Deur diegene wat aan God behoort se posisie te vergelyk met die van 'n
slaaf teenoor sy heer, kan gese word dat die kerk rue 'n posisie van aansien
in die wereld beklee nie. Volgens Jesus beklee sy mense geen magsposisie
of invloedryke status nie, maar neem weI die posisie van 'n dienskneg
teenoor die wereld in. Met God se mense gaan dit niks beter of anders as
met Jesus self rue. In sy gehoorsaamheid aan die Vader het Hy 'n dienende
gestalte aangeneem en is Hy deur die wereld misken en uiteindelik
doodgemaak.
16:4b-15
l.57
1.58
l.59
l.60

l.61
l.62

1.63
l.64

TaOTa bE uJ.11v E~ Opxf]<; OUK flTTOV, (hl J.1fO· UJ.1WV ~J.1T}v.
vOv bE um1yw TTPO<; TOV TT£J.1l\JavTO: J.1f,
Kat oUbd<; E~ UJ.1WV EPWT-7 J.1f,
000 UTTo:yn<;;
• A' OTt TaOTa AfAO:AT}Ka UJ.11v
Tj AUTTn TTfTTA~PWKfV UJ.1WV T~V Kapb(av.
&AA' lyw T~V dA~Oflav A£yw uJ.11v,
,.....---..uuJ.1q>£pn uJ.11v '{va lyw aTT£AOw.
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r----fav yap J.1T} aTTfJ\ W,
6 TTapO:KAT}TO<; OUK EAfUOfTal TTPO<; UJ.10<;·
lav bE TTOPfUOW, TTEJ.1l\Jw aUTov TTPO<; UJ.1O<;.
at lAOWV EKflvo<; EA£Y~fl TOV K00J.10V
TTfpt 0J.1apTla<;
Kat TTfpt blKaLOGUVT}<;
Kal TTfP l Kp lGfW<; .
TTfPl OJ.1apTla<; J.1fV,
OTt OU TTlOTfUOUOlV d<; EJ.1£·
TTfpt blKaLOOUVT}<; b£,
v
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1It';
OTl TTpO<; TOV TTaTfpa uTTayw
Kat OUKETt OfwpflT£ J.1f'
, S::'
-TTfP l uf Kp lGfW<;,
OTt 0 apXWV TOU K00J.10U TOUTOU KfKP lTal.
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1.68
1.69
1.70
1.71

..------"ETtlTOAAO EXW UJllV AtYElV,
.------ aAA' ou 8uvaa8£ ~aOTcl~£ tV &pTt .
...--- (hav 8£ EAeU £K£1vo<;, Te) 1TV£OJla Tile; aA11edae;,
6811YrlOEl UJl<lc; EV Tij aA11e£l<;l1T<lOlJ'
...---ou yap AaArlOEl act>· EaUToO,

1.72
1.73
1.74
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ooa aKOUon I\U/\ 11 on,
Kat Tel £PXOJl£va avaYY£A£l UJllv.
EK£lVOe; £Jl£ 80~clOEl,
OTt £K TOO £JloO ArlJl~£Tat
Kat avaYY£A£l UJllv.
clvTa ooa EXEl 6 lTanlp £Jlcl £OTI V'
to TOOTO £ilTOV OTt EK TOO EJlOO A<lJlf3clVEl
Kat avaYY£A£1 uJllv.
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1.75
1.76

Strukturele indeling

Die indeling van hoofstuk 16:4b-15 kan soos volg gernaak word: 313
• Semi-kolon 1.57-59 (v.5-6): Algernene inleiding tot die res van die
hoofstuk teen die agtergrond van Jesus se naderende vertrek
• Semi-kolon -1.60-1.63 (v.7): die korns van die Trooster
• Semi-kolon 1.64-1.67 (v.8-11): Parakleet se aktiwiteite t.o.v. van die
wereld
• Semi-kolon 1.68-1.76 (v.12-15): Parakleet se aktiwiteite t.o.v. die
dissipels.

Inleiding

Hoofstuk 16 verskil op bepaalde punte van die gegewens wat vera! in
hoofstuk 14 ter sprake was. Die vermoede bestaan dat 'n ander outeur
hierdie hoofstuk na analogie van hoofstuk 14 kon geskryf het. 314
313

Tolmie (1995:30)

Schnackenburg (1982:123) wys op die volgende ooglopende verskille tussen die twee hoofstukke:
1) 16:8-11 dui op 'n verhouding tussen Gees en die wereld. Geen sodanige verhouding was tot op hede
ter sprake me.
2) 16:16 dui twee kort tydjies van Jesus se afwesigheid aan. Voorheen is die idee geskep dat Sy
verhoging (dood) en verheerliking saamval.
3) Direkte kontak met die Vader word vir die eerste keer in vers 26 e.v. aangedui. Oit was ook voorheen
onbekend.
314
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verskeie oplossings is voorgestel vir die oenskynlike diskrepansie tussen
Jesus se opmerking in 16:5 en twee ander gedeeltes t.w. 13:36 en 14:5. 315
Indien die teks meganies benader word kan die verskillende literere nuanses
wat 'n moontlike verklaring kan bied maklik misgekyk word. Tomas en
Petrus kOll dus in die geme1de verse bloot as teleurgestelde kinders gevra het
waarom Jesus hulle gaan verlaat sonder om na sy be stemming uit te vra. 316
Dit is hierdie leemte wat Jesus in 16:5 met sy vraag probeer ondervang. Die
vier rolspe1ers in die gedeelte is die Vader (in 1.58 word implisiet na Rom
verwys as 'die Een wat my gestuur het'), Jesus self wat aan die woord is,
die Parakleet (1.62) en die dissipe1s (2, v.l?).
Jesus se aankondiging dat Hy na sy Vader gaan vertrek (1.59-1.60) vervul
die dissipels met droefheid. Om sy weggaan te verwoord word die woord
umlyw gebruik. 317 In hierdie stadium van die gesprek is die dissipels op
hullese1f gefokus en meer bewus van hulle taak en die gevare daaraan
verbonde as op die sending van Jesus (Van der Merwe 1995 :211 ). Hulle vra
derhalwe nie waarheen Jesus gaan nie. Rulle selfgesentreerdheid gee
aanleiding tot AU1Tll. Volgens Van der Merwe (1995:213) verskil geleerdes
oor die rede vir die dissipels se AU1Tll. Nogtans kan gese word dat daar
hoofsaaklik twee redes bestaan:
1. die dissipe1s verstaan nie wat Jesus gaan doen en wat die konsekwensies
van sy dade gaan wees nie.
2. soos gese, is hulle taak om Jesus se sending te kontinueer en die
onvermydelike lyding wat daaraan verbonde is, 'n bron van hartseer. Die
dissipels is dus met hulleself gepreokkupeer. Die woord (AU1Tll) kom
drie keer in die hoofstuk voor (vv. 6, 21 en 22). Die reaksie van die
dissipels kleur die hoofstuk somber.

4) Hoofstuk 14 poog om die dissipels se geloofte versterk. In 16:30-31 verldaar die dissipels hulle
geloof maar dit word deur Jesus bevraagteken.
315 Schnackenburg (1982: 126) skryf die teenstrydigheid toe aan die outeur wat onverbiddelik by sy bron
staan sonder om daaraan te verander.
Barrett (1978:485) beklemtoon die teenwoordige tyd (~pwTa). Jesus se dus nie dat sy dissipels nog nie
die vraag voorheen gevra het nie, maar tot op hede het hulle dit nog nie gevra nie.

316

Carson (1991:533)

317 In 1.62 word arrEAOw gebruik en in 1.63 rropwOGi. Volgens Schnackenburg (1982:126) is dit 'n
aanduiding wat vir die Johannese skool belangrik was. 'This is that Jesus' statement about his departure
(urrayw) was enigmatic and scandalous for the unbelieving Jews (7:33; 814,21ev.) and, for the disciples
themselves, a word of revelation which they did not at first understand'.
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Nogtans tree Jesus met sy weggaan in die beste belang van die dissipels op.
Sy vertrek het die koms van die Paraldeet tot gevolg (1.61-1.63). Dit moet
nie vertolk word dat die Gees en Jesus nie gelyktydig kan opereer nie
(Carson 1991 :533). Die aankondiging moet eskatologies verstaan word nl.
dat die Gees se koms lank reeds aangekondig is en 'n nuwe era van God se
koninkryk sal inlui. Meer mense sal nou deur die werking van die Gees aan
Jesus se versoeningswerk blootgestel word, aangesien die Gees Jesus se
openbaring kontinueer. 318
Met hierdie vermelding in 1.68-1.76 (v.l2-15), waarmee die aktiwiteite van
die Parakleet t.o.v. die dissipels beskryf word, keer Johannes terug na die
gedagtes van 15:26. Alhoewel die term J.lapTUp ta nie eksplisiet vermeld
word nie, is dit die sentrale gedagte van hierdie verse wat betekenis aan die
opdrag van die dissipels verleen nl. om ook getuies vir Jesus te wees. Dit is
'n opdrag wat uiteindelik tot hulle vervolging en dood sou lei (Vander
Merwe 1995:210).319
Jesus is God se fmale openbaring en die Parakleet se taak is om die dissipels
aan sy woorde te bind. Hy sal die dissipels in die volle waarheid lei
(oolly~OEl UJ.la~ E.V Tij dAlled~ rraoll). Die waarheid het betrekking op
Jesus se openbaring. 320 Die volle betekenis en implikasies van Jesus se
dood en opstanding sou eers later tot die dissipels deurdring. Die Parakleet
se taak is om die openbaring van Jesus, d.w.s. sy boodskap van verlossing
aan die dissipels te kommunikeer. Hierin sou die Paraldeet hulle lei. In
hulle moeilike tye van vervolging sal Hy die volle waarheid aan hulle
openbaar. Hy sal ook die toekomstige dinge (TO: E.PxOJ.lEva) aan hulle
verkondig. Die werkwoord aYYEAAw kom drie maal in 1.73-1.76 voor en
dra volgens Brown (1970:708) die betekenis van 'om te herhaal wat reeds
gese is'. Hiervolgens het die Gees die taak om aan elke komende geslag die
betekenis van Jesus se woorde en dade te interpreteer. 321 In 1.71-1.76 word
weereens op die harmonie en eenheid tussen die Vader, Seun en Parakleet
318 ' .... before the inauguration of the new covenant millions ignored the claims ofthe true God.
Pentecost transformed the limitations, and millions have been brought to happy submission to the Lord
Jesus Christ and to growing obedience by the power of the Spirit whom he bequeathed' (Carson
1991:534).

Van der Merwe (1995:210) stel dit soos volg: 'In the jlapTup(a of the Paraclete throught the
activities of the disciples in the physical absence of Jesus, he will convict the world of guilt, sin and
rightousness (16:8,9) and will judge the world (16: Il).'
319

320

Kysar (1993: 108)

321 'The best Christian preparation for what is coming to pass is not an exact foreknowledge of the future
but a deep understanding of what Jesus means for one's own time' (Brown 1970:716).
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gewys. Alles wat die Gees het kom van die Seun wat alles op sy beurt aan
die Vader toeskryf.
Die laaste twee aankondigings in die afskeidsrede oor die Parakleet word
nou gemaak.
Die Parakleet se taak t.o.v. van die wereld kom in 1.64-1.67 aan die lig. Sy
taak word met EAEYXW beskryf. Dit lewer egter verstaansprobleme
aangesien dit 'n dubbele betekenis kan he n1. skuldig bevind en blootstel. 322
Die betekenis van 'skuldig bevind' pas goed in by die eerste aksie van die
Parakleet nl. om die wereld aan sonde skuldig te vind (1.65). Dit pas egter
minder ooglopend by die ander twee aksies nl. om die wereld van
geregtigheid en oordeel te oortuig. Die rede is dat geleerdes nie eenstemmig
is wie se blKaloauvllC; ter sprake is nie. Die Pauliniese term, geregtigheid,
het moontlik die beskrywing van die Parakleet se tweede aktiwiteit
beiilvloed. Dit kom slegs hierdie een keer in die Evangelie voor en staan
hier in 'n konteks van oordeel nl. v.8-11 (Barret (1978:488). Oor die
interpretasie van blKaloauvllC; loop die mening onder talle geleerdes uiteen.
Brown (1970:713) verstaan die term op 'n Christologiese wyse nl. dat Jesus
met sy dood en terugkeer na die Vader die Jode wat beweer het dat Hy nie
die Seun van God is nie, verkeerd bewys het. Die Parakleet sal die wereld
van Jesus se geregtigheid oortuig omdat Hy onskuldig was. Jesus keer na
Sy Vader terug - 'n aanduiding van die oorwinning wat Hy behaal het om
sodoende God se geregtigheid te openbaar. 323 Of is blKaLOauvllC; moontlik
die (valse) geregtigheid van die wereld waarvan die Parakleet die wereld wil
oortuig?324
Saam met Van der Merwe (1995:214) kan volstaan word dat blKaloauvllC;
die posisie van 'n sondaar wat deur God vergewe en verander is, weergee.
Die status van God se mense word hiermee beskryf.
Carson (I 991 :538) se standpunt is dat die volgelinge van Jesus deur sy Gees
bemagtig word met die gevolg dat hulle 'live their lives in such growing
conformity to Christ that the same impact on the world is observed as when
Brown (1970:705) ; Volgens Louw en Nida (1989:436) dra dit die betekenis van 'bestraf' of
'teregwys' met die veronderstelling dat daar genoegsame bewyse vir die verkeerde optrede is.

322

323

Brown (1970:712); Newmann and Nida (1980:505).

'There is plenty of religious righteousness (even where the word is not used): the leaders possess the
law of Moses. Yet sadly they attempt to kill Jesus .... .is it not therefore thematically appropriate that the
Paraclete should convince the world ofits righteousness? (Carson (1991:538) Lenski (1961:1086) se
standpunt is dat 8lKoLOcrUvllC; aan die wereld verbind moet word. Die wereld sluit gelowiges en
ongelowiges in. Eg. ontvang geregtigheid deur die Verlosser terwyllg.op 'n juridiese manier veroordeel
word.
324
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Jesus himself lived out his life before the world.' Volgens Carson bevestig
die evangelie in 16: 15 dat Jesus die paradigma en rolmodel vir gedrag is.
Die taak van die Gees is om God se mense te bemagtig met dit wat die
Vader en die Seun gemeenskaplik besit deur dit aan sy mense te verkondig.
Jesus se hele bediening kan as 'n uitgerekte verhoor beskryf word. 325 Van
die begin afbied Jesus Homselfaan as die lig vir die wereld (3:19) maar die
wereld verkies die duisternis. Sy bediening speel tussen hierdie twee pole af
met mense wat sy optrede voortdurend bevraagteken. T.s.v. alle moontlike
wonders en tekens bly die wereld steeds ongelowig en vyandig teenoor
Jesus. Hierdie ongeloof kulmineer in sy dood. Dit is nou die Parakleet se
verantwoordelikheid om die aandadiges aan Jesus se dood van hulle dwaling
(sonde) te oortuig.
Sonde (~apT(a<;) word as ongeloof (OTl 00
TT1OT£UOUU1V de; filE) omskryf.326 Mense is onwillig om Jesus te aanvaar.
Jesus het die wereld van die begin af skuldig bewys, en die Parakleet
kontinueer sy werk. Die dissipels word deur hulle getuienisse hiervoor
gebruik. on (1.66-1.67) verkry dan 'n oorsaaklike betekenis en dui die rede
vir die Parakleet se optrede aan.
Derdens het die Parakleet die taak om van oordeel (Kplu£we;) te oortuig
omdat die owerste van die wereld (0 OpXWV TOO KOUIlOU) geoordeel is. 327
Die owerste van die wereld se oordeel oor Jesus was deurgaans verkeerd. 328
Die Parakleet stel hierdie korrupte oordele nOll aan die kaak. Dit word direk
na die owerste van die wereld herlei. Jesus se bediening eindig met Sy

325 ' .•. throughout Jesus' mirustry men will seek to put the truth ofms Word on trial by seeking witnesses
for it. Legal vocabulary like confession, interrogation, testimony, is found throughout John' (Brown
1970:45).

Van der Watt (1999:231) se dat die fokus van sonde vir Johannes rue op al die verkeerde dinge wat 'n
mens doen, val rue, maar die posisie van skuld en vervreemding van God weerspieel. Hy haal vir
Hasitschka (1996:96) aan wat sonde defirueer as: 'der Verfehlung eines Zieles .... eine Grundverfehlung
gegeniiber Gott in der alle Einzelverfehlungen wurszeln. Hierdie eksterne posisie vorm die agtergrond
om verkeerd op te tree. Satan is die vader van hierdie persone. Hulle staan teenoor God se meuse. Van
der Watt meld verder dat Johannes veral drie uitdrukkings gebruik om merdie mense te beskryf: 1) 'n
slaafvan sonde 2) om geestelik blind te wees en 3) om rue die waarheid te ken ofte herken nie.
326

327 Die beskrywing van Satan as die owerste van die wereld staan in kontras met Jesus wat as die korung
uitgebeeld word. Van die verwagte magstryd tussen die twee koninkryke word rue veel beskryf rue. Die
Seun van God het rue veel opposisie rue omdat alle mag aan Hom gegee is. Hierdie magstryd moet
geestelik geJnterpreteer word aldus Van der Watt (1999:293).
328 Die Satan word die vader van die opponente van Jesus genoem (vgl. 8:4). Jesus se opponente word
ook i.t.v. 'n familie voorgestel. Rulle optrede en dade toon egter dat hulle rue aan God se familie
behoort rue. Die familiebeeld van die Satan is egter baie minder ontwikkel as die van God. (Van der
Watt 1999:273).
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oorwinning oor hierdie owerste en laaste vyand. In die Parakleet is Hy
steeds mi sy dood teenwoordig.
Hier is 'n duidelike ontwikkeling in die funksie wat die Parakleet vervul te
bespeur. Aanvanklik pleit Hy vir die kinders, maar nou tree Hy as aanklaer
op. Hierdie uitbreiding van sy taak volg in die spore van Jesus se verhoor en
oorwinning oor die owerste van die wereld (1.67).
Jesus het as
aangeklaagde die uiteindelike aanklaer geword. Die veroordeelde is later
regverdig verklaar en die oenskynlik verslaande het oorwin. Die gelowiges
volg ewe-eens in hierdie spoor. 329 Die Parakleet behartig hulle verdediging
en verander hulle posisie van aangeklaagdes na die aanklaers. Die rol van
die Parakleet verander dienooreenkomstig en kry nou die funksie by om die
wereld skuldig te bevind.
Uit hierdie moeilik verstaanbare gedeelte is een saak tog duidelik: die
Parakleet tree ten behoewe van die dissipels op. Omdat Hy die Vader en
Jesus se werk kontinueer tree Hy versorgend op en sien Hy om na die
belange van God se mense. In hierdie wereld word hulle bedroef en vervolg
maar Hy staan aan hulle kant teenoor die aanslae uit die wereld.
By wyse van opsomming kan die rol van die Parakleet in hoofstuk 16
soos volg saamgevat word: Jesus keer na die Vader terug - 'n aanduiding
dat sy sending voltooi is. Sy verdere bekendmaking en oorredingswerk sal
deur die Parakleet verder geneem word (16:8). Dit kry gestalte in en deur
die optrede van Jesus se mense. 'They will be empowerd by the Paraclete
to live their lives in such conformity to Christ's example that the same
impact on the world is observed as if it were Jesus himself who lived out his
life before the world' (Van der Merwe 1995:217).
Die Parakleet word in twee verhoudings uitgebeeld: teenoor die wereld en
teenoor die dissipels. Eg. skets 'n negatiewe verhouding. Die Parakleet se
funksie is om die ongeloof van die wereld aan die kaak te stel. Dit besorg
aan Hom 'n veroordelende karakter. In verhouding tot die dissipels word
aspekte herhaal wat vroeer reeds oor die Parakleet gese is. Hy tree op die
toneel nadat Jesus vertrek het (1.63). Hy word as die Gees van die
waarheid beskryf (1.70). Hy tree teenoor die dissipels as pedagoog op wat
toekomstige dinge aankondig, d.w.s. bekende waarhede in die toekoms
herhaal (1.70). Hy verheerlik Jesus (1.74). Hierin projekteer Hy die
Goddelike teenwoordigheid van Jesus en maak dit onmiskenbaar aan die
wereld bekend. Jesus sal teenwoordig wees waar ook al sy mense in die

'The community continues Jesus' legal contest....it does not however do this on their own, but by
means of the Spirit who is active in and through their community' (Schnackenburg 1982:143).

329
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Gees lewe. 33o Die vervlegte verhoudings tussen die Vader, SelID, Parakleet
en dissipels word s6 aangebied dat die gedagte van 'n homo gene groep wat
in harmonie optree daarin uitgebeeld word.
Uit die 5 Parakleet aankondigings in die afskeidsrede kom die
ooreenstemmende funksies van die Parakleet en Jesus duidelik na vore:
Fm1ksie

Jesus

Parakleet

Deur Vader gestuur
Verheerlik
Pedagoog
Se net wat ontvang is
Wys sonde uit
Wereld aanvaar nie
Lei in waarheid
In (dissipels)
Bly in dissipels

14:21; 16:27
13:31
13:13
14:10
15:22
15:18
14:6
15:4
15:4

14:26
16:14
16:13
16:13
16:8
14:17
16:13
14:17
14:17

Uit bg. is dit verstaanbaar waarom Kysar (1993:110) die Parakleet as die
alter ego van Christus beskryf. Hy is Christus in die midde van die dissipels
(en latere gelowiges) met die opdrag om die openbaring van Jesus onder alle
gelowiges lewend te hou.
Met die beklemtoning van Christus se
teenwoordigheid deur die Parakleet verskuif die eskatologie na die hede.
Hierdie uitbeelding van die Parakleet het volgens Kysar (1993: 111) 'n
uitkoms vir die probleem van 'n vertraagde parousia gebied. In die
onderlinge groepsverhoudinge tussen die gelowiges is die herverskyning van
Christus met die Parakleet se teenwoordigheid verklaar. Hierdie opvatting
skep 'n legio moontlikhede vir die familiebeeld. Die ware lewe wat Jesus
gebring het is tans (in die hede) vir die familie beskikbaar.
Die Familiebeeld

Die vraag ontstaan of die Parakleet ook deel van die familiemetafoor is,
aangesien hy nie direk met die erkende familieterme (vader, selID, kinders)
verbind word nie. In Johannes se beskrywing van die Parakleet is sy
verhouding met die Vader en die SeUll tog duidelik herkenbaar.

Johannes gebruik die Parakleet funksioneel as die teenwoordigheid van die fisies afwesige Jesus
(Brown 1970:706).
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Die metafoor van die onderrig, wat reeds op talle plekke as 'n familie
aktiwiteit geidentifiseer is, word met die funksionele rol van die Parakleet
verbind en word dus sodoende uitgebrei. Reeds is gese dat die Vader die
Seun vir sy taak met woorde en dade onderrig het en dat die Seun slegs
verkondig wat die Vader aan Hom gegee het om te se (14:10). Die
Parakleet se optrede sluit by daardie gedagte aan. Hy herhaal slegs ook net
dit wat reeds bekend is (16:13). Volgens Van der Watt (1999:310) beteken
dit nie dat die Parakleet soos 'n 'bandmasjien' opereer nie, maar dat Hy die
'oue' herinterpreteer ten einde dit betekenisvol en relevant, (in
ooreenstemming met die ou boodskap) in die he de weer te gee. Sy optrede
teenoor die dissipels word met die werkwoorde 66T]yrfaEl (lv Tfj aA1l8dQ:
IT<:X0ll) en dvaYYEAEl (ulllV) weergegee. Eg. het betrekking op die
leerproses. 331 Louw en Nida (1989:410) klassifiseer 19. onder die domein
van inlig of aankondig. Hierdie optredes van die Parakleet moet figuurlik
verstaan word. Hy neem die onderrigtaak in die familie verder deur die
reeds geopenbaarde waarheid (Jesus) voortdurend aan die dissipels voor te
hou.
Met die opmerking van Jesus dat alles wat die Vader het ook syne is (1.75),
is die hoofskap van die Vader in die onderrigmetafoor terselfdertyd ook
weer vasgele. Aile woorde en dade is van die Vader atkomstig. Daarmee
stempel Hy die karakter en identiteit van die familie van 'bo' af. Dit is 'n
rol wat vaders in antieke families ook vervul het. Hierdie opmerking moet
hoofsaaklik figuurlik verstaan word. Daarmee is die tema van besit ook aan
die orde gestel. Die gedagte is dat alles wat aan die Vader behoort ook as
be sittings van die Seun gereken word. Die Vader beheer en allokeer sy
eiendom soos Hy wil. In 'n groot mate is dit beskrywend van gebruike in
antieke families.
Die Parakleet gebruik dus die gemeenskaplike be sittings (woorde) van die
Vader en die Seun om die dissipels te onderrig. Hiermee verheerlik Hy die
Seun (1.74). Die uitdrukking (om te verheerlik) Ie ingebed in die metafoor
van die familieverhoudings. Individue in die antieke familie is as deel van
die groep gesien en is daarvolgens behandel (Van der Watt (1999:238). As
die Parakleet dus die woorde van die Seun gebruik om aan die kinders te
verkondig en daarmee die Seun verheerlik, word die Vader terselfdertyd
verheerlik. Die konsep van eer word ook in 12:26 aangetref, waar die
Vader diegene vereer wat Jesus dien. In hierdie konteks vorm die
patriargale posisie van die familie die agtergrond van die uitdrukking.

331 In hierdie konteks dien dit as 'n figuurlike uitbreiding van OOT]y£!'JJ (lei): 'to guide someone in
acquiring information - to lead someone to know' (Louwen Nida 1989:328).
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Wanneer die gelowiges die Gees ontvang, word hulle in staat geste1 om as
familielede van die Vader en die Seun op te tree. Die Gees help hulle om te
doen wat slegs God kan doen nl. om sonde te vergewe vgl. 20:21 (Van der
Watt 1999:310). Die Gees word dus met die beskrywing van sy intieme
verhouding met die Vader en Seun in die sfeer van God ingetrek. Dit
geskied s6 oortuigend dat Van der Watt (1999:310) opmerk dat die Gees in
die evangelie gepersonifiseer word en as 'n lid van die familie beskou kan
word. Alhoewel die Gees nie direk as In lid van die familie aangespreek
word nie, tree Hy dienooreenkomstig op. Die name waarmee die Gees
aangespreek word nl. Parakleet en Gees van die waarheid, is ook In
aanduiding van sy rol in die familie as In spesiale helper en gids.
Ekklesiologiese perspektiewe
Met die aanvaarding van o.a. Carson (1991:537) en Schnackenburg
(1982: 131) se standpunt dat die geregtigheid waarvan die Parakleet die
wereld oortuig ook 'n soteriologiese aspek insluit, is die totstandkoming van
'n groep wat as God se mense onderskei word, bevestig. Dit impliseer dat
hulle die reg aan hulle kant het, wat egter nie beteken dat hulle foutloos of
sonder sonde is nie. Jesus se verdere optrede wat o.a. sy dood tot gevolg
het, sorg vir hulle 'regsposisie'. Baie duidelik is die bestaan van die
gemeente aan die optrede van God toe te skryf.
God se mense tree in vennootskap met die Parakleet op en deel
gemeenskaplik die taak van getuienis teenoor die wereld. In hierdie konteks
dra die getuienis 'n konfronterende karakter. Die sonde en oordeel van die
wereld word deur die Parakleet in die getuienis van God se mense aan die
kaak gestel. Hierdie optrede bring noodwendig spanning tussen die
gelowiges en die wereld. Dit is In tema wat reeds in die tweede deel van
hoofstuk 15 aan die lig gekom en bespreek is. Die Parakleet begelei die
God se mense in die waarheid. Daar kan derhalwe onwrikbaar vir die
waarheid opgekom word. Die gemeente hoef nie verskonend of onseker op
te tree nie. Dit is ook onnodig vir hulle om kompromiee met die wereld te
sluit en daarmee moontlik hulle identiteit as behorende aan Christus, in te
boet. Dit is die taak van die Parakleet om die gemeente te gebruik ten einde
Jesus se voorbeeld in sy fisiese afvvesigheid teenoor die wereld uit te leef.
T.w.v. die waarheid mag die geloofsgemeenskap in sy getuienis teenoor die
wereld nie wegstuur van konfrontasie nie. Die getuienis van die gemeente
bestaan allereers in sy wese as 'n instelling wat deur Christus uit die wereld
geroep is. Dit bring hulle teenoor die wereld te staan. As draer van Jesus se
woorde en gebooie, wat hoofsaaklik in hulle lewe gestalte kry en die vorm
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van 'n getuiems aanneem, word die konfrontasie met die wereld op die spits
gedryf. Die wereld kan die Woord me gelowig aanvaar nie en word
gevolglik aan sy sonde uitgewys.
Ekskursie: n apaKA '1 TO£;

Nou, na afloop van die bespreking van die sg. vyf Parakleet-gedeeltes in die
afskeidsrede, kan 'n kort opsomming van die verhoudings waarin die
Parakleet optree, gemaak word. 332 Domeris (1989:17e.v.) kom tot die
gevolgtrekking dat die Evangelis van die vierde evangelie, in sy konstruksie
van die Parakleet twee gedagtes, een oud en een nuut, meesterlik
gekombineer het. Die ou Joodse verstaan van die Gees van God, is kundig
met die nuwe denke van Jesus se voortgaande teenwoordigheid
gekombineer. Nie aileen is die figuur van die Gees in die proses
'verchristelik' nie, maar ook as 'n Persoon uitgebeeld. Die drie verwysings
na die Parakleet in die afskeidsrede (14:15,17,26; 15:26e.v.; 16:7-14), het
Painter (1980:525e.v.) genoop om te beweer dat daar drie weergawes van
die afskeidsrede kon bestaan het, wat mettertyd tot die evangelie gevoeg
is. 333
Dit is duidelik dat die Parakleet in vier verhoudings uitgebeeld word:
verhouding tot die Vader, Jesus, die dissipels en die wereld.

ill

1.
Die Vader word as die oorsprong van die Parakleet geteken. Die
Parakleet gaan van Hom uit (15 :26). Die Vader kan dus as die Sender van
die Parakleet beskou word. Dit plaas die Vader figuurlik weer aan die hoof
van die familie wat met die sending van die Parakleet in die behoeftes van
die familie voorsien.
Jesus word voorgehou as die inisieerder op wie se versoek die Vader
positiefreageer ten einde die Parakleet te stuur (14:16). Die Parakleet word
dan ook in die naam van Jesus gestuur (14:26).

332 Die Johannese pneumatologie is 'n deeglik deurvorsde onderwerp. Buiten die skrywes in bykans al
die teologiese woordeboeke, kommentare en teologiee het studies ook lit die penne van o.a. Mussner
(1961), Betz (1963), Johnson (1970), Brown (1966/7) en vele meer verskyn. Die bedoeling is me om die
pneumatologie mer in detail te bespreek me. Die fokus is eerder om die verhoudings waarin die
Parakleet in die afskeidsrede staan kortliks te noem. Brown (1970:1135), Schnackenburg (1982:138),
Kysar (1993: 106) en Van der Merwe (1995:481) bied mervan almal handige en volledige samevattings.
333 Painter en Domeris bied interessante studies van die Parakleet. Hulle navorsing is egter op die
leefwereld agter die teks (die Johannese gemeenskap) afgestem.
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2.
Die Parakleet word in 'n baie intieme verhouding met Jesus
uitgebeeld. Nie alleen word Hy in 14: 16 die ander Parakleet genoem, wat
Brown (1970:1140) laat opmerk dat Jesus as die eerste Parakleet beskou
moet word nie, maar Hy word ook as die Gees van die waarheid
gerdentifiseer (14:17; 15:26; 16:13). In 14:6 is die waarheid ook as In
eienskap van Jesus uitgesonder. Waarheid, volgens Kysar (1993:108),
beteken vir Johannes die openbaring van God in Christus. Die Gees van die
waarheid is gevolglik vir Kysar 'n aanduiding van die een wat die
openbaring van God d.w.s. Christus kommunikeer. 'n Verdere aanduiding
van die intieme verhouding tussen Jesus en die Parakleet spruit uit 15:26 en
16:7,8,13 wat melding maak dat die Parakleet eers mi Jesus se vertrek na die
Vader op die toneel sal verskyn.
Hiervolgens kan daar tot die
gevolgtrekking gekom word dat die Parakleet Jesus se bestaan in die wereld
op 'n ander wyse kontinueer (Van der Merwe 1995:481). 'The Parac1ete is,
as it were, 'act two' that cannot begin until 'act one' (Jesus ministry) is
completed' (Kysar 1993:110). As bevestiging van die verhouding tussen die
Parakleet en Jesus merk Brown (1970: 1140) op dat feitlik alles wat in die
evangelie aangaande die Parakleet gese word, op ander plekke in die ~
evangelie ook van Jesus gese word. N.a.v. hierdie positiewe verhouding
tussen die Parakleet en Jesus is dit begryplik dat die Parakleet Jesus sal
verheerlik (16: 14) en aangaande Jesus sal getuig (15 :26).
3.
In verhouding tot die dissipels onderskei die Parakleet homself as 'n
lewende teenwoordigheid en as pedagoog: Hy sal in die dissipels bly en
voortgaan om vir altyd in hulle te wees (14:16,17). Hy sal die dissipels in
die waarheid lei en die toekomstige dinge aan hulle bekend maak (16:13),
hulle ook verder in alles onderrig (14:26) en hulle aan al Jesus se woorde
herinner (16:14). Hy tree dus me met 'n eie agenda op me, maar spreek net
dit wat Hy (van Jesus) gehoor het (16:13).
4.
Die Parakleet kan weens die wereld se onvermoe om Hom te ken en
te sien, me in 'n positiewe verhouding met die wereld tree me. Weens die
wereld se verwerping van die Parakleet (15:26) kan Hy ook me deurdie
wereld ontvang word me (14:17). Daar is dus me sprake van 'n lewende
verhouding tussen die wereld en die Parakleet me. Die Parakleet tree
gevolglik beskuldigend en veroordelend teenoor die wereld op t.O.v. sonde,
geregtigheid en oordeel (16:8-11).
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Konklusie
Uit die woorde van Jesus in 14:16-18 ill. Kayw lpWT~aw TOV TTaT£pa Kat
aAAOV TTapaKAllTOV bwa£l u~(iv f(va ~8' u~wv de; TOV atwva ~, TO
TTv£O~a Tfle; 0:A1l8dae;, &6 Koa~Oe; ou buvaTat Aa~£lv,
(lTt OU 8£wp£1 aUTO OUb£ ytVWGK£l' u~£1e; ytVWGK£T£ aUTO,
OTt TTap' u~lv ~£V£l Kat lv u~lv faTal. OUK a<!>~aw u~ae; op<!>avoue; kan
tot die gevolgtrekking gekom word dat die Parakleet vir Jesus mi sy vertrek
sal opvolg en sy werk as die 'ander Jesus' sal kontinueer (Brown
1970:1141; Barrett 1978:571). Hierdie boodskap word ook in 14:28
oorgedra: rlKOlJOaT£ OTt lyw dTTOV u~lv, 'UTT<:XYW Kat £pxo~at TTPOC;
u~ae; . Hierdie woorde dui daarop dat Jesus sy terugkeer met die koms van
die Parakleet verbind (Van der Merwe 1995:481).
Daar kan gevra word hoe die Parakleet Jesus se werk sal kontinueer? Jesus
se uitspraak in 15:26-27 is in hierdie opsig veelseggend: f/OTav fA8lJ 6
TTapaKAllToe; &v lyw TT£~tjJW u~lv TTapa TOO TTaTpOe;,
TO TTv£O~a Tfle; 0:A1l8dae; &TTapa TOO TTaTpOe; lKTTop£u£Tat,
lK£lvoe; ~apTup~a£l TT£pt l~oO'
Kat u~£le; b£ ~apTup£1T£, OTt aTT' -O:pxfle; ~£T' l~oO laT£. Uit hierdie
opmerking kan afgelei word dat die Parakleet en die dissipels dieselfde
funksie vervul ill. om van Jesus te getuig. Barrett (1978:571) kom tot die
gevolgtrekking dat die getuienistaak van die Parakleet in en deur die
dissipels as verteenwoordigers van die kerk gedoen word.
Ook
Schnackenburg (1982:152) kom tot dieselfde gevolgtrekking as hy se dat
hoewel die dissipels destyds eerstens aangespreek is, die belofte van die
Parakleet tot die heIe gemeenskap (wat deur die klein groepie dissipels
verteenwoordig word) gerig is. Met hierdie opmerking is die Parakleet as 'n
onmisbare skakel tussen die missies van Jesus en die kerk gefdentifiseer.
Indien die onderskeie verhoudings waarin die Parakleet in die afskeidsrede
uitgebeeld word kortliks weer in oenskou geneem word, kan die
gemeenskaplike Cunksies van die Parakleet en die ekklesia soos volg
uitgesonder word:
1.

Die woorde van Jesus na 'binne

In 14:26 word die funksie van die Parakleet t.o.v. Jesus se woorde beskryf
met: bLbaS£l en uTTo~v~a£l. In hierdie konteks het die Iering en
herinnering van Jesus se woorde betrekking op die dissipels self Die
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funksie van die Parakleet is dus na binne gerig en het betrekking op die
interne, onderlinge funksionering van die latere J ohannese gemeenskap
(Schnackenburg 1982:142). Die Parakleet se funksie t.o.v. Jesus se woorde
het 'n vertroostende en bemoedigende effek op God se mense, veral omdat
hulle verseker word van die Parakleet se teenwoordigheid in hulle midde
(14:16ev.) wat slegs ten doel het om Jesus se woorde aan hulle terug te gee
(16:13) (Schnackenburg 1982:151).
Hierdie funksie van die Parakleet word in 16:11-13 verder uitgebou. Die
taak van die Parakleet word hier uitgesonder met die woorde o8TJy~aE l
UIl0C; £V Tfj cUTJSElC7 naalj. Dit sluit aan by die taak van die Parakleet in
14:26 wat op die lede binne die gemeenskap gefokns is (Schnackenburg
1982:143). Die dissipels het nog baie van die huidige en toekomstige dinge
te leer en die Parakleet vervul as hulle gids in hierdie behoefte. Deur die
dissipels se taak in 15:26 saam met die van die Parakleet as getuienis te
beskryf, word 'n groep mense veronderstel wat nie-amptelik oor die
waarheid en suiwer verstaan van die Christelike geloof waak
(Schnackenburg 1982: 151).
Dit kan as 'n taak van die gemeente uitgesonder word, om met die leiding
van die Parakleet, te waak oor die suiwere verkondiging en verstaan van die
Bybel (woorde van Jesus). Uiteraard kan die verskillende eksegetiese
interpretasies en gevolglik ook die verskillende dogmatiese tradisies me
ontken word nie. Eksegete sal daarvoor begrip moet he en op hul hoede
moet bly vir 'n eensydige verstaatl van die Skrif. Die eksegetiese proses sou
vandag beswaarlik eenvormige antwoorde op al die teologiese vraagstukke
kon bied, aangesien die vrae wat vandag ter sprake is grootliks verskil van
die in die Bybelse tyd. Wat egter volgens Schnackenburg (1982:153) in die
eksegetiese proses nagestreef moet word, is om die oorspronklike bedoeling
van die evangelis telkens te bepaal. In die konteks van die afskeidsrede dien
die uitsprake i.V.m. die Parakleet vir die gemeenskap tot vertroosting,
aanmoediging en vermaning (Schnackenburg 1982: 153). Die gemeenskap
was egter, moontlik anders as vandag, deeglik bewus van die
teenwoordigheid van die Parakleet. Dit is dus vir die kerk vandag
noodsaaklik om die grond eers voor te bere; d.w.s. mense eers weer bewus
te maak van die inwoning van die Gees en van die funksie wat die Gees in
hulle midde wil voltrek. Iemand wat op die manier bereid is om deur die
Parakleet gelei en aan Jesus se woorde herinner te word, word noodwendig
deur die Gees in 'n intiemer verhouding met Jesus self ingetrek.
Schnackenburg (1982:154) en Van der Watt (1999:310) se beide dat 'n
orientering t.o.v. Jesus se woorde me slegs 'n herhaling van sy woorde

180

beteken nie, maar noodwendig vir 'n herinterpretasie en toepassing daarvan
vir 'n spesifieke situasie dui.
Hierdie uitspraak dra die verantwoordelikheid van die bediening van God se
Woord, in sy ryke verskeidenheid, aan die gemeente op. Hieronder kan die
amptelike verkondiging van die W oord waarskynlik as die vernaamste
verantwoordelikheid van die ekklesia uitgesonder word, maar ook aIle
vorme van Skrifbediening en studie. Na binne, d.w.s. vir gebruik in die
gemeente self, vervul die Skrif in samewerking met die fimksie van die
Parakleet, 'n tweerlei doel. Die suiwere hantering daarvan help eerstens om
dwaaIleringe te bestry en af te wys en tweedens dien dit tot vertroosting en
bemoediging d.w.s. tot die geestelike opbou.

2.

Die woorde van Jesus na buite

Die Parakleet het ook 'n funksie na 'buite' d.w.s. teenoor die wereld. Dit is
volgens Schnackenburg (1982:142) die bestemming van die Parakleet se
getuienis in 15:26. Dit verskil dus van die getuienis van die Parakleet wat in
14:26 ter sprake is en wat intern vir die dissipels bedoel is. Hoewe1 Jesus se
werke nie in v.24 as getuienis beskryf word nie, kan dit tog moontlik die
funksie van 'n getuienis he. Net soos die werke van die aardse Jesus 'n
getuiel1is teenoor die wereld bevat, so getuig die Parakleet ook mi sy vertrek
en kontinueer op die wyse Jesus se getuienis (Schnackenburg 1982: 142).
Die feit dat die dissipels se funksie in v.27 ewe-eens as getuienis beskryf
word, bevestig die hegte band tussen die optrede van die Parakleet en die
dissipels (Van der Merwe 1995:481). Dit lei tot die gevolgtrekking dat die
Parakleet in en deur die dissipels sy getuienis voltrek m.a.w. dat die
dissipels ook die fimksie van getuienis teenoor die wereld ontvang.
Hierdie taak van die dissipels sluit volgens Van der Merwe (1995:483) aan
by die doel van die vierde evangelie soos opgeteken in 20:31. Die
sendingverantwoordelikheid van die ekklesia kan in samehang met die doel
van die evangelie as sy primere fimksie uitgesonder word. Die taak van
God se mense behels die kontinuering van die openbarende-reddende
sending van Jesus (Van der Merwe 1995:483).
In 16:8-11 word die funksie van die Parakleet beskryf as 'n
oortuiginglskuldigbevinding (lAEY~El) van die wereld t.O.v.
sonde,
geregtigheid en oordeel d.w.s. weens gebrek aan 'n verhouding met God.
Die Parakleet ontvang die funksie om die ongeloof van die wereld aan die
kaak te stel. Jesus se verhoor en skuldigbevinding deur Pilatus dien vir die
dissipels as 'n voorbeeld van iemand wat as 'aangeldaagde' uiteindelik die
aanklaer word en as veroordeelde uiteindelik vry gespreek word
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(Schnackenburg 1982:143). Dit is ook die posisie waarin die dissipels (en
J ohannese gemeenskap) hulle later teenoor die vyandige wereld bevind. In
die proses word die rolle egter omgedraai. Die Parakleet behartig hulle
verdediging en swaai hulle posisie om deur van die aangeklaagdes,
aanklaers te maak. Die rol van die Parakleet verander dus saam met die van
die ekklesia. Aanvanklik het die Parakleet deur die optrede en getuienis van
die gemeente oor die verlossing getuig. Dit ontlok 'n vyandige reaksie wat
die rol van die Parakleet en ekklesia teenoor die wereld tot aanklaer
uitgebrei, ten einde die boosheid van die wereld te ontmasker.
Hiermee is die getuienistaak van die gemeente teenoor die wereld verder
geneem. Hy het nie aileen die funksie om die woorde van Jesus aan die
were1d te bring nie, maar ook om die bederf teen te werk en vir suiwering te
sorg d.w.s. om nie verlief te neem indien Jesus se woorde nie die nodige
uitwerking op die wereld het nie.
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Inleiding
In die algemeen kan gese word dat v.16-33 die voorregte bekendmaak wat
die dissipels met Jesus se terugkeer sal geniet.
V.16 (1.77-1.80): dien as inleiding
V.17-18 (2-3.2) (v.17-18): Die dissipels staan hier verlee en onseker omdat
hulle nie Jesus se verduideliking aangaande sy weggaan begryp nie
V.19 (4- 5.1. 3): Jesus antisipeer hulle vraag
V.20-22 (5.2-5.9): Eerste belofte: hulle hartseer sal in vreugde verander

V.16 bevat vol gens Brown (1970:729) die sleutel om die gedeelte tot by
v.23 (5.13.1) asook die groter bedoeling in die afskeidsrede van Jesus se
terugkeer, te verstaan. Die gebeure wat in hierdie verse ontvou is uniek aan
die afskeid wat Jesus van die dissipels neem. V.16 lei die dissipels se
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verwarring rondom Jesus se weggaan en terugkeer in. Dit stel Jesus in die
geleentheid om hulle onsekerheid op te klaar (v. 19 ev.) wat tot hulle troos
en versterking dien. Twee 'klein tydjies' (~lKpOV - in sy korste vonn
weergegee) skei en herstel die dissipels se kontak met Hom. Daar bestaan
nie eenstemmigheid t.o.v. die interpretasie van ~lKPOV, DpaV en 9c:wp£1v
nie. Die vraag is wat met die twee tydjies en die twee verskillende woorde
vir sien bedoel word. 334 'n Letterlike interpretasie is die mees waarskynlike,
maar vir Brown (1970:730) verteenwoordig die twee klein tydjies twee
bedelings. Dit is vir hom 'n aanduiding van die tydperk waarin die Parakleet
teenwoordig is. 335 Twee verskillende werkwoorde vir sien (DpaV en
9c:wp£1v) word gebruik. 336
Die kontras tussen die twee tye word uitgebou deur die verskillende reaksies
wat dit vir die onderskeie partye tot gevolg het: die wereld (as simbool van
ongeloof en rebellie) is aanvanklik bly (xap~aC:Tal) oor die gebeure van die
eerste tydjie. Jesus is nie meer sigbaar nie en sy afwesigheid word
klaarblyklik as 'n oorwinning geInterpreteer. Hierdie afwesigheid van Jesus
het weer die teenoorgestelde uitwerking op die dissipels: hulle word met
droefheid (Au1Tll) vervul omdat hulle Hom nie kan sien nie. Die tweede
tydjie stel sake in perspektief. Dit het Jesus se weersiens vir die dissipels
tot gevolg wat terselfdertyd hulle vreugde herstel (5.9). Sonder om die
uitwerking van die tweede tydjie op die wereld te venneld kan afgelei word
dat die rolle omgekeer is en dat droefheid nou die wereld se deel is. Hoewel
die weggaan van Jesus dus hartseer vir die dissipels tot gevolg het is dit van
korte duur. Jesus se weggaan en terugkeer open soveel moontlikhede dat
334 'n Letterlike interpretasie sou claarop neerkom dat die eerste van hierdie klein tydjies (1.77 en 1.78)
op Jesus se dood, wat voor hande is, dui en Hom van die dissipels sal skei terwyl die tweede klein tydjie
(1.19 en 1.80) 'n aanduiding van die tydperk o::i sy opstanding is - waartydens sigbare kontak met Hom
weer herstel sal wees (Schnackenburg 1982:156; Newman and Nida 1980:510; Groenewald 1980:337);
Carson (1991:543). Brown (1970:729) verskil en kom weer tot die gevolgtrekking dat OI!Jt:aBt met die
opstanding of die wederkoms van Jesus geassosieer kan word. Hy grond sy siening op 'n interpretasie
wat die konteks van die hele evangelie in berekening bring. Volgens hom, is die letterlike sien van
Jesus deur die latere gemeenskap op 'n geestelike vlak geherinterpreteer.

Vir Brown (1970:730) is die interpretasie van die Parakleet legitiem omdat dit aansluit by die
Johannese gedagte dat die Parakleet die verheerlikte (en permanente) teenwoordigheid van Jesus onder
die dissipels verseker. Waar die uitdrukking in v.16 eers 'n aanduiding van 'n fisiese 'sien' was, het dit
nou 'n geestelike betekenis gekry.
335

336 Albei die werkwoorde word deur Louw en Nida (1989:277) onder die domein van sintuiglike
waarneming gekatagoriseer. Daar is egter, volgens hulle, 'n verskil in betekenis: 6paw dui op blote
gesigswaarneming. 8c:wptw beteken om iets met aandag te beskou 'often with the implication that what
is observed is something unusual - to observe, to be as spectator of'. Hoewel dit mag voorkom asof 19.
op 'n dieper, geestelike insig neerkom, se Newman and Nida (1980:510) dat claar tans eenstemmigheid
onder kommentatore bestaan dat die twee woorde sinonieme is.
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vreugde die uiteindelike kenmerk van die tydperk word. Dit vestig die
aandag op die uitwerking wat Jesus se weggaan en terugkeer op die gemoed
van die dissipels sou he, asook die invloed wat die gebeure tussen die 'twee
tydjies' vir hulle sou meebring.
Die punt van vergelyking tussen droefheid en blydskap word in (5-5.6)
metafories verduidelik. Die fisiese geboorteproses (YEvv~all) dien as
metafoor. Die blydskap wat voorle sal die huidige droefheid van die
dissipels a.g.v. Jesus se afwesigheid verdring net soos die vreugde wat die
aankoms van 'n nuwe mens die pynlike geboorteproses op die agtergrond
skuif. Jesus se weersiens wat die kenmerk van die tweede tydjie is, verskaf
'n blywende vreugde aan die dissipels wat selfs nie deur die wereld verdring
kan word nie. Dit moet toegeskryf word aan die gebeurtenis wat die twee
tydjies van mekaar skei en moet straks as die hoofrede vir die dramatiese
ommeswaai in die gemoed van die dissipels aan die een kant, en die
teleurstelling van die wereld aan die ander kant, beskou word.
Xapav is 'n tema wat 18 keer in die evangelie aangetref word. 337 Dit is 'n
eienskap eie aan die familie. Die oorsprong daarvan kan na die eenheid
tussen die Seun en die Vader teruggevoer word (14:20). Dit is ook 'n
kenmerk van Jesus (17:13). Met die insluiting van die dissipels in hierdie
verhouding is vreugde ook aan hulle geskenk (15: 11). In die wereld ly hulle
baie smart, maar hulle vreugde triomfeer telkens omdat negatiewe faktore in
die wereld dit nie kan verswelg nie (16:22).
Die familiebeeld
Geboorte (YEvv~all), is saam met die term lewe (~w~) verwant aan die
familiebeeld en dien, soos reeds gese, as twee sleutelterme in die evangelie.
In 5.6 word 'n fisiese geboorte in die metafoor ter sprake gebring. Deur die
metafoor van 'n fisiese geboorteproses te gebruik, word die begin van 'n
nuwe bestaanswyse geilnpliseer. Die geborene word in die geleentheid
gestel om ten volle aan die lewe deel te neem. Dit is o.a. ook die bedoeling
wat 'n geestelike interpretasie van hierdie metafoor bereik. Van 'n geestelike
gebo011eproses is die metafoor van 'n fisiese geboorte slegs 'n beperkte
analogie. Die feit dat albei geboortes met dieselfde woord beskryf word
(vgl. 3:5) is 'n aanduiding dat fisiese en geestelike geboortes parallel loop.
Beide open die moontlikheid van 'n nuwe bestaanswyse wat radikaal van die
lewenspatroon van die wereld verskil.
Beyreuther (1986:359) meld dat die voorkomste hoofsaaklik Lv.m. die eskatologiese vervulling in
Christus aangetrefword. Dit is 'n weerspieeling van die hele boodskap van die N.T. nl. die proklamasie
van God se redding deur Christus wat as 'n boodskap van vreugde manifesteer.
337
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Dit word sigbaar in die vreugde wat die kinders van God se deel is teenoor
die droefheid wat die wereld kenmerk. In die konteks van die familie soos
beskryf in 15: 10-12 waar liefde en gehoorsaamheid aan die orde van die dag
is, is vreugde ook In vanselfsprekende deel.
Ekklesiologiese perspektiewe
Die gemeente leef in 'n geestelike bedeling waarin die fisiese sien van Jesus
nie meer moontlik is nie. Dit is aIleen moontlik om Jesus nog deur die
geloof te sien en daarvoor is 'n geestelike geboorte onontbeerlik. God se
mense kan m.a. w. getuig van In nuwe bestaanswyse wat die ou bedeling, in
geestelike rykdom soos byvoorbeeld vreugde, oortref. In hierdie tyd word
die teenwoordigheid van Jesus deur die Heilige Gees lewend gehou wat
verder beteken dat God se mense deur die geloof lewe. Die kerk is 'n
vreugdesgemeenskap a.g.v. die Gees en die teenwoordigheid van Christus.
Dit beteken geensins dat die geloofsgemeenskap in 'n armer bedeling lewe
me. Jesus se weggaan hou soveel voordele vir hulle in dat die tydperk mi sy
vertrek deur Hom selfs as 'n tyd van vreugde vir agtergeblewenes
uitgesonder word, hoofsaaklik omdat hulle op die teenwoordigheid van die
Heilige Gees as begeleier kan reken. Vir die take (bv. getuienis) wat aan die
gemeente toevertrou is, kan die kerk dus in Jesus se afwesigheid op die
teenwoordigheid van die· Parakleet reken, wat as verteenwoordiger van
Jesus optree. Die geloofsgemeenkskap word weereens teenoor die wereld
gestel. Jesus se weggaan is die bepalende faktor wat verskillende reaksies
(hartseer en blydskap) by die wereld en die dissipels ontlok.
16:23-24
1.1'
.,
.1'
'.z
"
5. 10 Kat' .t.V
t.K£lVlJ TlJ-nI,.U::P\l
qlE OUK cpWTTJaETE OUoEV.
5.11
a~~v
5.12
~~v
5.13
Atyw u~lv,
5. 13 . 1
av Tl aIT'la'lTE TOV lTaT£pa £v T4J ovoIJaTl IJou
,~,

'I

5.14
5.15
5.16

r--

'}"

\

,.,

"".,

I

I

8wGn u~lv.
EW~ OpTl OUK 1jT~GaTE OU8EV tv Tt{J ov6~aT( ~OU'
alTEITE

at A~~tVEoO£,
'tva xapa u~WV

it

iJ IT£lTAllpw~tVll·

186

Inleiding

V.23a (5.10): In Tweede belofte word aan die dissipels gemaak nl. dat
hulle in daardie dag niks meer vir Jesus sal vra me.
V.23b-24 (5.11-5.16): In Derde belofte volg: hulle versoeke sal toegestaan
word.
Die dissipels ontvang in hierdie gedeelte nog twee beloftes. Dit is beloftes
wat geldig is mi die gebeure wat volg op die Itweede kort tydjie'. Daardie
dag (EV EKdvlJ Tfj iU1Epa), d.w.s. die dag waarop hulle Jesus mi sy
opstandin~38 weer sal sien, sal hulle Hom niks meer vra me (5.10). As rede
word in 5.13.1 aangevoer dat hulle die Vader direk kan nader met hulle
versoeke. Dit is 'n aanduiding dat hulle verso eke en vrae beantwoord sal
wees. 339 Toegang tot die Vader is nou In werklikheid. Tweedens kry hulle
weer die versekering dat hulle gebedsversoeke toegestaan sal word (5.14).
Tot in daardie stadium (apTl) het hulle Hom nog niks in sy naam gevra me
(hulle kon Hom nog altyd persoonlik nader), maar na sy vertrek sal dit die
nuwe wyse van kommunikasie wees. Die metafoor van die kommunikasie
in die familie word hiennee weer aan die orde gestel en sluit aan by die
vorige beloftes in 14:13; 15:7; 15:16.

338 Daardie dag verwys volgens Schnackenburg (1982: 159) nie aIleen na die gebeure na afloop van die
paasfees nie, maar ook na die begin van die nuwe era (eeu) waarin die Gees die vrae van die dissipels sal
beantwoord.

339 Daarbestaan volgens Newman and Nida (1980:514) onsekerheid oor die verstaan van EpUJT~aETE
wat deur sommige vertalings geinterpreteer word met: 'om 'n vraag te vra'. Die saak word bemoeilik
deurdat 'n tweede woord vir 'vra' in die teksvers voorkom n1. alTE1TE. Lg. het volgens Newman and
Nida die oorpronklike betekenis van 'om vir iets te vra'. Word beide werkwoorde gebruik met die
bedoeIing om vir iets te vra? Die antwoord hang volgens Newman and Nida daarvan af of die woorde
by die voorafgaande ofvolgende gedagtes aansluit. Saam met die voorafgaande beteken dit om 'n vraag
te vra en saam met die voortgaande is die betekenis om vir iets te vra. Newman and Nida is uit die
konteks van hoofstuk 16 oortuig dat ego werkwoord die betekenis het van: 'om 'n vraag te vra'. Die
tweede werkwoord EpwT~aETE, begin dan met 'n nuwe onderwerp nl. om Jesus iets in sy naam te vra.
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'n Kort opsommende vergelyking van die vyf gebedsbeloftes in die
afskeidsrede Iyk soos volg:
Kenmerk

14:13/4

15:7

15:16

16:23

16:24/6

Vra = alTEW
"
Vra onbeperk (lav Tl)
Vra in Jesus se Naam
Jesus voorsien
Vader voorsien

Ja
Ja
Ja
Ja
Nee

Ja
Ja
Geen
Geen
Geen

Ja
Ja
Ja
Nee
Ja

Ja
Ja
Ja
Nee
Ja

Ja
Ja
Ja
Nee
Nee

Versoeke word met at TEW beskIyf. Dit gee uitdrukking aan die ems en
dringendheid van die versoeke sodat dit selfs die vonn van 'n eis of pleitrede
aanneem (Louw and Nida 19989:407).
Dit kom oenskynlik as 'n paradoks voor dat Jesus in al die gevalle geen
beperking (lav Tl) op die versoeke van die dissipels plaas nie. Tog word
hulle verso eke klaarblyklik met die voorskrif gekwalifiseer nl. om in' die
Naam van Jesus' te vra. In 15:7 waar hierdie voorskrif ontbreek, word twee
voorwaardes vir gebedsverhoring gestel: 'As julIe in My bly' en 'as julIe in
My woorde bly'. Gehoorsaamheid en onderwerping aan Jesu~ se gesag
word as voorwaardes vereis. 'n Vraag wat hieruit ontstaan is: wat moet in
harmonie met Jesus wees? Die dissipels se leefwyse of hulle versoeke?
Indien aanvaar word dat 'in My woorde bly' as 'n altematiewe uitdrukking
vir 'in My Naam' beskou word, dui dit waarskynlik op albei. Daarmee is
die aard van die gebed bepaal.
Lede van die familie spreek in
familieverband hierdie gebed uit wat impliseer dat verso eke en leefwyse in
harmonie met die Seun en die familiebelange moet wees. Om vir iets in sy
Naam te vra is om vir 'n saak te vra waarvoor Hy ook sou vra (Van der
Watt 1999:28). Daarom kan dit geen selfsugtige eiebelang insluit nie.
Versoeke moet gerig word vanuit die sfeer waarvoor Jesus ook staan en wat
sy gesag toelaat. Die inhoud van gebedsversoeke sal gevolglik voorsiening
moet maak vir die familie se belange.
Volgens Newman and Nida
(1980:462) is die frase 'in My naam' altyd moeilik om te vertaal. Dit is
volgens hulle 'n bybelse gedagte dat die naam van 'n persoon
verteenwoordigend van die persoon self beskou word (vgl.1: 12). In 15: 16
volg die verhoring van gebede op die insluiting van die dissipels in die
familie. Hulle is in belang van die familie vir sekere take afgesonder en
uitgestuur en mag hiervoor hulp benodig. Kommunikasie met die Seun is in
sulke gevalle onbeperk tot hulle beskikking. In 16:23,24 is volkome
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vreugde die resultaat van die familie se gebedsverhoring. Die indruk word
geskep dat die missie van Jesus nou suksesvol afgehandel is. Hyself nader
die Vader nie meer namens die kinders nie (16:26) omdat hulle nou self
direkte toegang tot die Vader het (16:23). Jesus het die weg vir sy mense
gebaan om nou direk met die Vader te kommunikeer. Die verhoudinge
tussen die Vader, Seun en dissipels getuig van volkome geluk en harmonie.
Die kinders benodig niks meer nie omdat die Vader in alle behoeftes
voorsien. In al bg. gevalle staan die uitdrukking 'vra in My naam' in die
konteks van die gebed en word die verhouding tussen Jesus en die dissipels
beklemtoon (Newman and Nida 1980:462) 340
Die Familiebeeld

Die direkte verwysings na die Vader en die Vader se hefde, verleen ook aan
hierdie gedeelte die karakter van die familie. Die intieme eenheid tussen die
Vader, Seun, Parakleet en kinders skep die moontlikheid vir
kommunikasie. 341 Die kinders nader die Vader met vrymoedigheid om hulle
behoeftes onder die Vader se aandag te bring. Hulle vreugde bereik
vOlkomenheid namate die voorsorg van die Vader al hulle behoeftes
ondervang (16:23). Die teenwoordigheid van die Parakleet verskuif hierdie
eskatologiese belofte na die omstandighede van die familie in die hede. Met
sy inwoning in die dissipels kan die openbaring en verlossingswerk van
Jesus deur die dissipels voortgesit word (Van der Merwe 1995 :247).
Dit is opvallend, merk Van der Watt (1999:28) op, dat Jesus by. in 16:23 nie
van 'my' Vader praat nie, maar van die Vader. Kommunikasie met die
Vader geskied m.a.w. deur die kinders wat vir hom 'n aanduiding is dat die
dele wat oor gebed handel ook deel van die famihebeeld VOfffi.
Ekklesiologiese perspektiewe

Jesus baan die weg vir God se mense om na sy vertrek direk met God die
Vader in gespreksverbinding te bly. Dit word moontlik gemaak deur die

340 In 'n poging tot 'n dinamiese vertaling van 'vra in My naam', vertaal Goodspeed die frase met 'as
My volgelinge'. Dit is 'n vertaling wat gebaseer is op die argument dat 'in My naam' ekwivalent is aan
die woorde: 'vanwee julIe verhouding met My' of 'omdatjulle Myne is' (Newman and Nida 1980:463).
341 Jesus se gebede tot sy Vader neem 'n belangrike plek in sy lewe in. Hy is altyd seker dat sy gebede
verhoor sal word - vgl. 11:41-42. Hy maak dus ruim van die geleentheid gebruik om met sy Vader te
praat (hoofstuk 17). In sy gebede stel Jesus die voorbeeld om vir die behoeftes van ander te bid bv.vir
Lasarus (11:41-42) en vir die dissipels (hoofstuk 17). Jesus se gebede funksioneer dus binne die bekende
familieverhoudings waar prioriteit altyd aan die Vader se belange verleen word.
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gebeure wat tussen die 'twee tydjies' plaasvind en Jesus eers tydelik van die
dissipels wegneem, om later sy terugkeer na die Vader moontlik te maak.
Die voorwaarde vir gebedsverhoring nl. om in die Naam van Jesus te bid, of
om in Jesus te bly en sy woorde toe te laat om te heers (in jou te wees/onder
die gesag van die woord te staan/gehoorsaam te wees) beklemtoon die
belangrikheid van die etiek vir God se mense. Na die voorbeeld van Jesus
self, sal hulle nie eerstens op hulle eie behoeftes gefokus kan bly nie, maar
ander se belange moet soek.
16:25-33
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Inleiding
V.25 (5.18-5.19): Sluit aan by tweede belofte: hulle sal alles duidelik
verstaan
V.26-27 (5.20-5.22): Sluit aan by derde belofte: hulle versoeke sal
toegestaan word
V.28 (5.23-5.25): konklusie
V.29-30 (6.4): die dissipels verstaan
V.31-32 (7 -7.5): Jesus: voorspelling
V. 33 (7.6-7.9): bemoediging
Semi-kola 5.18-6.1 skep 'n kontras tussen die tye waarin Jesus se woorde
steeds nie verstaanbaar sal wees nie en die periode van direkte kontak met
die Vader.
Die uitdrukking in 5.18 (v.25), TaOTa AfAaA'lKa Ulllv, suggereer dat Jesus
se woorde hul einde nader. 342 In hierdie slotgedeelte van hoofstuk 16 sluit
die temas van kommunikasie deur gelykenisse en openlike gesprekvoering
by mekaar aan. Jesus se vermeldings bied vir oulaas troos en versterking.
In 5.22 (v.27) word die dissipels van die Vader se liefde vir hulle verseker.
Sy liefde wat met <I> LAd uitgedruk word, is die resultaat van die dissipels se
liefde vir Jesus (lhl Ullfl~ EIlE rrf<l>lA~KaTf) en wat uit die gelowige
aanvaarding van Jesus se ware herkoms en eindbestemming bestaan
(E~f)AOov rrapa TOO rraTpo~
Kat EArlAuOa d~ TOV KOGJlOV' mlALV
0<1> ('llll TOV KOGJlOV) Hier aan die einde van die afskeidsrede verwys Jesus
na die dissipels se geloof wat hulle help om sy ware herkoms nl. dat Hy van
God uitgegaan het, te bevestig (5.22).
We ere ens is die verb and tussen
geloof en liefde sigbaar. Die dissipels se liefde vir Jesus gee aanleiding vir
die Vader om hulle ook lief te he. Die karakter van Jesus se mense kom
weer na yore en bevestig die onderlinge verhoudinge tussen Hom, die Vader
en die dissipels. In hierdie onderlinge verhoudinge is sy mense in staat om
te glo d.w.s. in 'n verhouding met Jesus te staan en sy Goddelike oorsprong

342

Newman and Nida (1980:516); Schnackenburg (1982:161)
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te herken. Daar is ook die vennelding dat die gebeure van die uur 'n ware
toets vir die dissipels se geloof sal wees, met die vroegtydige waarskuwing
dat hulle geloof die toets nie sal deurstaan nie (7.2). Hulle sal van Jesus af
wegvlug, maar danksy die Vader se liefde vir Hom sal Hy nie alleen wees
nie. Hierdie mededelings is bedoel om vir die dissipels vrede te verseker
asook die aankondiging van sy algehele oorwinning (7.9). Die bravade
waarmee die dissipels hulle begrip verklaar word gevolglik nie deur Jesus
emstig bejeen nie. Die ingrypende gebeure van die uur (wpa) sou hulle
uitmekaar dryf. Volgens Barrett (1978:497) staan die uitspraak van 7.3 in
kontras met die van 5.19. Die uur wat kennis vir die dissipels tot gevolg sou
he dui op die toekoms. Alvorens die dissipels vreugde sal ervaar Ie daar
eers 'n periode van ontnugtering voor. Barrett (1978:497) sien die '{va, soos
ook elders, as 'n verduideliking. Die uur waarvan hier sprake is verwys na
Jesus se gevangeneming en kruisiging (Newman and Nida 1980:521).343
Hoewel die dissipels in Jesus is en Hom as gestuurde van God aanvaar,
staan hulle gebrekkige ge100f onmiskenbaar duidelik uit. Die vervolging van
die wereld in die afsienbare toekoms sal die oppervlakkigheid van hulle
geloof ontmasker. Jesus vind troos in die wete dat die eenheid tussen Hom
en die Vader Hom nie alleen sallaat nie.
Die kontras tussen Jesus en die wereld word weereens deur Johannes
uitgelig (7.6-7.9). Die twee pole word deur: EV EJ.!OL en EV T4J KOaJ.14l
gekontrasteer. Jesus verbind die vrede (dprlVllV) wat vir die dissipels
beskore is in Hom as persoon. Hulle sal egter geen vrede in die wereld
ervaar nie. In die wereld is verdrukking (8Alt\J LV) hulle voorland. Jesus
koppel egter hulle vrede aan Homself omdat Hy die wereld oorwin het. 344
Die vrede wat in Jesus opgesluit is, staan in die konteks van sy oorwinning
oor die wereld (7.9). Van der Merwe (1995:474) is daarom korrek as hy
hierdie vrede in verband bring met Jesus se oorwinning oor die dood, die
Bose en die verlossing wat deur sy dood en opstanding bewerk is.
343 Die voorspelling dat die dissipeis deur die gebeure van die 'uur' uitmekaar gedryf sou word, word
deur kommentare as 'n aanhaling uit Sagaria 13:7 soos aangehaal in Mark 14:27 beskou. Volgens
Barrett (1978:498) is dit moeilik om nie die evangelis se bedoeling raak te sien nie. Enersyds word die
dissipels se vlug 'na sy eie' geskets m.a.w. hulle mislukking om hulle sg. geloof gestand te doen, maar
andersyds word die geliefde apostel tog in 19:27 aan die voet van die kruis vermeld. Hiermee wil die
evangelis volgens Barrett op die dissipels se onvermoe wys, maar ook die kontinurteit met die kerk (in
die vorm van die geliefde dissipel) beklemtoon. 'Crucifixion, resurrection and the gift of the Spirit are
the theological as well as the historical foundation of the church. At the time of the crucifiction Jesus
was all the 'church' there was' (Barrett 1978:498).

344 Newman and Nida (1980:522) meld dat VEVlKlllW slegs hierdie een keer in die evangelie voorkom.
Beide Paulus en die outeur van Openbaring praat van Jesus as die een wat die wereld oorwin het en die
oorwinning tot beskikking van sy volgelinge stet. 'Oorwin' word volgens hulle in sommige vertalings
weergegee met: 'het die geveg gewen teen... '.
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Volgens Schnackenburg (1982:161) kom geen nuwe inhoud in hierdie
gedee1te na yore nie, maar word bestaande inhoud van 'n dieper dimensie
voorsien. Dit kan gesien word as 5.18-5.19 (v.25) aansluit by die tweede
be10fte in v.23a. Die dissipe1s sal alles duidelik verstaan. Volgens Newman
and Nida (1980:516) is dit weer 'n verwysing na die werk van die Heilige
Gees wat vir die nodige inligting sal sorgo Semi-kola 5.20-5.21 (v.26) sluit
weer aan by die derde be10fte (v.23b-24). Die dissipels se versoeke sal
toegestaan word. Die 'uur' waarna in 5.19 verwys word, is 'n altematiewe
uitdrukking vir die tweemalige vermelding van die 'dag' (v.23 en 26). Dit is
'n verwysing na die tydperk na die Paasfees - dus in die nuwe bede1ing 
waar Jesus nie meer deur ge1ykenisse nie, maar openlik met die dissipe1s oor
die Vader sal praat. 345 Hoe sal dit in die lig van sy vertrek kan gebeur? In
v.13 ev. word die Parakleet aangedui as die Een om die Vader aan die
dissipels te bemiddel, maar Jesus doen nie volkome afstand van hierdie
verantwoorde1ikheid nie. As aanvaar word dat hierdie gedeelte in die
geledere van die latere gemeenskap finaal afgerond is, is dit verstaanbaar dat
Jesus se woorde en dade ten tye van sy aardse bediening vir die dissipe1s
soos 'ge1ykenisse' (d.w.s. raaise1agtig) sou oorkom. Hulle het immers nog
nie oor die volle implikasies van sy optrede beskik nie. Na Paasfees, met
die volle perspektiefvan die kruis en opstanding en o.l.v. die Parakleet praat
Jesus 'openlik' (d.w.s. verstaanbaar). Die dissipels se latere interpretasie
van Jesus se woorde en dade word in hierdie gedeelte deur die skrywer met
die gedagte van 'n 'verborge en openlike gesprek' uitgedruk. 346
Die familieterm, vader, kom drie keer in v.23-26 VOOL Dit verleen aan
hierdie gedeelte wat steeds oor die gebed handel, 'n familiekonteks. Die
altematiewe woord vir liefde, qHAEtV, (i.p.v. ayaTTuv) word gebruik.
Volgens Scnackenburg (1992: 163) word ayamlw in al die gevalle gebruik
om die gemeenskap tussen die dissipels, Vader en Seun te beskryf. Die
keuse hier vir <I> lAEW is volgens hom doelbewus gemaak om 'n ander aksent
in hierdie verhouding nl. die van vriendskap tot uitdrukking te bring. 347

Carson (1991:544) ; Schnackenburg (1982:159) meld dat die tydperk ook 'n aanduiding van die
nuwe bedeling is.

345

346 'The whole nature and configuration of the gospel of John bear witness to the fact that the Johannine
community regarded a transformation of the words that Jesus spoke and the acts he performed as
necessary in the light of their paschal faith and subject to the guidance of the Spirit' Schnackenburg
(1982: 162).

Louw and Nida (1989:294) ontken enige noemenswaardige verskil in betekenis tussen ayamlw en
qHAEw. Die enigste moontlike verskil is dat 19. 'n aanduiding van interpersooniike assosiasie kan wees
terwyl ego op liefde gefokus is. Persone word nooit beveel om met <j>IA£W mekaar Hefte he nie. Die
347
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Die dissipe1s word in semi-kola 5.23-5.26 (v.28) weer van Jesus se herkoms
(ware tuiste) bewus gemaak. Hierdie vers vertoon 'n chiastiese opbou:
A
B
B
A

E~fjAeov

rrapa TOO rraTpoc;
Kat EA ~AUea £lC; TOV KOOJ1OV
rraAl v a(j>( TJllt TOV K00J10V
" TOV rrOT£pa
"
Kal, rrop£uOllat rrpoc;
;

In 5.23-5.26 (v.28) word Jesus se pad beskryfvanaf die Vader en ook weer
terug na die Vader. Hiervolgens kan gese word dat sy ware tuiste nie hier
op die aarde is nie, maar by die Vader. Sy verblyf hier op aarde was dus
net tydelik en vir 'n spesifieke doel. In 'n sekere sin bevat hierdie vers 'n
volledige opsomming van die Christelike geloof soos uitgedruk deur
Johannes (Barrett 1978:496).348 Sy koms impliseer sy vertrek en sy vertrek
impliseer sy koms (Van der Merwe 1995:158). Hierdie verklaring van Jesus
(6.1-6.4) word deur die dissipels as 'n openlike gesprek (rrapPTJo(a)
ervaar. 349 Dit is volgens Van der Watt (1999:2) die wyse waarop vriende
met mekaar kommunikeer en kan dus as 'n familieterm uitgesonder word.

Die hoofstuk, en daarmee ook die afskeidsgesprekke van Jesus sluit op
hierdie blymoe~ige en positiewe noot af (Barrett 1978:469; Sc~ackenburg
1982:167; Tolmie 1995:221).
Die Familiebeeld

Die openlike gesprek tussen die Seun en die kinders is 0pvallend. Dit getuig
van die innige vertrouensverhouding tussen die Vader, Seun en kinders wat
deur wedersydse liefde gekenmerk word. Hier, soos ook vroeer, vorm die
geloof van die kinders die basis van hulle liefde vir Jesus en verskaf
sodoende die gronde vir die Vader om met liefde teenoor hulle te reageer.
opvatting dat q>lA£W op menslike liefde en dyonaw op Goddelike liefde dui, is volgens Louw and Nida
ongegrond.
'It expresses God's movement to the world in Christ; the moment of humiliation and revelation; the
return to the Father, which is both the consummation of his glory and the redemption of the world
(Barrett 1978:496). Brown (1970:725) verklaar dat die gebruik van die (aoristus, E~fiAeOV) 'n
aanduiding is dat die inkarnasie op 'n spesifieke tydstip plaasgevind het, terwyl die perfektum
(EA~AUeO) op die voorgaande effek dui. Die konteks beklemtoon Jesus se vertrek na die Vader
(vg1.l3:1).
348

Volgens Louw and Nida (1989:338) het napPTlCTIO in hierdie konteks die letterlike betekenis van:
'om moedig te praat', om 'in die publiek, op 'n bekende wyse te verklaar'.

349
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Die kinders bewys hulle Hefde vir die Seun deur in Jesus te glo en
gehoorsaam te aanvaar dat Hy die gestuurde van die Vader is (5.22).
Die Vader bied sy beskerming vir sy Seun in die krisis van die kruis wat
reeds soos 'n skaduwee oor Hom val. Wanneer almal van Hom gaan vlug en
aIleen sallaat, sal die Vader (soos van 'n vader verwag) sy plig nakom en sy
Seun van sy teenwoordigheid verseker. Jesus tree in gehoorsaamheid aan
die Vader op en sal daarom nie deur die Vader verlaat word nie.

Ekklesiologiese perspektiewe
Hier in die slotgedeelte van die afskeidsrede is 'n groep wat as Jesus se
mense onderskei kan word, duidelik sigbaar. As groep onderskei hulle
huIleself aan die geloofsbelydenis dat Jesus die gestuurde Seun van God is,
wat van God uitgegaan het om vir 'n sekere doel tydelik na die aarde te kom.
Na die gehoorsame afhandeling van sy Vader se opdrag (wat sy lyding en
dood by die gebeure van die 'uur' insluit) keer Hy na sy ware tuiste by sy
Vader terug.
Hierdie belydenis bring die konfessionele karakter van die gemeente onder
die aandag. Dit is 'n aspek wat o.a. ook bepalend vir die identiteit van God
se mense is. Oenskynlik wil dit voorkom of die verskillende konfessies van
kerke eerder vir verdeeldheid as eenheid sorgo Bestaan daar 'n belydenis
wat kerke in 'n eenheid sou kon saamsnoer? Die antwoord op die vraag is
stellig negatief, maar die belydenis dat Jesus van God uitgegaan het sal ten
minste as eerste steen op die fondament van 'n suiwer Godsbeskouing
neergele moet word indien kerke aanspraak op hulle christelike identiteit wil
behou.
Die verhouding wat deur Jesus se daad tussen God en sy mense moontlik
gemaak is, dra die karakter van 'n vriendskapsverhouding. Dit word deur
openhartigheid gekenmerk. God se mense kan vrymoedigheid neem om
God met alles te nader en met Hom daaroor in gesprek te tree. Deur hulle
geloofsbinding met Jesus word hulle van die wereld onderskei aan twee sake
wat danksy Jesus se bemiddeling hulle deel geword het nl. Jesus se vrede en
oorwinning oor die wereld. Dit voorsien aan hulle die nodige krag om die
verdrukking van die wereld te weerstaan.

Ekskursie: Die Kruis in die afskeidsrede
Hoewel die woorde OToupoc;;/moupow (kruislkruisig) nie in die
afskeidsrede voorkom nie, word die kruisgebeure tog indirek aan die orde
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gestel. Dit sentreer hoofsaaklik in die venneldings van Jesus se terugkeer na
sy Vader wat o.a. met die aankondiging van sy 'uur' (wpa) wat aangebreek
het, beskryf word. 350
Uit sy deeglike ontleding van elke konteks kom Van der Merwe (1995:363)
tot die konklusie dat die 10hannese evangelie die wpa van Jesus nie
deurgaans dieselfde d.w.s. as 'n verwysing na Jesus se kruis en verhoging
gebruik nie. 351
Die kruis van Jesus word weI volgens Van der Merwe (1995:358) op die
volgende plekke met die wpa van Jesus in verb and gebring: 12:23-28; 13:1;
17: 1. Die gemeenskaplike faktor in hierdie gedeeltes setel volgens hom in
die verband tussen f)..l1AUeEV/~AeEV en wpa in die protasis van elke verso

12:23,27
I11000e; aTToKp (vETal mhole; Af.yWV,
'EAr1AU9EV rl wpa '(va 8o~aaOij 6 u10e; TOO av9pWTTOU.
27

r-=

NOv rl tjJUX~ J-lou TETapaKTal.
,;
Kal Tl H TTW;
\

~

~naTEp,

OWOOV J-lE £K Tile; wpae; TmJT11e;;
2'\ '\ \ s:: \
~
"''\n~_.'
\
uta TOUTO
11lill..Q.y
He; T11V
wpay TauT11v.

Ul\l\a

V

.I

Hoewel hierdie gedeelte nie onder die amptelike indeling van die
afskeidsrede (13: 1-17 :26) geklassifiseer word nie, is dit vir die ondersoek
ter sake. Volgens Carson (1991:437) was sy 'uur' tot op hede beskou as 'n
oomblik erens in die toekoms. 'From now until the passion the hour is in
immediate prospect (12:27; 13:1; 17:1) ... the hour that is nothing less than

350 Brown (1970:517) bied 'n handige opsomming van die voorkomste van Jesus se 'uur' (wpa) in die
evangelie. Van der Merwe (1995:341ev.) sluit hierby aan, maar neem die bespreking verder deur me
aileen, soos Brown, die linguistiese gebruik van wpa te verreken me, maar telkens ook die konteksin
berekemng te bring om sodoende die semantiese betekems te bepaaI.

351 Die verskillende kontekste van wpa bring vol gens Van der Merwe (1995:364) die volgende
perspektiewe van die woord aan die lig:
1) as 'n aanduiding van 'n nuwe bedeling (2:4)
2) as 'n aanduiding van 'n nuwe wyse van aanbidding (4:21-24)
3) as 'n aanduiding van 'n eskatologies-soteriologiese moment: die redding en veroordeling wat Lv.m.
Jesus se KptcnS van die inkarnasie staan.
4) die legitimiteit van dissipelskap staan i.v.m. die kruis van Jesus (12:23; 13:1; 17: 1)
5) Uit die perspektiefvan 17:1-8 dui Jesus se uur in v.1 op die bedeling van dissipelsskap
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the appointed time for Jesus' death, resurrection and exaltation - in short his
glorification. ,352
Met die versoek van sekere Grieke om Jesus te sien (hoofstuk 12), word 'n
keerpunt in Jesus se aardse bediening bereik. Vol gens Newman and Nida
(1980:402) vorm 12:20-36 'n afsluiting van hoofstukke 11 en 12. Met die
opwekking van Lasarus uit die dood (hoofstuk 11) is Jesus se heerlikheid
geopenbaar. Met Lasarus se opwekking is 'n beweging begin wat tot Jesus
se eie dood sou lei. Jesus vertolk die versoek van die heidene om Hom te
sien as sy 'uur van verheerliking' wat aangebreek het (v.23). In v.24
suggereer Jesus n.a.v. die beeld van 'n koringkorrel dat lewe (vrug) aIleen
moontlik is deur (sy) dood. Jesus se 'uur' wat verb and hou met sy dood,
verkry mer die betekenis van 'verheerliking'.

13:1

1.

Opo 8£ Tf]e; £opTf]e; TOO TTaoxa
l.1 ld8we; 0'111 000e; OTt ~Ae[V mhoO Ti wpa
1.1.1
I( va IJ[Ta~u [K TOO KOOIlOU TOlhou
TTpOe; TOV TTaT[pa,
1.2
ayaTTr]oae; TOUe; 18(oue; TOUe; [V T4J KOOIl4',
l.2.1 de; T£AOe; ~yaTT110[V mhoue;.
\

\

I

Soos in die bespreking van hierdie vers aangetoon is, dien 13: 1 as inleiding
tot die tweede deel van die evangelie volgens Johannes. Jesus se liefde vir
sy dissipels is van hierdie punt verder opvallend. Brown (1970:550) is van
mening dat de; T£AOe; (l.2.1) 'n kwalitatiewe en kwantitatiewe betekenis
het d.w.s. op 'n volkome liefde en 'n liefde tot die einde dui.
Die skerp kontras tussen die wereld 'bo' en 'onder' word met die
werkwoord Il[Ta~f] beklemtoon. Die 'uur' wpa, wat tot Jesus se oorgaan
na die Vader sou lei, is in hierdie konteks 'n aanduiding van die gebeure
tydens die paasfees. Dit behels Jesus se lydiilg, dood en opstanding (Brown
1970:517; Newman en Nida 1980:427). Barrett (1978:438) is van mening
dat 'n kwalitatiewe onderskeiding hier tussen die 'bo' en die 'onder' aan die
orde is. Dit is egter duidelik dat Jesus se oorgaan na die Vader via die kruis
en sy dood geskied (Van der Merwe (1995:188).
352 Volgens Carson (1991:437) is die titel 'Seun van die Mens' in die Sinoptiese evangelies aIgemeen in
verband met of Jesus se lyding of sy komende verheerliking gebring. Hier in die vierde evangelie, smelt
die twee saam, nie aIleen omdat Jesus se dood as die eerste stap van sy verheerliking beskou word nie
(terugkeer na sy posisie by die Vader voor die wereld), maar ook omdat sy dood 'n manifestasie van sy
glorie was.
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Die implikasies van Jesus se sterwe vir die ekklesia word treffend tydens die
maaltyd wat verder in hoofstuk 13 beskryf word, gelllustreer. Die twee
interpretasies van die voetewassing dui dit aan as: JlEpoc:; (deelhe) en
Ka8apoc:; (reinig).
Hoofstuk 13 word gekenmerk aan die uitbeelding van die teenstrydigheid
tussen egte en valse dissipelskap (Tolmie 1992:210). Eg. word uitgebeeld
deur die dissipels wat Jesus gelowig as volgelinge aanvaar, terwyllg. deur
die verraad van Judas Iskariot verteenwoorig word. Dit sluit aan by die
Johannese dualisme van die wereld 'bo' en 'onder'. Dit is die kruis van
Jesus (soos uitgedruk in die gebeure van sy 'uur') wat aanleiding tot hierdie
skeiding gee.
14:28-31
r--

tlKouaaTE on l.yw EtTTOV uJ11v,
.. uTTayw
Kat EpXOJ1al TTp0C:; UJ1ac:;.
l tlyaTToTt J1E lXOpTJTE av,
on TTopEUOlJat upo<; TOV TTaT£pa,
OTt 0 TTar~p J1ElSWV J10U laTIV.
'-- Kat vOv dpTJKa UJ11v TTptV YEvtaeat,
tva OTCXV YEVTJTal
TTtaTEUaTJTE.
OUKtn TToAAa AnA ~aw JlE8· UJ1WV,
£PXETal yap 0 TOO K0GJ10U apxwv'
Kat l.v lJ101 OUK £XEl oustv,
O:AA' '{va yvy 0 K0GJ10C:; OTt dyaTTw TOV TTaTtpa,
Kat Ka8wc:; lVETElAaTO J101 0 TTaT~p, othwc:; TTOIW.
'EYElpEaeE,
aYWJ1EV lVTE08EV.
;
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14:28-31 staan ook in die konteks van Jesus se vertrek na die Vader. Hier

word sy terugkeer met" UTTclyW en TTopEuoJlat uitgedruk, 'n aanduiding
volgens Morris (1975:658), dat die evangelie nouliks tussen die twee
woorde onderskei. Volgens Carson (1991 :507) fokus Jesus in hierdie verse
op die gedagte dat sy weggaan 'n rede tot blydskap vir die dissipels is. Sy
weggaan geskied via die kruis, maar Hy keer weer na hulle terug (in die
Parakleet) om nader as ooit aan hulle te bly (Barrett 1978:468). Die
dissipels se onvoldoende liefde vir Hom verhinder hulle tans om hierdie
groot waarheid te snap. Vir hulle is sy weggaan 'n rede tot kommer en
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hartseer. Vir Schnackenburg (1982:85) is dit duidelik dat die evangelis nie
alleen vrede nie, maar ook vreugde (£XaPllTf=) as 'n fimdamentele eienskap
van die groep wat as Jesus se mense bekend is, beskou. Belangrik egter, is
dat bierdie vreugde uit hulle liefde vir Hom sal ontspring. Jesus se uitspraak
bier bevat gevolglik 'n vennanende toon. Dus: Jesus se kruis bring ook
vreugde mee, omdat Jesus dan by sy ware tuiste is en die Parakleet sy
teenwoordigheid by die dissipels waarborg.
16:31-33

Die verb and tussen £PX£Tatl £A~AUe£V en wpa val weer op.
Die vennelding van Jesus se uur (v.32) staan, soos met die bespreking van
die teks gese, i.v.m. sy terugkeer na sy Vader en sy gevolglike kruisdood.
Die opsomming van Jesus se lewe wat in v.28, met vier verskillende
werkwoorde beskryfword, staan direk i.v.m die gebeure van wpa (v.32).353
Jesus se aardse taak is gekenmerk deur 'n tweestryd met die wereld. In v.33
kondig Jesus sy oorwinning oor die wereld aan. Sy oorwinning verseker aan
sy volgelinge vrede. Hierdie vrede setel in Jesus as persoon en moet
derhalwe toegeskryf word aan sy dood en opstanding. Dit is 'n emosionele
toestand wat die resultaat is van Jesus se teenwoordigheid en verlossing
(Van der Merwe 1995:474).
Op die vraag waarom die kruis volgens die Johannese evangelie nodig was,
antwoord Van der Watt (1999:5ev.) uitvoerig dat Jesus aan die kruis bewys
lewer dat Hy waarlik die gestuurde van God was. 'The center of Jesus'
salvatory, revelatory work is aimed at bringing people to recognize that he
'
OV ...... lTOPEUOflaL
EArlAu8a........ a<j>(qfll

353 '):: -~8
E~1')1\

(Van der Merwe 1985:157)
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actually came from the Father and that he actually acts on behalf of the
Father (14:10-11; 16:30; 17:6-8), (Van der Watt 1999:4). Die kruis dien
derhalwe as bewys dat God die Vader, in Jesus se sending teenwoordig is.
Dit is veral in hoofstuk 17 waar die geloofwaardigheid van Jesus se sending
in die kruisgebeure bewys word.
17:1
1
2

3
3.1
3.2

TaOTa [AaAllaEv'IllaoOe;,
Kat
.,. [TTapae; TOUe; ocj>8aA~oue; mhoO de; TOV oupavov
ElTTEV
I nATEP, [A~AU8EV ~ wpa·
~86~aG6v GOU TOV yloN,
'(va /) Yide; 80~6:au af.,

Van der Merwe (1995:363) interpreteer [A~AU8EV ~ wpa vanuit die
onmiddellike mikro-konteks van v.I-8 en verskil gevolglik van die betekenis
wat Brown hier aan ~ wpa gee. Volgens Van der Merwe verwys wpa in
hierdie konteks na 'n nuwe bedeling. Die betekenis van ~ wp a word in
hierdie konteks deur 86~a bepaal en dui op die bedeling mi die paasfees
m.a.w. 'n bedeling van redding en dissipelskap.
In hoofstuk 17 word die kruisdood van Jesus in tenne van 86~~ verstaan.
Dit dui op 'n nuwe begin en era.
Dit is aan die kruis waar God, volgens Johannes die vraag van Jesus se
identiteit beantwoord (Van der Watt 1999:5). Die kruis is die plek waar die
Vader se teenwoordigheid in Jesus onteenseglik blyk. In 16:32; 17:21-23;
14:20, wat almal in die konteks van Jesus se dood gemaak word, is dit die
Vader se teenwoordigheid in Jesus, wat aan die kruis betekenis gee.
Van der Watt (1999:5) bespreek ook die interessante vraag waarom Jesus
gekruisig moes word en nie bv. gestenig is nie. Op die vraag verskaf
Johannes self die antwoord in 18:31-32. Die Jode wou Hom dood he maar
was volgens wet nie toegelaat om iemand dood te maak nie. Die wyse van
sy dood is reeds in 12:32,33 deur Jesus self bekend gemaak. Jesus se dat
Hy van die aarde verhoog moet word. Sy letterlike verhoging aan die kruis,
lei sy terugtog na sy Vader in en word simbolies verstaan as sy 10smaking
van die aarde en die 'owerste van die wereld'.
Konklusie

Uit bg. skrifgedeeltes kan gekonkludeer word dat die aanbreek van Jesus se
uur verb and hou met sy kruisdood. Dit val op dat daar nie aan die
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kruisdood van Jesus emge betekems van lyding of plaasvervangende
versoening verleen word me. 354 Dit is vol gens Van der Watt (1995: 147)
duidelik dat die Johannesevangelie verkies om die kruisteologie eerder binne
die openbarings- en heerlikheidskategoriee te ontwikkel. Tog kom hy tot
die gevolgtrekking dat die evangelie volgens Johannes die tradisie van 'n
pIaasvervangende offer ken. Indien Van der Watt se riglyn hiervoor, nl. die
voorkoms van die woord lmEp, in die afskeidsrede nagegaan word, sou
twee gedeeltes waarskynlik venneid kon word:
1.
In 15:13 sou die afie van Jesus se Iewe t.w.v. sy vriende moontlik
plaasvervangend gesien kon word (Van der Watt 1995:144). UTTEP, kan
egter mer ook met 'vanwee' vertaal kon word. Liefde, kan volgens Van die
Watt verstaan word as 'iets wat tot die voordeel van jou vriend gedoen
word, sonder dat daar grense gestel word aan dit wat jy bereid is om te
bied.'

2.
In 17: 19 verwys Jesus na sy lewe van afsondering (heiliging) t.w.v. sy
dissipels. Vir Barrett (1978:511) Ie die gedagte van Jesus se dood opgesluit
in die voorkoms van UTTEp. Die voordeel wat Jesus se optrede vir die
dissipels inhou spreek onteenseglik uit die daaropvolgende iva-frase.
Jesus se 'uur' wat as 'n aanduiding van sy dood verstaan word, dui dus 'n
besliste keerpunt in die geskiedenis aan.
Na afhandeling van die
kruisgebeure is die weg gebaan vir die koms van die Parakleet wat as
betroubare gids die gemeente verder sou lei.
Kortom: 'n nuwe
bestaanswyse is deur sy uur moontlik gemaak.

354 In sy ondersoek na plaasvervangende tradisies in die IohannesevangeUe s~ Van der Watt (1995: 142)
dat die Iohannese navorsingsgeskiedenis aantoon dat 'n kruisteologie inderdaad denr heelwat navorsers
ontken word en dat die kruisgebeure konsekwent vannit 'n openbarings- en verheerlikingsperspektief
verstaan word. Die offergedagte van Jesus se kruisdood sentreer vir Van der Watt hoofsaakiik in die
voorkoms van die woord untp en moontlik ook in 0 &J..tv6c;; TOU 8£Ou (lam van God) wat as Paaslam
gelnterpreteer kan word.
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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

l'
auc:v

3.1
3.2

nATEP,

3.2

8o~aaov

3.3

3.4 '

3.5

3.6
3.7

TIapa

EA~AU9EV ~

wpa'

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.
r~
s;::"
, ,
"
aUTTJ
uE
EaTIV TJ(alWV1oC;UJ'J'k
'{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
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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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l va KaOtk, tfJal v EV KaSwC; ~1lE1C; £V v.22 (3.41).

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
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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.
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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

244

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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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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£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.
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HOOFSTUK 3
TEOLOGIESE BESKRYWING VAN DIE GEMEENTE IN
,JOHANNES 13:1-17:26
In hierdie opsommende hoofstuk is die doel om die voorafgaande

eksegetiese gegewens, sowel as die ekklesiologiese perspektiewe wat
deurlopend tydens die eksegetiese ondersoek gemaak is, aan te wend ten
einde 'n voorstelling van die gemeente in die afskeidsrede (13:1-17:26) van
die Johannesevangelie te maak.
Die eksegetiese proses het 'n verskeidenheid teo!ogiese temas aan die lig
gebring wat as die gemeente se eienskappe gefdentifiseer is. In die proses is
bevestiging verkry dat hierdie temas in relasie tot mekaar staan en dus
aanvullend tot mekaar 'n geheelbeeld bied. Met die familiebeeld van die
eerste-eeuse Mediterreense wereld as metaforiese agtergrond vir die
gemeente se identiteit en funksionering, is die direkte verband tussen hierdie
onderskeie temas vasgele. Daar is bv. opgelet hoe Johannes verkies om die
gemeente se etiese optrede hoofsaaklik met die tema van die Hefde te
ontwikkel. Tog funksioneer hierdie tema me se]fstandig me. Met die
familiebeeld as agtergrond, is die tema van die Hefde me sonder 'n tema soos
bv. die geloofte bedink nie.
Die aanbieding van die verskillende temas word in hierdie hoofstuk dus weI
chronologies voorgehou, maar moet as 'n eenheid verstaan word ten einde
die geheelbeeld van die gemeente te ontvou. Die volgorde waarin die
bespreking verloop, is dus om geen bepaalde rede so gekies me. Dit is
bedoel om 'n samevatting en sistematisering van die eksegetiese materiaal te
wees. Geen verwysing na reeds aangehaalde bronne is vir die bespreking
weer nodig geag nie. Uit die voorafgaande eksegetiese ondersoek is die
nodige inligting reeds bekom sodat die teologiese sistematisering van die
gegewens nou daarvolgens gemaak kan word.
Die bedoeling is dat die bespreking aan die einde 'n teo!ogiese beskrywing
van die gemeente as God se mense vol gens 13:1-17:26 sal voorsien.
Uit die bespreking van die teologiese temas is die verwagting dat die
resultate van die eksegetiese proses veral 'n antwoord sal voorsien op die
aktuele vraag na die identiteit van God se mense. Die vraag oor wie ofwat
die gemeente in sy wese is, sou as 'n bree, oorhoofse vraag verstaan kon
word waartoe elk van die onderskeie temas 'n betekenisvolle bydrae lewer
om 'n volledige beeld van die gemeente te vorm.
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Hoewel die inhoud van hierdie hoofstuk hoofsaaklik uit die resultate van die
voorafgaande eksegetiese ondersoek bestaan, is daar ook soms na ander
skrifgedee1tes in die evangelie verwys wat me noodwendig binne die
amptelike grense van die afskeidsrede val me. Dit is gedoen om groter lig
op die onderwerp onder bespreking te bring. Waar nodig, is kort
verduidelikende gegewens daarmee saam voorsien.

Die volgende temas het duidelik uit die eksegetiese ondersoek na vore
getree en sal vervolgens bespreek word:
Die Oorsprong van die gemeente
Die Doe1 van die gemeente
Die Identiteit van die gemeente
Die Kenmerke van die gemeente
• 'n Geloofsgemeenskap
• 'n Liefdesgemeenskap
• 'n Dienende Gemeenskap
• 'n Vreugdes-en Vredesgemeenskap
• 'n Gebedsgemeenskap
• 'n Gemeenskap van Onderrig
• In Pneumatologiese gemeenskap
• 'n Missionere gemeenskap
• 'n Eskatologiese gemeenskap
• In Gemeenskap van Eenheid

3.1 DIE OORSPRONG VAN DIE GEMEENTE
As hipotetiese vertrekpunt van hierdie studie is aanvaar dat Johannes die
funksionering van die groep wat in hierdie wereld as 'God se mense'
onderskei kan word, veral met die kenmerke eie aan 'n eerste-eeuse
Mediterreense familie beskryf.
Die eksegetiese proses het duidelik aan die lig gebring hoe die onderskeie
verhoudings tussen die lede van hierdie groep, soortgelyk aan die
verhoudings van 'n eerste-eeuse Mediterreense familie-opset funksioneer.
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Daar is bv. gesien hoe God as 'n 'Vader' beskryf en uitgebeeld is in 'n rol,
soortgelyk aan die wat gewoonlik deur vaders in antieke families vertolk is.
Vaders is destyds as familiehoofde dikwels aan hulle gesagsposisies
gekenmerk. Daannee is aangetoon hoe aile inisiatief t.O.v. familiesake
hoofsaaklik by die vader as familiehoof bems het. Dit is ook die rol wat aan
God as 'Vader' toegeken is. In die eksegetiese proses is aangedui hoe God
as 'Vader' in belang van die familie handel. Hy is in beheer van a! die lede in
die familie en vertrou self hulle sorg aan Jesus toe. Dit kom o.a. met Jesus
se erkenning in 17: 12 aan die lig as Jesus die Vader se gesag oor familielede
beskryf met ~ oEowKa<; ~Ol. Verder tree God as Vader ook op as die
Versorger, Voorsiener en Bewaarder van die familie. In 14:2 is die Vader
se huis (OiK(~ TOO TTaTpo<;) gekenmerk aan die baie plek (JlOVUt TToAAul)
wat dit vir vreesbevange familielede bied - 'n aanduiding van die Vader se
genoegsame versorging. Maar dit is vera! in hoofstuk 15 dat die Vader se
optrede as versorger en bewaarder van sy wingerd 'n duidelike prentjie van
die Vader se sorgsame betrokkenheid en beskerming vir sy familie bied. Sy
optrede strek tot die familie se voordeel. Hy snoei die vrugdraende lote en
sny die vruglose lote weg. Die Vader se versorging van die familie wat deur
Jesus se vertrek soos weeskinders mag voel, neem verder die vorm aan van
die Parakleet se voorsiening. Volgens 14:26 stuur die Vader die Parakleet
in Jesus se naam. God se mense het dus geen rede om soos weeskinders
(opq,avou<;) agtergelaat te voel rue (14:18).
Saam met die Vader word Jesus, as die tweede hooffiguur in die familie,
uitgebeeld in die rol wat gewoonlik deur seuns in anti eke families vertolk is.
Dit is veral van seuns in die anti eke families verwag om aan hulle vaders
gehoorsaam en onderdanig te wees. Dit is hierdie aanvaarding en
onderwerping aan die gesag van God, as Vader, dat Jesus se rol as 'Seun' in
die familie duidelik te bespeur is. As Seun is Jesus volledig gehoorsaam en
onderdanig aan die wil van die Vader. Deur sy optrede maak Hy die Vader
kenbaar in die wereld (14:6). Dit is sy begeerte om die Vader te eer deur
niks anders te doen as om slegs sy opdragte te gehoorsaam en uit te voer rue
(14:31).
Uit hierdie kursoriese metaforiese beskrywing van die tradisionele rolle van
'n vader en 'n seun in die anti eke Mediterreense fanIiliewereld en die
herkenning daarvan in die optredes van God (as Vader) en Jesus (as Seun),
behoort dit duidelik te wees dat die oorsprong van die gemeente ook in die
familiemetafoor ingebed is en in verband met God se optrede as 'n Vader en
Jesus se optrede as 'n Seun, gebring moet word. Dit staan te betwyfel of
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Johannes in sy hantering van die verskillende teologiese temas nie ook die
aspek van die oorsprong van God se mense i.t.v. die familiemetafoor sou
beskryf nie. Die oorsprong van die gemeente kan gevolglik ook metafories
beskryf word.
Die twee hoofkarakters van die familie nl. God (Vader) en Jesus (Seun)
word in die Evangelie aan hulle 'pre-eksistente' bestaan gekenmerk.
Daarmee word bedoel dat hulle teenoor die geskape werklikheid staan en
m.a.w. nie inherent deel van die geskape werklikheid uitmaak nie. Jesus
word bv. in 1:1-18 as die Logos van God voorgestel wat van ewigheid self
ook God is. Saam met die Vader staan die Seun dus bokant die tyd en tree
onafhanklik van die kosmos op wat weer as 'n geskape werklikheid
uitgebeeld word.
Die intieme kontak tussen die Vader en die Seun was egter deurgaans 'n
opvallende aspek in die eksegetiese proses. In 14:10-11 het Jesus bv.
verklaar dat die Vader in Hom en Hy in die Vader is. Wie Hom dus sien,
het terselfdertyd ook 'n blik op die Vader. Hiermee is die kontras tussen die
werelde van 'bo' en 'onder' duidelik geaksentueer.
Een van die karakteristieke van die Evangelie volgens Johannes is juis sy
beskIywing van hierdie dualisme wat getipeer kan word as 'n teenstelling
tussen twee werklikhede nl. die van die 'bo' (God se wereld) teenoor die
geskape werklikheid van die 'onder' (kosmos). Beide hierdie werklikhede is
persoonsbepaald d.w.s. die werklikheid van die 'bo' dra die karakter van die
Vader en die Seun terwyl die werklikheid van die 'onder' aan die
afwesigheid van God uitgeken word en gevolglik die karakter van die Bose
(Satan) openbaar.
Die kwalitatiewe onderskeiding tussen die twee
werklikhede word deurgaans i.t.v. hierdie dominante karakters van die twee
werklikhede gedoen. Die 'bo' met alles wat dit verteenwoordig is dus daar
waar die Vader en die Seun is, terwyl die 'onder' hulle teenwoordigheid
ontbeer.
Die karakter van die Vader word deur lie/de gekenmerk (3:16). Dit is
hierdie liefde wat Hom verhoed om die kosmos te ignoreer en aan sy eie lot
oor te laat. Gemotiveer deur sy liefde, maak die Vader uit genade dus
kontak met die geskape werklikheid deur sy Seun na die kosmos te stuur
(13:20). Die vermelde intieme verhouding tussen die Vader en die Seun
ste1 die Seun in staat om as 'n geloofwaardige verteenwoordiger van die
Vader en die wereld van die 'bo' in die geskape werklikheid op te tree. Dit
beteken nie dat die Seun met sy inkarnasie die karakter van die 'onder'
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aanneem en sy eie goddelike aard verloen nie. Sonder om deel van die
kosmos se karakter te word, verteenwoordig Hy egter die wereld van God in
die 'onder'.
Die sending van God se Seun na die wereld het dus vanwee die kontras
tussen God se werklikheid en die geskape werklikheid noodsaaklik geword.
Samevattend kan dit gestel word dat die sendingmotief van God se Seun 'n
tweerlei doel bevat:

1.

1.1

1.2

Om die werklikheid van die 'bo' d.w.s. die Vader self, aan die
kosmos te openbaar. Voorheen was dit vir die kosmos 'n onbekende
werklikheid (1: 18). Ten einde die Vader as die Sender te kon
openbaar, het vir Jesus beteken dat Hy:
Aan die Vader gehoorsaam en onderdanig moes wees. Hierdie
optrede van Jesus is in die gesantskapskonteks verduidelik (13:16).
As Gestuurde is Hy nie groter as die Sender (Vader) nie en moes Hy
gehoorsaam uitdrukking aan die Vader se wil gee.
'n Geloofwaardige 'verteenwoordiger' van die Sender moes wees. Vir
diegene wat Jesus ontvang het, moes dit ook beteken dat die Vader
terselfdertyd ontvang is (13 :20).

Die vraag kan gevra word: Hoe is die Vader deur Jesus aan die wereld
geopenbaar? Volgens Johannes is die antwoord: D.m.v. die kruis. In die
afskeidsrede word daar op indirekte wyse na die kruis van Jesus verwys.
Dit word implisiet aan die gebeure van Jesus se 'uur' gekoppel.
In 13:1 word lOpa gekoppel aan IlETaj3ft om die dood van Jesus te
aksentueer en sy verheerliking aan die kruis te onderstreep. Die feit dat
Jesus weet (d5w~) dat sy uur aangebreek het, bevestig die inti erne band
tussen die Vader en Jesus. Dit bewys dat Jesus nie onder die dwang van sy
Vader leef nie, maar in gehoorsaamheid onder sy Vader se wil staan. Aan
die kruis is sy liefde vir sy 'eie' gedemonstreer en beskryf as 'n Hefde tot die
einde (d~ TEAO~ ~yaTTTJaEV aUTou~). Hiermee is die karakter van die
kruis ook belig: Dit is gemotiveer deur die liefde van Jesus.
In 17:1 het die aanbreek van Jesus se 'uur' dieselfde strekking. Dit is ook in
hierdie konteks 'n aanduiding van 'n tydstip wat deur die Vader vir Jesus
bepaal is.
In 17: 1 word die betekenis van lOpa egter bepaal deur die gepaardgaande
56~a wat 'n verbreding van die 'uur' se betekenis aandui. Enersyds is dit 'n
aanduiding van die kruisiging self, maar andersyds ook van 'n nuwe
bedeling wat met die kruisgebeure in aanvang neem.
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Om die kosmos van die altematiewe leefwyse te oorreed, moes Jesus as die
gestuurde van die Vader (as 'n geloofwaardige verteenwoordiger van die
'bo') deur die kosmos herken en aanvaar word. Jesus se bediening bestaan
grootliks daarin, om mense van sy Goddelike herkoms te oortuig. Jesus bied
Homself deurgaans aan as die gestuurde van die Vader wat as die Verlosser
na die wereld moes kom. Dit is inderdaad 'n geweldige aanspraak en die
vraag is of Hy hierin geglo kon word. In 14:20 voorsien die skrywer die
antwoord. Op die dag d.w.s. aan die kruis, sal dit bevestig word dat die
Vader in Jesus is. In 16:32 voorspel Jesus dat die dissipels Hom tydens die
kruisgebeure gaan verlaat. Tog, se Hy, is Hy me alleen me, aangesien sy
Vader met Hom is. Daarom is sy aanspraak dat Hy van die Vader gekom
het en weer na die Vader terugkeer volkome geldig (16:27e.v.).
Die kruis dien dus as bewys dat God, die Vader, in die Seun teenwoordig is
(17:7; 25). Jesus se identiteit as gestuurde van die Vader word aan die kruis
legitiem. Hier word duidelik bewys dat Hy en die Vader een is. Die
implikasie is dat indien daar me 'n kruisgebeurtems plaasgevind het me,
Jesus se Goddelike aanspraak onbevestig sou bly en die Vader gevolglik
ook me aan die wereld geopenbaar kon word me. Die kruis kan dus as die
fokuspunt van die openbaring van die Seun van God beskou word.
2.
Dit is me aIleen die Seun se taak om die Vader, en daarmee saam ook
die leefwereld van die 'bo' aan die kosmos te openbaar nie, maar ook om die
lewe van die 'bo' aan die wereld beskikbaar te stel. Daarmee is terselfdertyd
te kenne gegee dat Jesus se openbaring van die Vader o.a. ook 'n element
van redding bevat. Met die inkamasie van die Seun is die Vader vir die
wereld toeganklik gemaak en is die Vader sodanig aan die wereld
geopenbaar dat 'n verhouding met die Vader nou vir die wereld moontlik
geword het (17:8). Dit is aIleen deur Jesus se uitsluitlike optrede moontlik
(14:6). Met die geloofsaanvaarding van Jesus se soteriologiese sending is
God se mense as 'n groep saamgesnoer en mi Jesus se terugkeer na sy Vader
met die opdrag gelaat om Jesus se sending op aarde te kontinueer (17: 18).
Om emgsins hieraan gestalte te kan gee, moet 'n persoonlike verbinding
tussen die gelowiges en Jesus as 'n absolute vereiste gestel word. Hierdie
geloofsverbinding kan as die oorsprong van die gemeente beskou word. Dit
is 'n gebeurtems wat aan die optrede van Jesus self toegeskryf kan word.
Jesus se optrede aan tafel in 13:5 waartydens Hy sy dissipels se voete gewas
het, is in 13:8 verduidelik as 'n simboliese 'deelword' (J1Epoc;)van Jesus.
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Hiermee is die dissipels deelgemaak aan die gebeure van sy dood en
verheerIiking. Hierdie taak van die Seun kan as die redding van die kosmos
gemterpreteer word aangesien die bestaande werklikheid van die kosmos
geen inherente vermoe tot die ware lewe het nie (6:39,40). Die duidelike
soteriologiese oogrnerk met die inkarnasie van die Seun is opmerklik.
Daar kan dus aanvaar word dat die kruis van Jesus die geboorte uur van die
gemeente aangekondig het. Jesus se betrokkenheid by sy mense word deur
sy Iiefde gemotiveer. Dit is In liefde wat beskryfword met d<; TEAO<; (13: 1)
wat uitgewys is as In aanduiding van sy kruisdood. Jesus het met die kruis In
alternatiewe Iewe (van 'bo') tot elkeen se beskikking gestel. Nit die gebeure
van die kruis is dit moontlik om uit God 'gebore' te word.
Johannes beskryf die deelword van God se werklikheid met die farnilieterrn
van die geboorte (3:3). Die vergeIyking is duidelik: In mens word deel van
die aardse farnilie (werklikheid), d.m.v. 'n geboorteproses. Die geboorte van
In persoon is as 'n sentrale gebeurtenis in die farnilielewe beskou. Die
bioedlyn waarin In persoon gebore is en die farnilie waarin hy/sy opgevoed
is, het uiteindelik In deurslaggewende rol in die verwagte gedrag van daardie
persoon gespeel. Die geboorte was inderdaad bepalend vir die identiteit van
'npersoon.
Johannes gebmik vervolgens die beeld van die geboorte en beskryf die
deelword aan God se werklikheid as In geestelike 'geboorteproses'. Dit kan
as 'n geboorte van 'bo' beskryf word (3:3; 5; 8). Die punt van die
ooreenkoms in die metafoor van die geboorte is dat beide die fisiese en
geestelike geboortes 'n nuwe bestaanswyse aankondig. Die verskil, aan die
ander kant, Ie uiteraard in die proses van die geboorte self. Dit is dus
sekerlik korrek om af te lei dat Johannes sy soteriologie hoofsaaklik met die
tema van 'geboorte' en die voortspmitende tema van die 'lewe' ontwikkel. In
die afskeidsrede is daar slegs in 16:21 'n verwysing na 'geboorte ' (Y£VVrl0ll).
In hierdie konteks is dit 'n aanduiding van 'n fisiese geboorte wat
beskrywend is van hoe In pynlike geboorteproses deur die blydskap van die
uiteindelike geboorte verlig word.
Die aanvaarding dat die Seun wat aan die kruis verhoog is, maar tot die lewe
temggekeer het, die gestuurde van die Vader is, stel mense in staat om uit
die duisternis na die lig getrek te word. Diesulkes is uit God gebore. Die
ewige Iewe, wat In alternatiewe lewenswyse hier op aarde beheIs, word hulle
deel. Wie ook al die openbaring van Jesus aanvaar, word gered en geestelik
'gebore'. Die geestelike geboorteproses veronderstel die moontlikheid tot
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die lewe. Jesus het s6 die weg gebaan om in God se familie opgeneem te
word (1:12-13).
Van hier ontplooi 'n groter konstruksie van die
familienetwerk waarby die ander teologiese temas inslot.
Aansluitend by die vraag na die oorsprong van die gemeente kan ook gevra
word wie primer verantwoordelik is vir die gemeente se oorsprong? Is die
oorsprong uitsluitlik aan die optrede van God toe te skryf of deel die mens
ook in die verantwoordelikheid om in God se familie opgeneem te word?
Indien weI, watter aandeel beklee elke party in die proses? Indien dit
aanvaar word dat die gemeente reeds voor die inkamasie van die Seun,
d.w.s. reeds in die pre-eksistente bestaan van die werklikheid, uitgekies is,
moet In gepredestineerde aanvang van die gemeente veronderstel word.
Indien die evangelie in sy geheel ondersoek word, val die twee kante dadelik
op: Enersyds die beskrywing van In gepredestineerde lidmaatskap van God
se familie en andersyds die menslike verantwoordelikheid t.O.V. geloof
(Schnackenburg 1982). Daar kan nou kortliks verder op hierdie
teenstrydigheid gefokus word.
Ook binne die bestek van die afskeidsrede is die idee goed gevestig dat God
hoofsaaklik verantwoordelik is vir die bestaan van In groep wat as God se
mense uitgesonder kan word. Die 'verkiesing van die dissipels dien as
voorbeeld. In 13:18 en 15:16; 19 word by. vermeld dat Jesus sy dissipels uit
die wereId uitgekies het en dat Hy die Een is wat hoofsaaklik vir die
dissipels se 'nuwe lewe' verantwoordelik is. Sonder enige samewerking van
hulle, is hulle verkies. 'n O.T. agtergrond (verkiesing van Israel) en
sinoptiese agtergrond (die verkiesing van die twaalf) is moontlik hier te
bedink. Beide gevalle beklemtoon die inisiatief wat deur God en Jesus aan
die dag gele is. Die dissipels kies nie vir Jesus nie, maar Hy vir hulle. Jesus
se aIleen optrede tydens die Paasmaaltyd waartydens die was sing van sy
dissipels se voete plaasvind, bevestig hierdie gedagte en is 'n aanduiding dat
Hyself verantwoordelikheid vir hulle reiniging neem.
Met Jesus se
verduideliking dat sy optrede as In simboliese daad van reiniging en
deeIword van Jesus self, vertolk moet word, is die goddelike inisiatief en sy
eksklusiewe optrede in die totstandkoming van sy familie onmiskenbaar
aanwesig. Jesus se verkiesing van Judas tot sy groep van twaalf lewer om
begryplike redes vol gens hierdie model verstaansprobleme. Hoe moet sy
verkiesing tot die volmaakte kring vertolk word? Hoe moet die was sing van
Judas se voete verstaan word? Is hy met hierdie daad ook deel van Jesus
gemaak of nie? Die teendeel blyk waar te wees. Johannes poog om die
l
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probleem op te los deur na Jesus se voorkennis (13: 11 ,18) en geestelike
profesie (17:12) te verwys. Judas word as In ongelukkige, gedoemde figuur
geskets (13:27). Jesus se eie groep dien sodoende as model vir die
onderskeid tussen twee groepe mense:
I diegene wat aan Jesus behoort en
2 diegene wat onder invloed van God se opponent staan en tot sy groep
behoort.
Schnackenburg (1982:263) bespreek hierdie dualisme met verwysing na
Jesus se gesprek in 8:43-47. Hiervolgens blyk die karakter van Jesus se
opponente:
• Mense geslote vir God se Woord
• Rulle het me In leerbare gees me
• Hulle kan me tot bekering kom me
• Hulle is kinders van die duiwel
Die optrede (dade) van die hierdie mense bevestig hulle ware herkoms. Die
onverstaanbare ongeloof en vyandigheid van die Jode, noop die evangelis
om die verduideliking van hulle optrede dieper te soek nl. in die feit dat hulle
afstammelinge van Satan is.
In dieselfde gedeelte (8:37-47) kom ook In tweede groep aan die lig nl.
diegene wat Jesus in die geloof aanvaar en In geloofsgemeenskap vorm. Die
optrede van die tweede groep staan in kontras met die eerste groep en word
aan die volgende gekenmerk:
• Hulle herken Jesus as komende van God (vA2)
• Hulle verstaan sy taal (vA3)
• Hulle luister na sy woorde (vA7).

Hierdie beskrywing van sy mense stem ooreen met die beskrywing van hulle
in die gelykems van die Goeie Herder. Die kudde se navolging van Jesus is
toe te skryf aan die bydrae van die Vader. Die Vader gee die gelowiges aan
die Seun (10:29). Hierdie beskrywing van die Vader se optrede word reg
deur die evangelie aangetref (6:37, 39), ook in gedeeltes van Jesus se gebed
(17 :2, 6, 9). Tussen die Vader en die Seun bestaan daar In gemeenskaplike
eienaarskap t.o.v. hierdie groep, want alhoewel die Vader hierdie mense aan
Jesus toevertrou het, bly hulle steeds ook nog die Vader se eiendom (17:9,
10). Hierdie mense lewer bewys dat hulle God se mense is met die
erkenning van Jesus se goddelike herkoms.
Jesus kies sy dissipels uit hierdie wereld.
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In hoofstuk 6:36-47 is Jesus in gesprek met die Jode wat me in Hom glo me.
Jesus se vermaning aan hulle dat hulle moet gIo, lei tot ongelukkigheid onder
hulle omdat hulle met Jesus se herkoms bekend is. Dan gee Jesus die
antwoord op die raaise1 hoekom die Jode me kan gIo nie: slegs diegene kan
na die Vader kom wat deur Hom getrek word (v.44). Jesus se argument is
dat die uiterlike openbaring in die W oord aangevul moet word met die
innerlike trek van die Vader. Geloof is dus nie sonder die werking van die
Vader moontlik me.
'n Predestinasie-standpunt is onteenseglik in die evangelie herkenbaar.

Daar is egter baie duidelik oak In alternatiewe denkrigting in die evangelie
te bespeur nl. die uitsprake wat die menslike verantwaardelikheid t.a. v. sy
eie bestemming beklemtaan
Dit is 'n rigting wat dit duidelik maak dat die mens beheer oor sy
bestemming het. Die menslike verantwoordelikheid word i.t.v. geloof
uitgedruk. Ook in die afskeidsrede is die tal Ie oproepe om te glo en die
opdragte om geloofte soek opvallend (14:1,11) (13:19; 14:29; 17:21). Dit
is 'n aanduidend dat geloof ook as 'n verantwoordelikheid van 'n mens is en
glad me as 'n saak van onmoontlikheid me, geskets word. Jesus se
konstante oproepe tot mense om te glo en sy opdrag aan die gemeenskap om
uit te gaan, die evangelie te preek sodat mense tot geloof kan kom,
beklemtoon die haalbaarheid van hierdie opdrag. Vir Johannes is geloof 'n
houding wat elkeen self moet inneem en word verbind aan 'n persoon se
algehele morele houding. In S:40e.v. word 'n morele verduideliking aan
onge1ooftoegeskryf: Jesus beskuldig die Jode daarvan dat hulle me na Hom
toe kom om die lewe te ontvang nie en voer dan as rede aan dat hulle
ingestel is om eer van mekaar te ontvang. Sonde maak die mens geslote vir
Christus se openbaring en is die rede vir die haat van die were1d.
Die samewerking tussen God en mens en elkeen se aandee1 en
betrokkenheid t.o.v. die totstandkoming van geloof, bly volgens
Schnackenburg (1982:262) 'n misterie. Die interafhanklikheid van die
predestinasie en die verantwoorde1ikheid van die mens is In paradoks en bly
grootliks onopgelos:
Van mense word eenvoudig verwag om hulle
verantwoordelikheid na te kom en te glo. Sonder God se toedoen kan dit
egter nie gebeur nie.
Ten slotte moet erken word dat hierdie twee standpunte twee parallelle lyne
is wat me ten volle met mekaar versoen kan word me.
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3.2 DIE DOEL VAN DIE GEMEENTE
Die vraag kan gevra word waarom die inkarnasie van God se Seun nodig
was? Die antwoord op die vraag behoort ook lig te werp op die vraag
waarom God deur die kruisdood van sy Seun, In groep mense aan Jesus
verbind het? Dit is In vraag na die bestaansdoel van die gemeente.
Die eenvoudigste antwoord en diepste motief vir God se optrede sou
sekerlik wees: God het uit liefde vir die wereld gehandel (3:16). Dit was
ook die motief agter Jesus se optrede wat vir die totstandkoming van In
altematiewe en unieke gemeenskap verantwoordelik was (13:2). Anders
gese: God het op die inkarnasie van sy Seun, met die noodwendige gevolge
van die kruisdood, besluit, omdat Hy nit liefde self daarvoor gekies het!
Die resultaat van Jesus se kruisdood is dat die wereld bemagtig is om God te
ken (17:3). Aan die kruis is die Vader aan die wereld geopenbaar. Die
eksegetiese proses het die aanwesigheid van die kruis in 17: 1-3 bevestig en
aangetoon dat kennis van God verbind is met die ewige lewe. Die kennis
van God, wat Jesus aan die wereld voorsien het, het In intieme verhouding
tussen God en sy mense gevestig. God se familie is sodoende gebore en is
terselfdertyd in God se werklikheid opgeneen1. Die lede van God se familie
het met die nodige kennis geweet hoe om volgens die gebruike van God se
familie te leef. Soos reeds gese, het die gebruik in eerste-eeuse families
behels, dat kinders hulle ouers geeer het indien hulle gehoorsaam op ouers
se voorskrifte kon reageer.
Jesus het as Seun van die Vader dan ook geen ander oogmerk gehad as om
die Vader met sy gehoorsame onderwerping aan die Vader se wil te
verheerlik nie (17:4). Met hierdie optrede het Hy die hoogste lof aan die
Vader toegebring. Dit is veral aan die kruis waar Jesus se gehoorsaamheid
aan die Vader In hoogtepunt bereik. Dit is hier aan die kruis, waar die ewige
lewe vir mense toeganklik gemaak is, dat die Vader by nitstek verheerlik
word.
Die gawe van die ewige lewe wat deur Jesus se kruisdood In werklikheid
word, dien dus vir Jesus as In instrument waarmee Hy die Vader verheerlik.
Hiermee word die doel wat Jesus met die gawe van die lewe wou bereik dan
ook blootgele. Hier slnit die temas van onderskeidelik 86~a en ~w~
bymekaar aan.
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Dit is opvallend dat Johannes nie baie skerp op Jesus se lyding fokus nie.
Jesus verwys eerder na die kruis as sy verheerliking (86~a) (17:1). Die
wyse waarop Johannes die tenn gebruik sluit grootliks aan by kabod wat in
die O.T. gebruik is om die belangrikheid van iemand o.g.V. sy dade te
beklemtoon. Volgens 17:5 het Jesus reeds oor hierdie heerlikheid voor die
inkamasie beskik. Nie almal het dit egter geweet nie en daarom vra Jesus sy
Vader om sy heerlikheid aan die kruis te openbaar (17:5). Dit is hier aan die
kruis, waar Jesus se ware identiteit as gestuurde van die Vader aan die lig
kom. Sy belangrikheid spruit voort uit sy dade van gehoorsaamheid. Die
implikasie is dat die kruis deur God gebruik word om Jesus se belangrikheid
onderstreep.
Dieselfde weg is nou ook vir Jesus se mense bedoel. Wanneer iemand vir
God in die geloof ontmoet en aanneem, word hy/sy opnuut (van 'bo') gebore
en begin 'n lewe van diens aan God wat o.a. 'n gehoorsame onderwerping
aan Jesus se wil behels. Om Jesus te volg beteken om aan Jesus se wil
onderworpe te wees en daarvolgens te lewe. Die doel van die gemeente
kan volgens 15:8 ook as die verheerliking van God_uitgesonder word. Die
vrug wat deur die gemeente in sy onderwerping aan die Vader geproduseer
word, reflekteer die gehoorsaamheid van God se mense (15:10). Daarmee
lewer hulle bewys van hulle eenheid en lidmaatskap van God se familie.
Samevattend kan gese word dat die gemeente die verheerliking van God

ten doel het. Jesus is as die personifikasie van die Vader se wil bekend
gesteL Met sy onderwerping aan Jesus se wil, kan die gemeente as die
locus bestempel word waarbinne God se wil manifesteer. Hierdie gedagtes
beklemtoon weer eens die eenheid in God se familie (17:22, 23). Dit kan
gestel word dat die fondament van die gemeente op hierdie beginsel gebou
is. Jesus het God in die kruis aan die mense geopenbaar en hierdie
openbaring is verder aan hulle oorgedra. God se openbaring is dus in hulle
midde teenwoordig en dit is die gemeente se verantwoordelikheid om dit
teenoor almal te demonstreer en in sy midde lewend te hou. Hierdie proses
geskied natuurlik oJ.v. die Parakleet.
Jesus het met sy gehoorsaamheid die weg gebaan om die Vader te
verheerlik (13:31 e.v.; 14:13; 17: 1). Met sy optrede is mense in staat gestel
om God te ken - m.a.w. in 'n verhouding met Hom as Vader te leef. Na sy
vertrek terug na die Vader, kry die gemeente die opdrag om in Hom te bly 
m.a.w om in In verhouding met die Seun te lewe (17:10).
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3.3 DIE IDENTITEIT VAN DIE GEMEENTE
Met die oorsprong van die gemeente duidelik uitgewys as 'n produk: van
beide God en mens, kan die identiteit van God se mense verder omskryf
word. As 'n antwoord op die vraag wie of wat die gemeente is, kan die
volgende beskrywing en kenmerke van God se mense in 13: 1 as riglyn
geneem word: TOU~ ItSfOU~ TOU~ tv Tifj KOOJllfJ. Twee kenmerke van die
gemeente kan in hierdie beskrywing onderskei word:
1.

UHouC;

Die gemeente is allereers mense wat onderskei kan word aan die feit dat
hulle aan Jesus behoort en dus as sy eie(ndom) bestempel kan word.
Hierdie uitspraak bevat verskeie implikasies:
1.1

1.2

dat hierdie groep mense as die objek van Jesus se liefde uitgesonder
word (13:1). Soos reeds gese is dit 'n uiterste liefde (dC; T£AOC;) wat
'n aanduiding van Jesus se kruisdood is.
Uit die vorige bespreking is aangetoon dat dit hierdie liefdesdaad van
Jesus aan die kruis - en gepaardgaande geestelike geboorteproses is 
wat In groep mense met die onderskeidende kenmerk van Jesus se
lblOUC; tot gevolg kon he.

het die verbinding met Jesus hierdie groep kwalitatief van enige ander
werklikheid onderskei. Eksegeties is aangetoon dat die realiteit van
die lbo' d.w.s. die godde1ike domein, persoonsbepaald is. Die
goddelike domein dra die onderskeidende kenmerke van die Vader en
die Seun. Die intieme verbinding en eenheidsband tussen Jesus en sy
mense wat in die woord lbfouC; vervat is, beteken dat Jesus se 'eie'
as verteenwoordigers van die goddelike domein die karakter van die
'bo'in die 'onder'vergestalt.
Die feit dat gelowiges 'geestelik' in God se familie 'gebore' is, het hulle
outomaties in In goed gedefinieerde verhouding tot die Vader geplaas. Die
antieke Mediterreense families is juis aan die ouers se omgee en versorging
van hulle kinders gekenmerk. Van kinders is dit weer verwag om op 'n
gepaste wyse op die guns van hulle ouers te reageer. Dit het vir hulle
beteken om hulle ouers te eer deur gehoorsaam aan hulle te wees. Kinders
het dus goed besef wat van hulle verwag is.
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Vir God se mense het bierdie verwagte rolle bepaalde konsekwensies. Dit
beteken dat die gemeente aan God toegewy is. 'n 'Losmaking' van enige
ander binding of aanspraak word hier veronderstel. Die lo(ouC; van Jesus
leef dus met In goddelike perspektief wat die identiteit van die gemeente
verder met verskillende kenmerke, eie aan die goddelike realiteit, laat
ontplooi. Alvorens aandag daaraan gegee word moet eers op die locus
waarbinne die gemeente opereer, gewys word.
2.

EV TO} KOUIlW

Jesus se lo(ouC; tree in die kosmos op. Aan die kosmos word soms In
negatiewe konnotasie geheg. Dit word uitgesonder as die plek wat onder
die beheer van die olof)oAoc; staan en gevolglik in opposisie met God se
werklikheid verkeer. Die kosmos dien as simbool van ongeloof en die
verwerping van die waarheid. Dit is die ruimte waarin haat jeens Jesus en
sy mense In hoogtepunt bereik (15:18e.v.). Die negatiewe reaksie teenoor
Jesus en sy mense word met Illu£1 beskryf. Dit is 'n aanduiding van die
wereld se vervreemding van en vyandskap jeens God. Die rede waarom die
wereld met haat reageer Ie opgesluit in die feit dat nog Jesus nog sy ro(ouc;
van die wereld (15:19), m.a.w. deel van die wereld se leef\.:vyse en karakter
is. Die wereld het gevolglik Jesus se woorde nie aanvaar nie en dit sou ook
die reaksie van die wereld teenoor die lering van sy mense wees (15:20).
Die verhouding wat die posisie van Jesus se mense bier uitdruk is die van
die heer/dienskneg struktuur. Omdat 'n dienskneg nie beter of ander
behandeling as sy heer kan verwag nie, is die wereld se reaksie teenoor die
gemeente dieselfde as teenoor Jesus. Die eenheid van God se familie word
bevestig in die feit dat die haat van die wereld teen die hele familie van God
uitkring. Wie Jesus haat, haat ook die Vader (15:23). Die haat van die
wereld kan bloot toegeskryf word aan die feit van Jesus se teenwoordigheid
in die wereld. Hy het gekom en met die wereld gespreek. Dit is nie goed
ontvang nie, wat 'n aanduiding is van die afstand tussen God en wereld
(15:22). Hierdie negatiewe reaksie van die wereld is as <l!l0PTlOC; beskryf
(15:22). In die eksegetiese proses is uitgewys dat sonde nie deur Johannes
met lang lyste van ondeugsame dade beskryf is nie, maar opgesom is as In
toestand wat op die vervreemding van God dui.
In 16:8,9 is die Parakleet se rol o.a. beskryfmet die taak om die wereld van
sonde te oortuig. Sonde is bier 'n aanduiding van ongeloof. Mense is nie
bereid om Jesus te aanvaar vir wie Hy is nie, met die gevolg dat hulle
volhard in hulle toe stand van sonde en vervreemde posisie van God (15:22).
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Die wereld is uitgewys as die mimte waarbinne Jesus optree om die Vader
te openbaar. Soos in Jesus se geval is die kosmos ook vir Jesus se l8(ouC;
die mimte waarbinne hulle geplaas is om in op te tree. In 17:13-15 bid Jesus
dat die Vader hulle me uit die kosmos moet wegneem me, maar van die bose
moet bewaar. Hulle is me van die wereld me, net soos Jesus ook me van die
wereld is me (17:16). Jesus se mense word allereers daaraan gekenmerk dat
hulle aan Hom verbonde is en me deur die identiteit van die kosmos
geprogrammeer word me. Omdat God se mense 'n geestelike geboorte
deurloop het word hulle identiteit ook aan 'n geestelike karakter onderskei.
Die feit dat Jesus me vra dat sy mense uit die wereld onttrek word me,
bevestig die vennoede dat die wereld die plek is waarin God hulle wil
gebruik. Die Vader word derhalwe deur Jesus versoek om sy mense in die
waarheid te heilig (17: 17). Die rede vir hierdie heiliging is dat hulle na die
wereld gestuur kan word net soos Jesus ook na die wereld gestuur is
(17:18). Hiennee is die sending van God se mense bevestig dat Jesus sy
mense soos Hyself vir die nood van die wereld nodig het.
God se mense begeef hulle dus gelyktydig in twee werklikhede: Liggaamlik
bevind hulle hulleself in die kosmos. Oenskynlik is daar me uiterlike
verskille tussen God se mense en die kosmos sigbaar me. Omdat die
kosmos egter in spanning met God se werklikheid verkeer, is die verskille
grondliggend van aard en soos later aangetoon sal word, is die
onderskeiding veral kenbaar aan die vrug wat deur elke realiteit gelewer
word. Ten diepste, innerlik en geestelik, behoort God se mense me tot die
werklikheid van die kosmos me. Hulle ware identiteit setel in die feit dat
hulle as die l8£ouC; van Jesus onderskei word en gevolglik tot sy realiteit
behoort wat volgens ander reels as die van die kosmos ftmksioneer. Die
goddelike perspektief waannee hulle lewe impliseer dat hulle 'n soort
'andersheid' in gesindheid en leefwyse as die wereld openbaar. Die
geestelike realiteit is derhalwe die dominante en bepalende werklikheid in
die lewe van God se mense.
Hierdie twee eienskappe van die gemeente nl. Jesus se {8(ouC;, f:.V T4'
KOOJlW, beskryf die unieke toewyding van God se mense, wat 'n afsondering
van die sondige wereld behels. Dit verwys me na twee verskillende aksies
me, maar eerder na twee kante van dieselfde saak. Dit wil die positiewe
wyding van die gelowiges aan 'n spesifieke opdrag en doel beklemtoon. Dit
wil me 'n onttrekking van die wereld aan die hand doen me, maar suggereer
'n 'andersheid' as die wereld. Hierdie 'andersheid' stempel die identiteit van
die gemeente en openbaar sigself in die morele gedrag van sy lede.
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3.4 KENMERKE VAN DIE GEMEENTE
Inleiding
Die eienskappe van die gemeente wat in die onderskeie temas uitdrukking
vind, is beskrywend van die 'nuwe lewe' d.w.s. die nuwe identiteit, van God
se mense. Dit kan as die vrug van die gemeente se geloofsbinding en
eenheid met Jesus vertolk word. Daarmee word die karakter van die
gemeente terselfdertyd beskryf. Hierdie temas is hoofsaaklik rondom die
persoon en saak van Jesus gestruktureer en kan nouliks sonder hom bedink
word. Dit bevestig telkens die noue verbinding tussen Jesus en sy l8(ouC;
(13:1). In die verdere bespreking van die onderskeie kenmerke van die
gemeente word God se mense as Jesus se l8(ouC; getipeer. Met hierdie
kenmerke word die ekklesiologiese perspektiewe volgens die evangelie van
Johannes nog duideliker uitgebeeld.
Hiervolgens kan gese word dat Johannes sy ekklesiologiese beeld, wat hy
i.t.v. ~n eerste-eeuse Mediterreense familie-opset ontwikkel, grootliks by sy
algemene teologiese denkraamwerk intrek.

3.4.1 Jesus se lo(ouC; as geloofsgemeenskap
Geloof en liefde kan na afhande1ing van die eksegetiese proses, as twee van
die vemaamste kenmerke van Jesus se l8(ouC; uitgesonder word. Dit kan as
twee temas beskou word wat direk met mekaar in verb and staan en
wedersyds op mekaar betrekking het.
Ge100f kan beskou word as die wyse waarop God se mense beslag gee aan
hulle verantwoordelikheid om deel van sy familie te word. Dit kan
uitgesonder word as die naelstring waarmee die verbinding tussen Jesus en
die kinders realiseer. Jesus bied aan die familie toegang tot die Vader
(14:6), maar dit tree via 'n persoonlike verhouding en geloofsverbintenis met
Jesus in werking. Jesus het as Gestuurde van die Vader die Goddelike
realiteit van die lbo' aan die mense beskikbaar gestel. Hy was die ware, en
enigste verteenwoordiger van hierdie eens onbekende realiteit. Deur Hom
kon die familie ook deel van God se realiteit van die lbo' word.
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Uit die eksegese het duide1ik geword dat die evangelis geloof ook met
altematiewe woorde beskryf. So by. is EWPaK£V as In ekwivalente segswyse
vir geloof in die afskeidsrede aangetref (1'4:7; 9). Geloof en sien word hier
met mekaar geassosieer. Die sensoriese persepsie en die geloofspersepsie
word sodoende interafhanklik gebruik. Jesus verklaar dat wie Hom sien
(sensoriese persepsie), terselfdertyd ook In blik op die Vader het. Dit is
egter duidelik dat die sien van Jesus meer as net In sensoriese persepsie
veronderstel. Jesus moet gesien word vir wie Hy is en dit verg In
geloofspersepsie. Dan eers kan Hy as die Seun van God herken word en om
die Seun s6 te sien is om die Vader ook te sien. Geloof is dus afhanklik van
sensoriese waameming, maar dit moet verder gaan as bloot die sintuiglike.
Op hierdie wyse word In verhouding dan gevestig en In binding met die
Vader se familie In werklikheid.
Ook ~Kouaa kan in die verband as 'n ekwivalente term vir geloof genoem
word (15:15). Jesus het al die woorde wat Hy by die Vader gehoor het, aan
die dissipels oorgedra. Die feit dat hulle dit aanvaar het, lewer bewys van
geloof. Ook hier geld dieselfde volgorde wat met Isien' ter sprake is. Om
Jesus te hoor beteken om die Vader ook te hoor. En om sy woorde waarlik
te hoor beteken om dit aan te neem d.w.s te glo.
Die onmiskenbare noue verband tussen geloof en kennis is ook uitgewys as
twee ekwivalente woorde wat beide op die Vader en die Seun gefokus is
(17:8; 21; 23). Kysar (1993:91) gaan sover om te se dat geloof en kennis
sinonieme is. Hoewel die twee terme baie nou by mekaar aansluit, kan dit
tog nie oral as sinonieme beskou word nie omdat daar by. van Jesus gese
word dat Hy die Vader ken en tog is daar nerens melding dat Hy in die
Vader glo nie.
Die rede vir Kysar se aanname Ie klaarblyklik in die Hebreeuse agtergrond
van die woord kennis, wat nie soseer 'n kognitiewe of intellektuele
agtergrond impliseer nie, maar eerder op In persoonlike verhouding dui. Die
Hebreeuse woord yada' wat as ekwivalent van yvwKav te bedink is, dui op
'n vertrouensverhouding van gemeenskaplike betrokkenheid.
Kennis is as deel van die familiegebruike in die Evangelie opgelet. In 17: 1-3
is dit by. direk aan die intieme verhouding tussen die Vader en sy kinders
gekoppel met 'n direkte verwysing na die ewige lewe (v.3). Die Vader
beskik oor die ewige lewe wat dit aan die Seun opdra om aan die kinders
beskikbaar te stel. Om die ewige lewe te he beteken om die Seun as die
Agent van die Vader te erken. In 17:6-8 is die epifanie van die Vader aan
die Seun se werk toegeskryf. Hy het die nodige kennis aan die mense
verskaf wat hulle in 'n verhouding met die Vader kon bring. Dit is waarom
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kennis as die grondslag van die familie beskou kan word. Dit verwoord die
verbinding tussen die Vader, Seun en kinders. Om vir ewig in hierdie
familie te leef impliseer kennis d.w.s. In verhouding met die Vader en die
Seun. Die verdere temas van o.a. beskerming (17:11), liefde en eenheid
(17:23) kan vervolgens maklik binne die lewe van die familie herken en
verstaan word.
Kennis bied die sekerheid wat tot geloof lei en ook in 16:30 word geloof
deur kennis voorafgegaan. Hieruit is nie af te lei dat geloof en kennis twee
fases in die verhouding van Jesus se mense met Hom verteenwoordig nie.
Weereens: Kennis word nie van geloof geskei nie, maar word as In
essensiele kenmerk van geloof uitgedruk.
Verder is Aa~J3av£l in 13:20 as ekwivalent vir geloof verstaan. Wie Jesus
ontvang (in Hom glo), ontvang terselfdertyd Hom wat Jesus gestuur het.
Geloof is veral met twee konstruksies in die evangelie aangetref:

1 Geloof + Ei~ gevolg deur die akkusatief.
Hierdie konstruksie is uitgewys as die mees algemene (17:20; 16:9; 14:6).
Behalwe vir 14:1 is hierdie uitdrukking uitsluitlik op die persoon van Jesus
van toepassing" gemaak. Die vemaamste kenmerk van geloof in die
evangelie is dat geloof op Jesus gefokus is. Vir Jesus se mense behels die
geloof in Jesus:
• In persoonlike verbintenis met - en betrokkenheid by Hom
• gehoorsaamheid en aanvaarding van sy woorde, gesag en alles
waarvoor Jesus staan
• oorgawe aan Jesus om op Hom te vertrou
Geen binding met Jesus is sonder geloof moontlik nie. Dit kan as die
naelstring beskou word wat Jesus se mense aan Hom verbind. Die
geestelike lewe van die gemeente spmit uit die persoonlike geloofsbinding
tussen elke lid afsonderlik en Jesus self. Die dinamiek van die woord word
weerspieel in die feit dat geloof slegs as werkwoord in die evangelie
voorkom en In aanduiding is van In handeling wat herhaaldelik besluit en
gedoen word. Dit het In dinamiese kwaliteit tot gevolg. Geloof is dus baie
meer as bloot die intellektuele besit van sekere feite. Dit kan gesien word as
die reaksie van die hele mens op die openbaring wat aan Jesus gegee is om
aan mense bekend te maak. Dit is nie In emosionele reaksie nie, maar behels
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'n gewilligheid om te reageer op God se bevele soos verteenwoordig deur
Jesus.
Jesus ag dit nodig om sy mense voortdurend tot geloof in Hom en die Vader
op te roep (14:1). Geloof het die neiging om te kwyn en benodig
voortdurende aanmoediging en versterking ten einde die verhouding lewend
tehou.

2 Geloof + OTt.
Hierdie wyse van uitdrukking hou hoofsaaklik verb and met Jesus se
Messiaanse missie. Om in Jesus te glo beteken om te aanvaar dat Jesus die
Heilige, Gestuurde van die Vader is (17:8; 21) en om te aanvaar dat Jesus
een met die Vader is (14: 10-11) . Jesus se bediening het grootliks daaruit
bestaan om mense van sy Goddelike herkoms te oortuig. Die kruis het die
eenheid met die Vader beklemtoon en Jesus se Goddelike herkoms bevestig.
Dit moes egter deur die mense geglo word.
Die geloof sluit op hierdie manier by die oorsprong van die ekklesia aan.
Wanneer Jesus as die Gestuurde van die Vader herken word, en die Vader
in Jesus se optrede waardeer word, vind die geestelike geboorteproses plaas
wat mense opneem in God se familie en hulle ten volle laat deel in God se
lewe.
In werklikheid sluit bg. twee uitdrukkings direk by mekaar aan. Die blote
frekwensie van die uitdrukking 'om te glo', wat 98 keer in die hele evangelie
voorkom, is rue aIleen 'n aanduiding van die belangrike posisie wat die
woord in die denke van Johannes beklee rue, maar ook van die
deurslaggewende rol wat dit i. t. v. die mens se verlossing speel.
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In 17:14 skets Johannes twee verskillende reaksies op die woord van
God:

1

Ongeloof

Die konsekwensies van ongeloof is in die afskeidsrede, soos reeds aangedui,
veral in 15:18e.v. uitgespel. Ongeloof was veral die manier waarop die
Joodse gesagsinstansies teenoor Jesus gereageer het en het in In haatveldtog
teen Jesus ontwikkel. Dit kan as In tipiese eienskap van Jesus se opposisie
uitgesonder word wat in die duisternis leef. Jesus se gesprek met die
godsdienstige leiers (Fariseers) i.v.m. sy Goddelike herkoms (8:12e.v.) dien
as voorbeeld van die haatreaksie en ongeloof. Volgens die leiers het Jesus
se aansprake op godslastering neergekom (5: 18). Rulle was van mening dat
hulle God In guns bewys deur van hierdie 'godslasteraarl ontslae te raak.
Hierdie haat, is soos in Jesus se geval, ook die lot van sy mense. Vanwee
hulle geloofsverbintenis en gevolglike eenheid met Rom deel hulle as familie
in sy lot.

2

Geloof

Jesus se groep reageer positief en met geloof op die woorde van Jesus. Dit
behels dat die goeie bedoelings van God met die kosmos aanvaar word.
God het die wereld lief (3: 16). Sy liefde vind gestalte in die inkamasie van
sy Seun. Die kosmos moes dus die pre-eksistente bestaan van Jesus
aanvaar. Rulle moes aanvaar dat die ware lig en waarheid nie in die wereld
gevind kan word nie, maar uitsluitlik in Jesus setel. Verder moes hulle in
die geloof aanvaar dat die Seun met die sanksie van die Vader optree en
gehoorsaam is aan die opdragte van die Vader. Jesus se boodskap kort en
kragtig saamgevat behels: Aanvaar die eskatologiese boodskap in die
geloof. Jesus het vir sy mense plek by die Vader berei sodat hulle in In
Ivreemde realiteit, d.w.s. saam in In verhouding met die Seun en Vader
ingebind kon word. Hierdie unieke wyse van bestaan sou uiteindelik
uitmond in In hemelse realiteit d.w.s. In bestaanswyse t.s.v. die dood.
l

Die geloofsbinding tussen Jesus en sy mense het sekere gevolge en resultate
wat veral in In etiese optrede van Jesus se mense gestalte aanneem. Dit is
veral die boodskap wat die Evangelis in 15: 1-17 wou tuisbring.
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Die geloofsverhouding tussen Jesus en sy mense word m.b.v. die metafoor
van die wynstok!lote beskryfmet tv tJioL(15:2). Om in Jesus te wees moet
vertolk word as 'geloof in Jesus, aangesien geen fisiese deelword van Jesus
veronderstel kan word rue.
Hierdie geloofsverhouding ontwikkel verder in 'n verhoudingsdinamiek
tussen die gelowiges en Jesus en word veral beskryf met die uitdrukking
JiE{vaTE tv tJio{ (15:4). Geloof, ten einde resultate te kan lewer, het nodig
om voortdurend op Jesus gefokus te bly. Vandaar dan ook Jesus se oproep
dat gelowiges volgens Hom georienteer sal bly en rue in isolasie sal verval
me.
Die resultaat van hierdie geloofsverhouding tussen Jesus en sy mense is dat
die gelowiges begin om vrug (KapTIOV) te lewer (15:2). Vrug kan as die
bevestiging van die egtheid van die geloof beskou word, aangesien die
afWesigheid van IlE (vaTE tv tllo ( (dus ongeloof), 'n gebrek aan vrug
openbaar (15:2~ 6). Onvrugbare lote het geen plek in die dinamiese
geloofsverhouding tussen Jesus en sy l8{ou~ rue.
Word daar gevra na die verdere etiese implikasies wat die woorde, IlE (vaTE
tv tllOl: vir die gelowiges se optrede bevat, ontvou 'n volgende faset
wanneer IlElvaTE tv tllOt uitgebrei en omskryf word met: IlElvaTE tv Tfj
dyaTIlJ Tfj tllfj (15 :9).
Met die liefde weer ter sprake, is die familiebeeld ook terselfdertyd weer
aan die orde gesteL Die liefde van Jesus vir sy mense het, is gebaseer op die
liefde wat die Vader vir Hom as Seun het (15:9). Hiermee is die
versorgende Vader wat as familiehoof in belang van die familie optree,
duidelik herkenbaar.
Dit tref verder dat die begrip lie/de rue as 'n vae, emosionele gevoel
misverstaan moet word rue, maar duidelik gefdentifiseer word met: tav Td:~
tVToAa~ 1l0U TllP~allTE, IlEv£1TE tv Tfj dyaTIlJ 1l0U (15:10). Ook hierdie
bewaring van Jesus se gebooie bevat 'n element van die familiebeeld omdat
dit geskoei is op die gehoorsaamheid van Jesus as seun aan die Vader se
gebooie. Daarmee is weer die seun se rol as onderdanige en gehoorsame
kind in die familie van die eerste eeu gedefinieer. Liefde spel dus vir die
gelowige mens 'n gehoorsame optrede teenoor Jesus uit, sodat gese kan
word dat liefde en dade direk by mekaar aansluit en mekaar komplimenteer.
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Laastens moet gevra word watter etiese optrede (dade) deur Jesus se liefde
geaktiveer is en nou van die gelowige verwag kan word? Die antwoord
sentreer weer in die liefde. Nou word Jesus se gebod met naasteliefde
gedefinieer: at1Tll EOIlv rl EVTOA~ rl El1rl, tva dyarron: dAArlAOUe; (15:12).
Om mekaar lief te he moet as In daad van gehoorsaamheid jeens Jesus
gesien word. Dit kan as die eindproduk van In reeks liefdesverhoudings
gesien word waarvan die Vader se liefde die katalisator is.
Samevattend kan die resultaat van die geloofsverbinding tussen Jesus en sy
to(oue; soos volg beskryfword:

• Geloofbeteken om in Jesus te wees (EV EI10(; 15:2)
• Dit veronderstel In persoonlike verhouding wat vra om in Jesus te bly
(I1ElVan: EV EI10(; 15:4)
•

S6 alleen word vrug (Kaprrov) gewaarborg (15:4)

• Vrug behels die gehoorsaamheid aan Jesus se gebooie (Tac; EVToAae; I10U
TllPrlGllT£) en bevestig die liefdesverhouding tussen gelowiges en die
Seun (15:10)
• Die gehoorsaming van Jesus se gebooie mond uit in die liefde wat
~_g=--e!owiges teenoor mekaar openbaar (dyarroT£ dAArlAOUC;, 1~._:1_2-=-)_ _----'
Die hele skema van die vrug as resultaat van In geloofsverbinding met Jesus
kan onder die oorhoofse tema van die VaderlSeun-verhouding tuisgebring
word. Hierdie verhouding word t.o.v. die liefde (15:9) en gehoorsaamheid
(15:10) as model vir die res van die familie voorgehou sodat ten slotte
verklaar moet word dat die etiese funksionering van die geloofsgemeenskap
teologies en Christologies gefundeer is.

Die gemeente se identiteit setel dus in 'n lewende, dinamiese
geloofsverhouding met Jesus oJ.v. die Parakleet. Waar hierdie verhouding
ontbreek en die interpersoonlike dinamiek uitgeskakel word, hou die
gemeente op om te bestaan.
Die implikasies van 'n gebrek aan geloof is duidelik: sonder geloof in Jesus
kan die gemeente me waarlik In gemeente wees me. Dan is daar geen
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binding met Jesus nie en kan daar ook nie vrug gelewer word nie. Dit vorm
die hoeksteen wat Jesus se 18(ou<; aan Homselfverbind.

Die gemeente se identiteit word deur sy geloof in die drie-enige God bepaal.
Hierin onderskei die gemeente hom van die wereld wat nie oor geloof
beskik nie en gevolglik in geen verhouding met die lewende God staan nie.
Die geloofsbinding met God is 'n eksklusiewe verhouding wat alleen ruimte
vir een geloofsbinding nl. met die lewende God, laat. Geloof kan gesien
word as die gemeente se reaksie op God se liefde vir die wereld, aangesien
dit Hy is wat die inisiatief geneem het om sy liefde met die inkamasie van sy
Seun te verklaar.

3.4.2 Jesus se i 5( QUe; as Jiefdesgemeenskap
Liefde vir mekaar is nou duidelik as die onmisbare resultaat van 'n
geloofsbinding tussen Jesus en sy mense uitgewys. Die tema van die liefde
is deurlopend in die hele evangelie, maar veral vanaf hoofstuk 13, baie
sentraal gevestig. Die rede waarom dit in die tweede deel van die evangelie
In meer prominente plek beklee, is waarskynlik uit Jesus se voorbeeld en
demonstrasie van die liefde terug te vind. Dit is eers in die tweede deel van
die evangelie dat die familie van Jesus a.g.v. die Paasgebeure gestalte kry en
die liefde is juis uitgewys as die wyse waarvolgens al die familieverhoudinge
funksioneer.
Weens die onsigbaarheid van geloof is dit nie altyd moontlik om te bepaal of
geloof werklik in die gemeente aanwesig is nie. Die aanwesigheid van
onderlinge liefde, wat weI gesien en ervaar kan word, dien as bevestiging of
In egte geloofsverbinding met Jesus weI bestaan (13:35). Die rede is omdat
geloof en liefde direk by mekaar aansluit en die een In bevestiging van die
ander is. Die implikasie is dat 'n gebrek aan onderlinge liefde terselfderyd
ook 'n gebrek aan geloof weerspieeL
Indien Jesus se i8(ou<; dan as In liefdesgemeenskap geldentifiseer word, sou
die onderlinge lie/de tussen die lede as die vemaamste kenmerk hiervoor
uitgesonder kon word. Hiermee is die familiebeeld onmiddellik weer
geaktiveer. Om mekaar liefte he, het In Goddelike oorsprong. In 13:34 is
aangetoon dat die onderlinge liefde by wyse van 'n 'nuwe gebod' van Jesus
self vir sy mense voorgeskryfis. Die 'nuutheid' van hierdie gebod is in Jesus
se voorbeeld van die liefde gefundeer. In aansluiting hierby is in 15: 12, 17
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gesien dat Jesus se liefde me aIleen die basis me, maar ook die maatstaf vir
die onderlinge liefde bepaal. Die onderlinge liefde geskied m.a.w. volgens
die standaard wat deur Jesus se eie optrede neergele is. Hiermee is die
identiteit van die gemeente Christologies gefundeer.
Indien gevra word wat Jesus se voorbeeld van die liefde alles behels, ontvou
'n groter prentjie van die liefde wat aIle familieverhoudings ineen weef. Dan
word dit duidelik dat:
• Jesus se liefde vir sy i<5(ou<; in werklikheid In weerspieeling van sy
Vader se liefde vir Hom is (17:23, 15:9). M.a.w. dat die Vader eintlik as
die bron van aIle liefde beskou moet word. Hierdie liefde van die Vader
word hier as voorbeeld van Jesus se liefde vir sy mense geneem. Wat
behels die Vader se liefde? In die familieopset dien 15:10 om die Vader
se liefde vir Jesus te omskryf as die voorsiening van die nodige inligting
(gebooie van die Vader) ten einde aan sy roeping te kon beantwoord.
Ook elders in die evangelie behels die liefde van die Vader vir Jesus juis
hierdie kenmerk nl. die voorsiening van inligting vir sy taak (10:17; 18).
Die Vader wat aan die hoof van die familie met die nodige gesag optree
kan weer uit die familie van die eerste eeu herken word.
• Jesus het op sy beurt die Vader se liefde beantwoord deur aan sy gebooie
gehoorsaam te wees (15:10). M.a.w. deur Hom, soos van seuns in
antieke eerste-eeuse families verwag is aan hoer gesag te onderwerp, is
liefde aan die Vader bewys. Ook in 14:31 is dit die boodskap en as't
ware die keersy van die Vader se liefde vir Jesus.
Indien Jesus se l<5lou<; insgelyks hulle liefde vir Hom bewys deur sy
gebooie te bewaar (gehoorsaam) (14:21; 23-24) en dus soos Hy, hulle
ook aan hoer gesag te onderwerp (15: 10), het die liefde van die Vader
direk ook op hulle betrekking. Jesus se opdrag behels nl. die onderlinge
liefde volgens die voorbeeld wat Hyself gestel het (13:34). Die voorbeeld
van die liefde wat Jesus vir sy mense neerle behels volgens 13: 13 die
bereidheid tot onvoorwaardelike diens aan mekaar en volgens 15: 13 die
bereidheid om jou lewe vir vriende af te Ie. In beide hierdie gevalle staan
die prysgawe van eie belange sentraal. Ook hier, soos vroeer aangetoon,
het liefde en gehoorsaamheid op mekaar betrekking.
Sonder
gehoorsaamheid kan daar nie sprake van liefde wees nie.
• Die Seun het sy i <5 (ou<; lief. In 13: 1 is Jesus se liefde vir die gelowiges
beskryf met [. 1<; T€AO<;. In die eksegetiese proses is op die belangrikheid
van die kruis in 13: 1-3 gewys. Jesus se liefde voorsien aan die gemeente
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die paradigma waarvolgens hulle optredes gerig behoort te word wat
beteken dat die kruis as maatstaf vir die liefde geneem word. Reeds is
op die belang van hoofstuk 13 in die oorsprong van die familie gewys,
waar veral die liefde van Jesus vir die 'deelword' (geboorte) in God se
familie verantwoordelik is.
• In Lid van antieke families moes volgens die karakter en identiteit van
hulle families handel. Met Jesus se vas legging van die Goddelike
patroon waarvolgens sy familie sou optree, is sy kinders met geen ander
standaard van die liefde gelaat waarvolgens hulle ook moes funksioneer
me.
Volgens hierdie verduideliking is gesien hoe 'n netwerk van liefde die
familie tot In eenheid saamsnoer, en ook hoe elke lid in die familie volgens
sy eie identiteit sy liefde betoon bv. die kinders met gehoorsaamheid aan die
Seun, die Seun met gehoorsaamheid aan die Vader en die Vader weer met
die voorsiening van sy gawes. Dit is duidelik dat liefde nit aktiwiteite en
dade van gehoorsaamheid bestaan, sodat gese kan word dat liefde,
gehoorsaamheid en dade In eenheid vorm wat nie sonder mekaar te bedink is
me.
Die onderlinge liefde dra nie aIleen die heil van die gemeente op die hart nie,
maar volgens 13:35 word met hierdie optrede van gelowiges ook 'n
belangrike getuienis teenoor die wereld gelewer. Die onderlinge liefde
openbaar nl. die ware identiteit van Jesus se r8tou~ aan die wereld. Dit
sou die were!d moontlik kon beweeg om ook dee! van Jesus se l8(ou~ te
word. Die onderlinge liefde verkondig 'n altematiewe manier van lewe
waarmee In duidelike evangeliserende boodskap aan die wereld oorgedra
word. Die bedoeling is om die wereld te oorreed om ook deel van hierdie
lewenswyse te word.
Hiervolgens kan gese word dat die liefde hoofsaaklik die manier is hoe God
na die wereld uitreik. Eerstens deur sy Seun na die wereld te stuur en
vervolgens om sy liefde in sy mense se harte te plant waarmee hulle
instrumente in sy hand word om mense te bereik. As daar na die voorbeeld
van Jesus gekyk word, moet tot die gevolgtrekking gekom word dat liefde
die enigste oplossing vir die wereld se duisternisnood is.
Aansluitend by die opdrag om mekaar lief te he, moet ook die intieme
vriendskapsverhouding tussen Jesus en die gelowiges genoem word.
Alhoewel vriendskap nie in die evangelie tot In sentrale tema ontwikkel
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word me, is die posisie van vriende in 15: 13-15 uitgewys as deel van die
uitgebreide familie. Die rede waarom die dissipels deur Jesus as sy vriende
bestempel word, Ie in die optrede van Jesus self. Daar bestaan In oop,
vertrouensverhouding tussen Jesus en sy 18(ou~ danksy Jesus wat aile
inligting wat Hy van sy Vader ontvang het, aan hulle meegedeel het (15:15).
Hierdie vriendskapsverhouding tussen Jesus en sy eie mense is ewe-eens op
liefde gebaseer, aangesien dit Jesus se bereidheid om sy lewe vir hulle af te
Ie, behels (15:13). Van sy kinders se kant word die vriendskap in stand
gehou met hulle gehoorsame uitvoering van Jesus se opdragte.
Jesus se
vriende word uitgeken aan hulle gehoorsaamheid t.o.v. Jesus se gebooie,
wat as hulle liefde vir Hom gemterpreteer kan word (15:14). Hoewel Jesus
dus geen oPdrag tot onderIinge vriendskap gee me, bevat sy
vriendskapsverhouding met sy [(')lOUe; dieselfde eienskappe as die voorbeeld
wat Hy gestel het en as riglyn vir onderlinge liefde uitgesonder het nl.
prysgawe van die self en gehoorsaamheid (onderwerping aan hoer gesag).

3.4.3 Jesus se i5(ou<;as dienende gemeenskap
Liefde bestaan uit dade.
Dit is onteenseglik die karakter wat die
liefdesoptredes van die Goddelike familie, Vader, Seun en kinders uitgewys
het. Tydens die viering van die pasga demonstreer Jesus sy liefde vir sy
18(oue; deur hulle voete te was. Hy, as hulle meerdere, is bereid tot In taak
van nederige diens. Die boodskap van sy handeling word in 13:14 duidelik
aan sy mense gestel: hulle is verplig om dieselfde teenoor mekaar te doen.
Hulle word m.a.w. getaak om mekaar te bedien. Hierdie optrede is die
logiese gevolg van hulle liefde vir mekaar en veronderstel, na die voorbeeld
van Jesus, dade van selfopofferende diens.

Die gemeente se dienswerk is ook Christologies gefundeer en word van alle
ander dienswerk onderskei in die onvoorwaardelike karakter wat dit
openbaar.
In 13:34-35 en 15:12 is liefde dus met gehoorsame diens beskryf.
In die praktyk van die gemeente behels liefde die bereidheid om van eie
belange af te sien, ten einde ander se be lange hoer te ago Hierdie gesindheid
sou ook met ander woorde bv. lojaliteit, nederigheid, die aanvaarding van
verantwoordelikheid vir mekaar ens. beskryf kon word. Liefde fimksioneer
op In interpersoonlike vlak en het die bevordering van die gemeente se
belange in sy geheel ten doel. Die liefde vereis van gelowiges om tot
mekaar se voordeel te handel, ongeag die situasie waarin hulle mag verkeer.
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Dit spreek vanself dat dit slegs moontlik is indien Jesus die bepalende
werklikheid in gelowiges se lewens is. Iemand wat liefhet, gee gestalte aan
dit wat die Vader van homlhaar verwag. Daar is dus reeds 'n duidelike
patroon deur die Vader en die Seun neerge1e waarvolgens gehandel moet
word ten einde die identiteit van die Goddelike familie te handhaaf.

3.4.4 Jesus se i a( QUe; as vreugdes- en Jiefdesgemeenskap
In die eksegese van 13: 1-17 :26 het dit na vore gekom dat vreugde en vrede
'n alternatiewe leefwyse, uniek aan God se wereld, verteenwoordig. Hierdie
eienskap staan ook i.v.m. die gemeente se identiteit. Dit is nie eienskappe
wat inherent deel van die kosmos is nie, maar slegs bekombaar is in 'n
verbinding met Jesus.
Dit is telkens duidelik dat Jesus as die oorsaak van sy mense se blydskap
uitgesonder word. Omdat Jesus se lo(ou<; hulle in hierdie wereld bevind,
maar met 'n Godde1ike perspektiefleef, en daarom nie deel is van die denk
en leefpatroon van hierdie wereld nie, kan hulle Jesus se blydskap ontvang
(17: 13). Hierdie blydskap kan nie deur die wereld ontvang word nie.
Ook in 16:21-22 is Jesus uitgesonder as die bron van die gemeente se
vreugde. Die gemeente se bestaan gaan in hierdie wereld dikwels met pyn
en lyding gepaard. Nogtans leef die gemeente met die verwagting dat die
vreugde sal deurbreek net soos wat blydskap volg nadat In pynlike
geboorteproses afgehande1 is. Daardie vreugde breek inderdaad vir Jesus se
mense deur in hulle weersiens van Jesus en met die ervaring van die
Parakleet se teenwoordigheid in hulle lewens. Die persoonlike verbinding
tussen Jesus en sy leie' moet as die rede vir die gemeente se vreugde
uitgesonder word.
Die rede vir die gemeente se blydskap in 15:10-12, is ewe-eens toe te skryf
aan die teenwoordigheid van die Vader en die Seun in hulle lewens. Hierdie
teenwoordigheid is die gevolg van die gemeente se gehoorsaamheid aan die
liefdesgebod van Jesus. Jesus verseker sy eenheid met die Vader deur aan
sy gebooie gehoorsaam te bly. Net so verseker die ekklesia hulle eenheid
met Jesus deur sy gebod van die liefde te gehoorsaam. Blydskap is, net soos
die voorafgaande kenmerke van die ekklesia, die resultaat van gesonde
familieverhoudings wat o.a. uit liefde, gehoorsaamheid, gemeenskap,
eenheid ens. bestaan. Vreugde word dus nie op sigself of vir In spesifieke
doe1 gesoek nie. Dit is veel eerder die neweproduk van In gesonde

280

geloofslewe wat getuienis dra van In persoonlike verbinding tussen Jesus en
sy mense. Die vreugde en vrede van die gemeente kan as die resultaat van
die geestelike rykdomme bv. liefde, versorging, onderrig, leiding ens. wat
die familie reeds in Jesus besit, beskou word.
Die vreugde en vrede van die gemeente word maklik deur die ongenaakbare
omstandighede in die wereld bedreig. In die eksegetiese proses is die haat
van die kosmos juis as In negatiewe reaksie op die Jesus se boodskap
uitgewys. Dit kan as In poging van die ongeloof gesien word om die
vreugde met haat te smoor.
Die vrede wat Jesus op twee plekke in die afskeidsrede (16:33; 14:27) aan
sy ro(ou~ bemaak, is ook nie inherent deel van hierdie wereld nie. In beide
kontekste vorm emosionele vrees die rede waarom Jesus dit nodig ag om
aan die gelowiges van sy vrede te voorsien. Hierdie vrees is die gevolg van
In gevoel van verlatenheid. Dit word op beide plekke i.v.m. Jesus se
terugkeer na die Vader gebring. Net soos met vreugde, word die vrede ook
as Jesus se vrede uitgesonder. In 16:32 verwys Jesus na die krnisgebeure
wat vir Hom op hande is en vir sy mense vrees sal meebring. Hulle sal deur
die gebeure van die kruis uitmekaar gejaag word, terwyl Jesus klaarblyklik
kalm sal bly. Die rede waarom Jesus s6 sal kan optree, skryf Hy aan sy
Vader se teenwoordigheid toe. Die leemte wat die dissipels sal laat, sal nie
In leemte to.V. die Vader se teenwoordigheid veroorsaak nie. Jesus se vrede
bestaan dus uit die sekuriteit dat die Vader se teenwoordigheid by Hom
gewaarborg is. Dit is die rede waarom Jesus Homself as die gelowiges se
vrede aanbied. Sy teenwoordigheid by hulle (deur die Parakleet) is
gewaarborg en behoort vir vrede, te midde van die verdrukking in die
wereld, te sorgo
Die vreugde en vrede wat die gelowiges ervaar verskil van enige vorm van
vreugde en vrede wat hier op aarde bekend is. Omdat die Vader en die
Seun uitsluitlik daarvoor verantwoordelik is, dra dit In eskatologiese
karakter.

3.4.5 Jesus se l6(ouC; as gebedsgemeenskap
Die verhouding tussen gelowiges en die onsigbare God is o.a. in die
familiebeeld met die kommunikasieproses van In eerste-eeuse
Mediterreense familie ontwikkel.
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Die familiebeeld het aangetoon dat die kommunikasie tussen seuns en
vaders destyds spontaan en openlik plaasgevind het. Hierdie eienskap is
ook die kenmerk van die kommunikasie tussen die Seun (Jesus) en sy Vader
(God) (17:1-26; 14:16). Jesus nader sy Vader met vrymoedigheid omdat Hy
weet dat sy versoeke verhoor sal word en omdat daar In gemeenskaplikheid
tussen hulle bestaan (17:10). Die farniliebeeld vorrn ook die agtergrond vir
die kommunikasie tussen kinders, die SeWl en die Vader.
In die gemeente word die kommunikasie tussen gelowiges en God met die
tema van die gebed verwoord.
Verwysing na die gebede van gelowiges kom in drie hoofstukke van die
afskeidsrede voor t.w. 14:13-14~ 15:7, 16 en 16:23-26. Dit geskied teen die
agtergrond van Jesus se terugkeer na sy Vader. Gelowiges word genooi om
die Vader vrymoedig met enige versoek te nader. Opvallend van hierdie
uitnodigings is die klaarblyklik onbeperkte verhoring van alle
gebedsversoeke. Die vraag is of enige versoek van die gelowiges sonder
meer deur die Vader toegestaan sal word?
In Nuwe perspektief wat die gelowiges se gebede na Jesus se vertrek
kenmerk is dat versoeke voortaan in die naam van Jesus moet geskied.
(14:13, 14; 15:16; 16:23,24,26). Hierrnee is die aard van die gelowiges se
gebede na Jesus se vertrek na sy Vader aangedui. Om in Jesus se naam te
bid beteken dat gebedsversoeke moet ooreenstem met dit waarvoor Jesus
staan en onderworpe aan sy gesag moet bly. Jesus se mense kan die Vader
met vrymoedigheid nader, maar hulle verso eke moet inpas en ooreenstem
met Jesus se wi!. Dit beteken m.a.w. nie dat alle versoeke sonder meer
toegestaan sal word nie, maar slegs die wat aansluit by die bevordering van
die groter saak van God. Gebede is klaarblyklik nie bedoel om selfsugtige
begeertes te bevredig nie en moet derhalwe God se sfeer verteenwoordig 
m.a.w moet voldoen aan die verwagting van iemand wat aan Jesus se gesag
onderdanig is.
Dit bring die belangrike saak waarna dikwels reeds verwys is, weer na vore
nl. die gehoorsaanlheid in God se farnilie. Om in God se farnilie opgeneem
te wees, vra van kinders om hulle liefde vir die Seun met gehoorsaanlheid
aan sy opdragte te betoon (15:10). Die irnplikasie van hierdie optrede is dat
die kinders met hulle gehoorsaanlheid In aanduiding gee dat hulle ook met
die Vader in harrnonie verkeer en gevolglik Hom met groot vrymoedigheid
met hulle versoeke kan nader. Met hulle gehoorsaamheid aan Jesus se
gebooie, volg die kinders in die spore van Jesus. Hyself het aan die kinders
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'n voorbeeld van gehoorsaamheid aan die Vader se bevele gestel (15: 10).
Gehoorsaamheid sorg vir vrymoedigheid.
Die vraag kan weer gevra word of In verdienstegodsdiens nie hierin bespeur
word nie. Die familiebeeld waarmee die gemeente beskryf word, gee egter
perspektief op die saak. Dan is dit duidelik dat onderlinge Hefde alle
verhoudings kenmerk sodat die kinders se gehoorsaamheid aan die Vader
bloot as hulle reaksie op sy Hefde vertolk word. Daar is dus nie hier sprake
van In verdienstegodsdiens me, maar die kinders se gehoorsaamheid moet in
die lig van die harmonie in die familie verstaan word.

In 16:23 kom In verdere perspektief in die kommunikasieproses tussen Jesus
se mense en die Vader na vore. Ten tye van Jesus se aardse bestaan kon sy
mense Hom direk en openlik met enige vraag of versoek nader. Na sy
terugkeer na die Vader is Hy weens sy fisiese afwesigheid nie meer
beskikbaar om direk genader te word me. Jesus se afwesigheid hoef egter
geen krisis vir sy mense in te hou nie. Danksy die liefdevolle verhouding
tussen die Vader, Seun en gelowiges is dit voortaan vir hulle moontlik om
self die Vader direk te nader (16:27). Die Seun hoef derhalwe nie meer
namens sy mense by die Vader vir hulle in te tree nie (16:26). Die weg is
nou self vir hulle toeganklik. Op hierdie wyse word die gemeente se
vreugde aangevul en volkome afgerond (16:24).
Ten einde die Vader direk te kan nader en hulle verwagtinge op die Vader
aIleen te vestig, vra van die kinders In sekere geestesingesteldheid. Van
kinders word In gesindheid van afhanklikheid van die Vader verwag. Dit is
'n gesindheid eie aan kindwees. Die Vader is ryk en kan in aIle nood en
behoeftes van sy kinders voorsien. Van die kinders word verwag om Hom
daarvoor te vertrou. Hier sluit die gelowiges se kommunikasie met God
(gebed) hulle geloof in Hom bymekaar aan. Gehoorsaamheid aan Jesus se
wi!, waarmee hulle terselfdertyd ook hulle liefde vir Hom illustreer, bevestig
hulle geloof in die Vader. Afhanklikheid van die Vader gaan dus gepaard
met die geloofsgemeenskap se gehoorsaamheid aan die Seun. Indien daar
gevra word waaruit die gemeente se gehoorsaamheid moet bestaan, moet die
gebod van die liefde, soos deur Jesus self gedemonstreer, genoem word.
Op hierdie wyse bly gelowiges in God se sfeer en kan hulle die Vader met
vrymoedigheid nader om in hulle behoeftes te voorsien.
Om deur die geloof in Jesus te bly en gevolglik ook vrug te dra (15: 16),
vorm die basis van In lewende verhouding met God. Dit beteken om in die
teenwoordigheid van God te leef wat direkte toegang tot die Vader In
voortdurende werklikheid vir die gemeente maak. Soos met die kenmerk
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van die vreugde, leef God se mense ook hier met die coram Deo - dimensie.
Hierdie wete is bepalend vir die spiritualiteit van God se mense.

3.4.6 Jesus se iblouC; as 'n gemeenskap van onderrig
In 13:13-14 noem Jesus Homself met die benaming waarmee die dissipels
Hom gei'dentifiseer het nl. oloam<aAOC;.
Volgens 6:45-46 tree Jesus as die bemiddelaar op tussen die Vader en
diegene wat van Hom willeer. Dit is die rede waarom oloam<aAOC; as een
van die sentrale titels vir Jesus in die evangelie beskou kan word. Jesus se
onderrig vir sy aardse bedienmg, is deur sy Sender nl. die Vader self
behartig (17: 16e.v.).
Met die bespreking van die familiebeeld tydens die eksegetiese proses is
aangetoon dat beide vaders en moeders of persone deur hulle aangewys, vir
die opvoeding van kinders in die eerste-eeuse Mediterreense konteks
verantwoordelik was. Onderrig het volgens die gebruike van die familie
geskied.
Vaders was hoofsaaklik vir die onderrig van die seUllS
verantwoordelik. Dit het streng volgens die karakter en gebruike van die
familie plaasgevind. In Individuele lid van die familie kon sy eie identiteit
bilme die raamwerk en gedrag van die ander lede van die gesin vind.
Vaders en oudste seUllS het 'n belangrike ro1 in die vestiging van die fami1ie
se identiteit gespeel. Hul1e het in be1ang van die groep as geheel gehandel
en is as die verteenwoordigers van die familie gesien.
Hierdie onderrigsituasie word o.a. metafories in hoofstuk 5: 17-30 beskryf.
Aangesien hierdie hoofstuk rue binne die bestek van die eksegetiese proses
val rue, kan 'n kort oorsig oor die inhoud daarvan, moontlik verdere lig werp
en insig bied op die tema onder bespreking.
In genoemde hoofstuk word die intieme verhouding tussen die Vader en die
Seun beklemtoon (5:19-23).
Jesus wys die Jode op In gewone
familieverhouding bestaande uit 'n vader en sy seUll en aktiveer daarmee sy
verhouding met sy Vader. Jesus motiveer sy aanspraak om as God se SeUll
gerdentifiseer te word by wyse van die onderrigsituasie in In eerste-eeuse
Mediterreense familie. Deur 'n aardse familie metafories met die wereld van
lbo' d.w.s. die hemel te verbind, kan Hy God as In Vader en Homself as 'n
SeUll in die familie uitsonder. Die Vader word as die dominante figuur
uitgewys wat uit liefde vir sy Seun aan Hom alles toon (5:20). Dit kan as

284

deel van die onderrigproses gesien word aangesien dit kennis veronderstel
waarrnee die Seun verder kon handel. Die Seun word gewys op dinge om te
doen, wat die Vader ook doen. Derhalwe word die Seun net soos die Vader
deur mense geeer. Opsommend kan volstaan word deur te se dat 5:18-23 In
metaforiese verslag weerspieel van In seun wat deur sy vader onderrig is.
Wat verder tussen Jesus en die dissipels plaasvind word gedeeltelik Lt.v. In
onderrigsituasie en met terminologie eie aan die onderrig beskryf. Jesus se
optrede as oloeXOKaAOt; word in die afskeidsrede as geheel treffend
gei'llustreer met die voorbereiding van sy mense op sy vertrek.
Jesus gaan in die onderrig van sy {(Hout; op verskeie maniere te werk. Dit
geskied o.a. deur aan hulle sekere dinge te toon soos by. in 14:8-9 waar die
dissipels In versoek tot Jesus rig om aan hulle die Vader te toon. Die
implikasie van hierdie versoek is dat daar In gebrek aan kennis onder Jesus
se rOtOUt; bestaan wat met sy onderrig aan hulle aangevul moet word.
Hiervolgens kan gese word dat Jesus se woorde In informatiewe karakter
openbaar wat die verbreding van die gelowiges se kognitiewe kennis as doel
het. Kognitiewe kennis is egter nie die doel op sigself nie aangesien
geloofskennis hiermee gestimuleer word.
Jesus se woorde vervul op sigself ook die funksie van onderrig. Dit is met
sy woorde (wat sy onderrig impliseer) dat Jesus nie aIleen sy mense op sy
weggaan voorberei nie, maar ook hulle verdere gedrag en optrede bepaal
(15:7). Jesus stel dit as vereiste dat sy woorde in die dissipels moet bly,
m.a.w. dat hulle dit moet glo en daarvolgens moet lewe. Met hierdie
informatiewe eienskap van Jesus se onderrig het sy woorde In bepalende en
vormende invloed op die lewe van sy mense. Die doel wat Jesus met sy
onderrig wou bereik kan stellig as die vestiging en uitbreiding van geloof
uitgesonder word. Sy mense moes Hom sien en hoor vir wie Hy is nl. die
Seun van die Vader. Dit is waarom sien en hoor vroeer reeds as sinonieme
vir geloof uitgesonder is. Die teenoorgestelde is ewe-eens waar: Diegene
wat sy woorde nie ontvang en daarvolgens handel nie, word nie as sy
{OtOUt; gerdentifiseer nie (14:24).
Nil Jesus se vertrek neem die Parakleet die funksie van onderrig by Hom oor
(14:26). Die Parakleet se onderrigtaak bestaan hoofsaaklik uit twee dele:
Die wereld word deur Hom o011uig van sonde, geregtigheid en oordeel
(16:8), terwyl Jesus se mense deur die Parakleet aan al Jesus se woorde
herinner sal word (14:26). Die Parakleet verseker hiermee die bron van die
gemeente se voortbestaan.
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Samevattend kan gese word dat die familiebeeld die ideale agtergrond bied
waarteen die Seun se onderrigtaak in die evangelie uitgebeeld word. As
gestuurde van die Vader tree Hy op volgens die instruksies waarmee sy
Vader Hom onderrig het. Op sy beurt onderrig Hy weer sy 18(ouC; met
gebruikmaking van 'n verskeidenheid metodes bv. deur hulle op sekere dinge
te wys, te laat sien, hoor ens. ten einde geloof in hulle te vestig. Die
Parakleet sit die onderrigtaak mi die Seun se vertrek voort.

3.4.7 Jesus se i8(ouC; as

'0

poeomatoiogiese gemeeoskap

Die pneumatologiese eienskap van die gemeente erken die teenwoordigheid
en leiding van die Heilige Gees in die midde van God se mense.
Die volgende vyf Skrifgedeeltes is in drie hoofstukke tydens die eksegetiese
proses uitgewys as gedeeltes wat verwysings na die Parakleet bevat:
•
•
•

14:16-17,26;
15:26;
16:7b-ll, 13-15.

Alhoewel die Gees nie in die familiemetafoor direk met 'n familieterm bv.
seun, vader of kind geassosieer word nie, onthul die funksionele rol van die
Parakleet sy verhouding met die Vader en die Seun onmiskenbaar.
Die benaming napaKAllTOC;, afgelei van die werkwoord napaKaAEW dra in
die passief die betekenis: 'die een wat geroep is'. Die Parakleet vervul dan
die rol van 'n bemiddelaar of tussenganger wat dan ook die juiste betekenis
van die woord Parakleet weerspieel. Die benaming 'trooster' is as 'n
sekondere betekenis van die woord Parakleet geldentifiseer.
Vervolgens kan by wyse van opsomming die kern van die eksegetiese
gegewens uit elk van bg. skrifgedeeltes onderstreep word ten einde die
Parakleet se funksie en betrokkenheid in die gemeente aan te dui.
In 14:16, 17 is geen definitiewe aktiwiteit van die Parakleet opgelet nie.
Hierdie gedeelte maak Jesus se belofte van die Parakleet se koms bekend.
Die Parakleet word as 'n gawe van die Vader, op versoek van Jesus, aan die
agtergeblewe dissipels voorsien. God se mense is, weens hulle verhouding
met die Vader en die Seun in staat om die Parakleet te kan ontvang. Hierin
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onderskei die gemeente homself van die wereld, wat a.g.v. 'n gebrek aan
geloof in Jesus, nie deel van God se familie is nie en gevolglik ook nie die
Gees van God kan ontvang nie. Die identiteit van beide die kosmos en die
gemeente word deur die Gees van God onderskei. Eg. vanwee die
afwesigheid van die Gees en 19. vanwee die inwoning van die Gees. Die
beskrywing van die Parakleet as die Gees van die waarheid en die feit dat
Hy met Jesus se mense is, bied genoeg rede om Hom as 'n Trooster te
identifiseer. Die Parakleet openbaar 'menslike' eienskappe. S6 word Hy bv.
met die mens like eienskappe van troos, onderrig, bewaring en herinner,
bekendgestel. Hy moet daarom, alhoewel onsigbaar omdat Hy Gees is, tog
as 'n persoon beskou word. As persoon is Hy iemand wat met sy
teenwoordigheid troos en beskerming aan die gemeente bied.

In die tweede vermelding van die Parakleet (14:26), is sy funksie met twee
uitdrukkings beskryf nl. onderrig (olo&;d) en herinnering (l'moJlvr]oEl)
aan Jesus se woorde. Hiermee is die gemeente bemagtig vir sy optrede in
die wereld. God se mense word danksy die Gees voortdurend bewus
gemaak van Jesus se woorde en kan dus sy eie optrede daarvolgens rig.
Met hierdie beskrywing is weer eens duidelik gemaak dat die Gees nie met
'n eie_ agenda optree nie. Die reeds bestaande openbaring van Jesus word
slegs herhaal en moontlik verdiep. Geen nuwe inligting word deur die Gees
voorSlen me.
Die derde aankondiging van die Parakleet (15:26e.v.), sluit by sy vorige
funksie aan nl. om die gemeente aan Jesus se woord te herinner (14:26).
Die verskil wat egter uitgewys is, is dat die getuienis van Jesus se woorde
nie uitsluitlik t.w.V. God se mense geskied nie, maar op die buitestaanders
gerig is. Die gemeente se taak (getuienis) sluit ewe-eens by die van die
Paraldeet aan en weerspieel sy betrokkenheid by die wereld teenoor wie 'n
getuienis van Jesus gelewer word. 'n Deurlopende getuienislyn is vanaf
15:240pgelet: Jesus se optrede (dade) onder mense getuig van wie Hy is en
onderskei Hom van enige ander persoon se optrede. Jesus bevestig dus sy
identiteit met sy optrede. Hierdie getuienis word deur die Parakleet
voortgesit en mond uiteindelik uit in die optrede van sy mense Wle se
optrede niks anders as 'n heenwysing na Jesus is nie.
Opgesom Iyk hierdie getuienislyn soos volg:
• Jesus se dade getuig van Homself(15:24)
• Die Parakleet getuig ook van Jesus (15:26)
• Die gelowiges getuig ook van Jesus (15:27)
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Daar bestaan dus 'n gesamentlike doe1wit in die familie van God teenoor die
wereld.
Hierdie beskrywing van die Parakleet veronderstel sy
teenwoordigheid in die gemeente. Die Gees lewer sy getuienis d.m.v. die
getuienis en woorde van God se. Hierdie getuienis word te midde van 'n
vyandige wereld gelewer (16:le.v.). In die historiese situasie van die eerste
gelowiges is die juridiese omstandighede van 'n hof te bedink Die
forensiese funksie van die Parakleet pas in by die semantiese betekenis van
die benaming Parakleet, wat in Latyn ook met advocatus vertaal kan word
en die behartiging van die verdediging (in 'n hofsaak) veronderstel.
Vierdens (16:7-11) is die ftmksie van die Parakleet uitgewys as die
skuldigbevinding (£A£y~£l TOY K00l10Y TTEpi al1apTlat;) m.a.w die
ontmaskering van die were1d se sonde on OU TTlOTEUOUOlY dt; £11£, van
ongeregtigheid (on TTpot; TOY TTaT£pa tmayw) en van oordeel (OTl 6
OpXWY TOO K00l10U TOUTOU K£KP lTal).
Die Parakleet tree hier op as God se aanklaer. Die Parakleet sit in 'n sekere
sin die aanklagte wat die wereld teen Jesus ingebring het voort. Nou is die
rolle egter omgekeer. Die wereld bevind hom in die beskuldigdebank
wanneer die Parakleet as God se Eiser optree. Die Parakleet staan die
gemeente ook in hierdie opsig by. Die aanklagte wat die wereld teen Jesus
se mense inbring, word deur die Gees omgedraai sodat die gemeente ook
nou as aanklaer teen die wereld begin optree.
In 16:13-14 word die Parakleet vir oulaas weer i.v.m. onderrig uitgebeeld.
Hierdie laaste stelling aangaande die Parakleet sluit in 'n sekere sin aan by
die voriges in 14:16 en 26. Die Parakleet se vervanging van Jesus nadat Hy
na sy Vader teruggekeer het, staan bier op die voorgrond. In aansluiting by
die vorige vermelding dat die Gees Jesus se mense aan sy woorde sal
herinner, word bier verder gegaan en die taak van die Parakleet uitgebrei
met die aankondiging dat Hy die gemeente in die waarheid sal lei. Sy taak
is om die gemeente te begelei deur die ware weg aan hulle uit te wys.
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Samevattend:
Die Parakleet se verhouding met Jesus se
•
•
•
•
•
•
•

i8{ou~:

By hulle sal inwoon en teenwoordig bly (14:16)
Sal hulle in alles onderrig (14:26)
Sal hulle in die waarheid lei (16: 13)
Sal aan hulle die toekomstige dinge meedeel (16:13)
Sal aan hulle bekend maak wat aan Jesus behoort (16:14)
Sal hulle herinner aan alles wat Jesus gese het (14 :26)
Sal aIleen spreek wat Hy gehoor het en niks uit sy eie se nie (16:13).

Die Parakleet se verhouding tot die wereld:
• Die wereld verkeerd bewys t.o.v. sonde, geregtigheid en oordeel (16:8
11)
• Die wereld kan die Parakleet nie ontvang nie (14: 17)
• Die wereld verwerp die Parakleet (15:26)
Die Parakleet se taak t.o.v. die wereld is dus uitgewys as een van
skuldigbevinding en oordeel.
Die Parakleet se verhouding tot Jesus:
Hier het die Parakleet slegs die oogmerk om Jesus te verheerlik (16:14) en
namens Hom te getuig (15:26). Die Parakleet het die taak om Jesus, nei sy
vertrek steeds 'sigbaar' te hou. Die enigste manier waarop die Parakleet dit
kan do en is om deur die lewe van Jesus se mense 'n getuienis teenoor die
wereld uit te dra. Die implikasie vir die ekklesia is dat die Gees deur mense
werk. Gelowiges sal dus bewus en sensitief moet bly vir die maniere
waarop die Gees hulle wil gebruik.
Die Parakleet se verhouding tot die Vader:
Die Gees gaan van die Vader uit (16 :26)
Die Gees van God is dus in vier verhoudings betrokke is: Met die Vader,
Jesus, die gemeente en die wereld. Die Gees se betrokkenheid in al die
verhoudings, maar veral by die gemeente, is 0pvallend. Gelowiges kan met
die wete lewe dat die Gees van God werksaam is in God se mense. Die
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Gees is by uitstek verantwoordelik vir die groei van die geloofsgemeenskap
Dit is die Gees se taak om 'n nuwe lewe met 'n geestelike geboorte van 'bo'
(3: 1-8) te bewerk.
Verder is die Gees verantwoordelik om die gelowiges aan alles wat Jesus
gese het te herinner. In aansluiting by die optrede van die Parakleet self,
kan alles wat Jesus gese het moontlik in drie bree kategoriee ingedeel word:
• Woorde van troos
• Woorde van bemoediging
• Woorde van vermaning
Nerens word egter vermeld hoe die Gees presies te werk gaan in die
uitvoering van hierdie funksies nie. Dit word bv. nie duidelik gese of die
Gees se leiding uitsluitlik indirek d.w.s. deur die woorde van mense wat
daarop aanspraak maak dat hulle deur die Gees gelei word, of moontlik
direk d.w.s. deur 'n innerlike verligting, plaasvind nie. Die gemeente kan
aanvaar dat die Gees op beide maniere werk. Die toets waaraan die egtheid
van die direkte of innerlike leiding van die Gees onderwerp moet word, is
om te bepaal of die openbaring van Jesus enigsins weerspreek word.
Omdat die Gees nie uit sy eie getuig nie, maar slegs Jesus se getuienis
herhaal, sal geen ander getuienis as slegs die van Jesus deur die gemeente
aanvaar kan word nie. Om die Gees dus in beheer te stel, beteken om nader
aan Jesus selfte kom. Dit is die Gees se doel is om die gemeente volgens
Jesus se woorde te orienteer.
Slegs 'n gemeenskap wat die getuienis van die Gees se teenwoordigheid
dra, kan terselfderyd as 'n getuie optree om die ongelowige wereld aan
sonde skuldig te bewys.
'n Baie intieme verb and tussen die sending van die Gees in die wereld en die
sending van Jesus se mense na die ollgelowige wereld is uitgewys. Die
Gees neem God se openbaring soos vergestalt in Jesus, en bemiddel dit deur
die gemeente aan die wereld. Hier werk die Gees dus indirek (deur mense)
na die wereld.
Ten slotte kan gese word dat die Parakleet se teenwoordigheid in die
gemeente as 'n kontinuering van Jesus se teenwoordigheid by sy mense (in 'n
ander gestalte) verstaan kan word. As Jesus in 17:8 verklaar OTt Ta
p~l1aTa &. £owKa~ 110t otowKa mhol~, Kat mhol £Aa~ov Kat £yvwaav
dA1l8w~ OTt napa aoO E~flA80v, Kat EnlaTEuaav OTt au I1E
dTTtaTElAa~en in dit in 17:26 op 'n ander manier se nl. Kat yvwplaw, tva ~
dyaTTll ~v ~yaTTllaa~ I1E EV mhol~ ij KdyW EV mhol~. dan word besef
dat Jesus eintlik self sy missie in die wereld kontinueer. Die Gees neem
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m.a.w. die bemiddeling van Jesus by die wereld en kontinueer dit d.m.v. die
ekklesia. Deur die aktiwiteite van die gelowiges moet Jesus sigbaar aan die
were1d geopenbaar word.
Die teenwoordigheid en aktiewe betrokkenheid van die Gees onderskei die
gemeente van enige ander organisasie. Dit moet deeglik in gedagte gehou
word indien daar oor die vernuwing van die gemeentelike gestalte van die
ekklesia gepraat word.
Waar organisasies kan verander met die
implementering van strategiee of met die opleiding en motivering van
personeel, moet die geloofsgemeenskap ook reken met die f Gees se
teenwoordigheid, leiding en oortuiging, sonder wie geen vemuwing
moontlik is me.
Dit sou op 'n groot misverstand dui indien die werk van die Heilige Gees in
die gemeente misken of onderskat word. Met die uiteensetting van die Gees
se werk in gedagte, kan gese word dat God inderdaad self
verantwoordelikheid aanvaar vir die effektiwiteit van die heiL Die bediening
van God se mense steun in sy geheel op die werking van die Heilige Gees.
Dit beteken dat die proses om die evangelie te kommunikeer en die
gestaltegewing van die geloof hiermee volkome afhanklik gestel word aan
die werking van die Heilige Gees.

3.4.8 Jesus se i 8 (QUe; as missionere gemeenskap
In hoofstuk 17 word Jesus vyf keer as 'n Gestuurde (oTTEOTElAac;) van die
Vader ge'identifiseer (17:3, 8, 18, 21, 22). Die rede vir Jesus se sending na
die were1d setel in die liefde van God vir die kosmos (3: 16). God wou die
wereld red en daarvoor was die inkamasie van die Seun 'n onmisbare skakel
in die reddingsplan.
As Gestuurde verteenwoordig Jesus die Vader en die were1d van die 'bo' in

hierdie wereld van die 'onder'. As Jesus dus as Gestuurde optree, doen Hy
dit nie met sy eie agenda nie, maar is sy woorde en optrede
verteenwoordigend van sy Sender nl. die Vader (14:9-11; 15:23). In Jesus
se woorde en dade kan die Vader self geken en ervaar word (17:8). Die
implikasie hiervan is dat die Sender in die Gestuurde herken kan word. Die
familiebee1d van die onderrig het juis aangedui dat die Seun volledig deur
die Vader ingelig is en dus toegerus was vir sy sending. In Jesus se
volledige gehoorsaamheid aan die Vader se opdragte, is die familiebeeld van
die eerste eeu herken.
Jesus se gehoorsaamheid was eie aan die
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verwagtinge wat aan 'n seun in die eerste eeuse familie-opset getel is. As
gehoorsame Seun van die Vader het Jesus sy liefde aan die Vader bewys en
Hom geeer deur sy gesag te aanvaar en te doen soos sy Vader ook sou
gedoen het. Hierdie gehoorsaamheid van Jesus is kragtig deur Hom
verduidelik met die twee beelde van Oloo(J1(aAo<;;1 KUPlO<;; en
ooOAo<;;/unoOToAo<;;.(13:13-16). 'n Slaafis veronderstel om net soos sy heer
op te tree en 'n agent net soos die een wat homlhaar gestuur het.
Indien liefde as motief vir die Vader se sending van sy Seun uitgesonder is,
spreek dit vanself dat die intieme eenheid tussen die lede van die familie
(14:10), vir Jesus ook met liefde sou laat optree. Dit is inderdaad die geval
as Jesus die motiefvan sy optrede verklaar (15:9-10). Liefde het nie aIleen
die verhouding tussen die Vader en Jesus bepaal nie, maar is ook die
dryfkrag vir Jesus se eie optrede. Liefde word ook nou die bepalende motief
vir die verhouding tussen Jesus en sy lo(ou<;;. Omdat die Seun se liefde die
posisie van mense verander het m.a.w. vyande van God omskep het tot
familie van God, tree hulle volgens die gebruike en identiteit van die familie
op. Die verhouding tussen die Vader en die Seun word as maatstaf geneem
waarvolgens Jesus se mense allereers teenoor mekaar (13:34) optree.
Die vraag kan gevra word of Jesus se {OlOV<;; ook teenoor die wereld d.w.s.
buitestaanders van die familie, met dieselfde liefde as Jesus moet optree.
In die eksegetiese proses is verskillende standpunte hieroor genoem en tog is
dit in die familieopset duidelik dat van Jesus se lo(ou<;; geen ander optrede
verwag kan word as dit wat Hy self ook sou gelewer het nie. Dit is nie
aIleen die Seun se liefde wat sy lOlOU<;; met liefde teenoor mekaar laat
optree nie, maar hierdie onderlinge optrede bevat ook 'n sterk element van
evangelisasie ten einde buitestaanders tot die familie van God te oorreed
(13:35; 17:21, 23). Dit is eers wanneer die liefde die gemeente van binne
deursuur en die identiteit van God se mense daarmee bepaal is, dat hy met
dieselfde liefde na buite kan beweeg om 'n verskil in die wereld te maak.
Hierdie patroon herhaal horns elf met die aankondiging in 17: 18 dat Jesus sy
lo(ou<;; na die wereld stuur soos (KUOW<;;) wat die Vader Hom na die wereld
gestuur het. Die ooreenkoms tussen Jesus se sending en die van sy mense is
opvallend. Soos wat Jesus deur die Vader gestuur is, s6 word sy mense
deur Jesus gestuur. Die 'soos' karakter van die gemeente se sending
veronderstelln parallel tussen die sendings van Jesus en sy mense. Dit is as
die Christologiese begronding van die ekklesia se missiologiese arbeid
aangeteken. Daarvolgens kan gese word dat die gemeente se sending nie In
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altematiewe sending verteenwoordig nie, maar as 'n kontinuering van Jesus
se sending gesien moet word. In die optrede van sy mense is hulle sender
(Jesus) ook herkenbaar. Hierdie verwantskap tussen Jesus se werk en die
van sy mense is ook duide1ik in 14:12e.v. uitgewys. Dit word deur Jesus as
diese1fde werk geidentifiseer. Trouens die werk van die gemeente het
vo1gens Jesus die potensiaa1 om se1fs 'groter' as sy eie te wees. In die
eksegese is hierdie 'groter' werk as die 'sendingsuksesse' van God se mense
geidentifiseer. Hiermee is die b1ik van die gemeente voortdurend na buite 
op die buitestaanders - gefokus ten einde hulle met die goeie nuus van Jesus
te bereik.
Waar die afskeidsrede (13:31-16:33) as die voorbereiding van Jesus se
mense vir hulle sending in die were1d beskou is, is hoofstuk 17 gesien as
hulle formele aanstelling waama hulle sou uitgaan om Hom in die were1d te
verteenwoordig. Hoofstuk 17 p1aas m.a.w. die sending van Jesus se mense
in perspektief.
Alvorens Jesus sy mense in die were1d kon uitstuur, moes die noodsaaklike
stap eers vo1g om hulle vir hierdie taak af te sonder (oy (arrov). Jesus vind
dit d~rhalwe nodig om sy Vader te versoek om sy mense in die waarheid te
heilig (17: 17). Dit val op dat Jesus nie sy Vader versoek om hulle uit die
were1d te onttrek nie, maar weI van die were1d af te sonder. Hierdie versoek
bevestig die identiteit van die gemeente nl. dat hulle weI in die wereld
optree, maar tot die godde1ike sfeer behoort en derha1we nie vo1gens die
patroon van die wereld 1ewe nie. Hulle behoort aan God en moet in hierdie
wereld b1y om 'n altematiewe 1ewe te demonstreer. Sonder hierdie
toewyding aan Hom, sou hulle nie aan die eise van hulle sending kon
vo1doen nie.
Die vemle1ding van die uitstuur van Jesus se mense in 17: 18 moet
waarskynlik in kombinasie met die historiese gebeurtenis in 20:21 self
gelees word. Die sending van Jesus se i8(ou<; na die wereld is sodoende
Christo10gies begrond.
Soos Jesus, kan die gemeente ook nie sonder die Gees van God sy taak in
die were1d verrig nie. Daarom ontvang beide Jesus en sy mense die Hei1ige
Gees (20:22). Die ontvangs van die Gees in 20:22 moet teen die agtergrond
van die Parakleet se funksie in 14: 17 verstaan word nl. dat Hy in Jesus se
mense teenwoordig sal wees. Ook die Gees se optrede in 16:8-11 wat uit die
sku1digbevinding van die wereld bestaan, moet hiemlee saam ge1ees word.
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Jesus se mense se optrede teenoor die wereld sluit by die van Jesus aan
omdat die Gees Jesus se bediening deur die gemeente voortsit. In 20:23
word dit bevestig deurdat die gemeente met die gesag beklee word om
mense hulle sonde te vergeef al dan nie. Uit 20:21 kan gese word dat die
sending van God se mense op die lees van Jesus se sending na die wereld
geskoei is.
Samevattend kan 'n geheelbeeld van Jesus se bediening moontlik die

kenmerk van die gemeente as missionere gemeenskap in perspektief stel. In
3:17-21 word In aanduiding gegee van die skeiding wat in hierdie wereld
voltrek sal word. Dit is In skeiding tussen lig en duisternis. Soos telkens in
die eksegetiese proses aangedui is, loop hierdie dualisme regdeur die
evangelie. In 9:39-41 identifiseer Jesus Homself as die een wat vir die
skeiding verantwoordelik is. Hierdie skeidingsproses word uitgesonder as
die rede vir die inkarnasie van God se Seun. Die doel van Jesus se sending
was om kontak tussen die 'bo' en die 'onder'te bewerkstellig sodat die Vader
geopenbaar en mense tot geloofin Hom kon kom. Jesus se sending het dus
'n soteriologiese oogmerk wat noodwendig tot 'n skeiding tussen mense sou
lei. Die wereld kon slegs met geloof of ongeloof op Jesus se sending
reageer.
Jesus se sending van die Vader verloop derhalwe tot op 'n gegewe punt in
die geskiedeDis waarna Hy die verantwoordelikheid aan die gemeente
oordra om daannee voort te gaan. Beide sendings het dieselfde oogmerke
en karakter. Soos Jesus, het ook sy mense die wereld as hulle bestemming
waarheen hulle gestuur word om hulle getuieDis te lewer. Hoewel daar o.a.
'n negatiewe konnotasie aan die begrip Iwereld' kleef en dikwels as 'n
simbool van ongeloof en vyandskap jeens God gesien word, huiwer Jesus
Die in sy eie sending Die. Daar is by Hom ook Die onsekerheid of Hy sy
t<HouC; met die opdrag om sy sending te kontinueer moet agterlaat nie.
Ten spyte van die haat en teenkanting van die wereld kan die gemeente
reken op God se bewaring onder hierdie moeilike omstandighede 17: 15).
Aanvanklik, ten tye van sy aardse verblyf, was Jesus self vir die gemeente
se bewaring verantwoordelik (17:12). Sy mense het met die versekering
geleef dat niemand hulle uit sy hand sou ruk nie. Met sy terugkeer na die
hemel het Jesus hierdie taak aan die Vader oorgedra (17: 11). Dit is hierdie
bewaring wat terselfdertyd ook vir die eenheid in die familie sou sorgo Daar
bestaan dus 'n direkte verb and tussen die eenheid en die liefde.
Die doel wat Jesus met sy uitreik na die wereld het, is om die Vader aan
hulle te openbaar ten einde die wereld tot geloof in Hom oor te haal. Sy
doel was m.a.w. om die wereld te oorreed om sy wereldse identiteit te laat
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vaar en oor te skuif na die goddelike sfeer. Jesus se sending vertoon 'n
openbarende en soteriologiese karakter. Dit is terselfdertyd ook die karakter
wat die gemeente se sending na die wereld openbaar. Daarom kan gese
word dat die gemeente in sy wese missioner ingestel is. God se mense het
een taak nl. om die Vader te openbaar en die wereld met Jesus te
konfronteer ten einde hulle oor te haal om Jesus te aanvaar en sodoende
verlossing te ontvang. Iemand wat Jesus in die geloof aanvaar, word deel
van God se familie en gevolglik in die gemeente opgeneem. Hy of sy
ontvang terselfdertyd die opdrag om soos Jesus te leef m.a.w. om as
verteenwoordiger van Jesus na die wereld gestuur te word. Die gemeente is
by die fisiese sowel as die geestelike nood van mense betrokke. Na die
voorbeeld van Jesus word die gemeente geroep om dienend betrokke te raak
deur ander se belange hoer as sy eie te stel. Met die uitvoering van hierdie
doel word die sender van die gemeente nl. Jesus, verheerlik (17:10). Op
hierdie wyse word sy missie gekontinueer.
Die implikasie van die gemeente se optrede is dat hy, soos sy sender, ook
skeiding tussen goed en sleg en tussen geloof en ongeloof bring. Volgens
17:14 is dit duidelik dat Jesus se l8(ouC; enersyds haat en teenkanting van
die wereld ontlok, maar andersyds ook aanleiding tot geloof sal gee (17:20).
Die vraag ontstaan na die wyse waarop die gemeente sy sendingtaak in die
wereld uitvoer.· Die belangrike rol wat Jesus se woorde in hierdie verband
speel is duidelik uitgewys en moet as 'n belangrike faktor in hierdie proses
beskou word. Jesus het sy woorde aan sy mense gegee (15:7; 17:8) en
Homself met sy woorde gei"dentifiseer. Anders gese: Jesus het in sy woorde
Homself aan die gemeente gegee. In sy woorde kon sy mense Hom sien en
hoor. In sy woorde het Hy Homself, maar ook die Vader, geopenbaar. As
God se mense dan met hierdie woorde na die wereld gaan, is dit
inderwaarheid Jesus en die Vader wat self wat aan die wereld geopenbaar
word. Jesus se woorde het 'n dinamiese uitwerking en vormende krag op
mense se lewens omdat hulle met die aanvaarding daarvan aan Jesus self
verbind word.
Die vraag na die gemeente se identiteit sluit aan by sy missionere gerigtheid
op die wereld.
In sy missionere arbeid gaan dit vir die gemeente om 'n kerugmatiese diens

aan die wereld te lewer. Daarmee word die verkondiging of bekendmaking
van die evangelieboodskap aangaande Jesus se verlossing bedoel. Dit is 'n
aksie wat o.a. uit die pre diking van die Woord bestaan, maar ook alle
aktiwiteite insluit wat ten doel het om God te openbaar en sy boodskap
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hoorbaar en verstaanbaar aan mense deur te gee. Dit gaan dus om die
verspreiding van kennis aangaande God oor die hele wereld ten einde geloof
te aktiveer en 'n persoonlike verhouding tussen Jesus en mense te vestig. In
sy wese is dit 'n eenvoudige boodskap wat oor Jesus van Nasaret handel,
deur wie se uitsluitlike optrede die lewe toeganklik is (14:6).
In die praktyk word hierdie boodskap seIde sonder die bemiddeling van 'n
persoon wat daaroor praat/preek oorgedra. Dit is belangrik dat die oordrag
meer as bloot die oordrag van woorde behels.
Die persoonlike
betrokkenheid by die woorde, m.a.w. die lewering van 'n getuienis en met
die gesindheid van liefde geskied, is bepalend vir die geloofwaardige
ontvangs daarvan.

3.4.9 Jesus se i8(out; as

'0

eskatologiese gemeenskap

Die goue draad wat deur die hele evangelie van Johannes vleg, is dat Jesus
se inkarnasie 'n nuwe toekoms vir sy tofoue; geopen het. Daarom is gese
dat Johannes in sy evangelie allereers 'n heilsboodskap verkondig.

In die afskeidsrede is die eskatologiese verwagting van die dissipels deur
twee komponente bepaal:
1.

Hulle onmiddellike toekomsverwagting: Dit bestaan uit Jesus se
afskeid en sy terugkeer na die Vader. In die afskeidsrede is Jesus juis
besig om sy mense vir die oomblik van skeiding voor te berei.

2.

Hulle verwagting om weer binne die afsienbare toekoms sy
teenwoordigheid te ervaar: Dit bestaan uit die elemente van Jesus se
opstanding uit die dood, die koms van Parakleet en in die parousia.

Bg. twee komponente verkeer met mekaar in spanning verteenwoordig twee
tydperke in Jesus se lewe nl. sy tyd op die aarde en die by die Vader.
Die allemouste verwantskap is uitgewys tussen Jesus se lewe op die aarde
en die eskatologiese verwagting van die dissipels.
Op drie plekke in die afskeidsrede is die dissipels se toekoms in verb and
met Jesus se lewe gebring en is hulle toekomstige gemeenskap met Hom
verbind met gebeure wat vir iewers in die toekoms bestem is en aangedui
word met: tv tKE(VlJ Tij rJ/ltpa (14:20; 16:23, 26). 'Daardie dag' is
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telkens met Jesus se terugkeer na sy dissipels verbind. Vir hulle was dit dus
'n aanduiding van 'n gebeurtenis in die toekoms. Die eksegetiese proses het
'n onsekerheid oor die tydstip van Jesus se terugkeer uitgewys. Die vraag is
telkens gevra of Jesus se terugkeer met sy opstanding uit die dood, of met sy
parousia in verb and gebring moes word. In 14:19 en 16:16-22 is die
dissipels se weersiens van Jesus uitgedruk met fllKpdv (klein tydjie). In
14:18,19 is die invloed van die Paasgebeure duidelik herken, veral omdat die
lewe van die gelowiges saam met die terugkeer van Jesus vermeld is. En
tog is dit ook as die taal van die parousia daarin herken. In 16: 16 het twee
kort tydjies Jesus se kontak met die dissipels eerstens verbreek en ook weer
herstel. Eg. is vertolk as sy sterwe en 19. as sy opstanding. Die oenskynlike
diskrepansie tussen die twee teksverse het nie die sentrale boodskap ill. die
dissipe1s se hereniging met Jesus bemvloed nie.
Die kenmerk van die Johannese eskatologie is dat gelowiges nie vir die
parousia hoef te wag alvorens hulle die teenwoordigheid van die Here kan
beleef nie. Hierin speel Johannes se siening van die ewige lewe 'n
deurslaggewende rol. Gelowiges kan nou reeds, in die huidige bede1ing, in
'n innige verhouding met God leef Trouens, die hele doel van Johannes se
evangelie is om aan God se mense die versekering te gee dat Jesus Homself
as God se Seun geopenbaar het sodat sy kinders, deur in Hom te glo, die
ewige lewe kan he. Die verrassingselement wat die toekoms moontlik kon
inhou is op die wyse met sekerheid vervang. Wie glo, kan lewe. Wie nie
glo nie, is reeds geoordeel. Vir God se mense beteken die ewige lewe om in
God se familie opgeneem te wees en in verhoudings met mede-familielede te
staan wat uit wedersydse liefde gekenmerk word (14:21-22). 'Die dag' van
Jesus se terugkeer word dus deur Johannes van die toekoms na die hede
teruggeskuif en ingekleur as 'n dag van redding wat in die huidige bedeling
op die gelowiges betrekking het. Die lewe wat gelowiges van Jesus ontvang
is nie stagnant nie. Gelowiges is deurlopend besig om gebeure in hulle lewe
te ervaar en te beleef Op hierdie manier vou die toekoms stelselmatig vir
hulle oop. Die onderskeie temas wat reeds in hierdie hoofstuk bespreek is,
kan as gebeurtenisse op die weg van 'n gelowige se lewenspad gesien word.
Dit is temas wat binne 'n dinamiese familieverhouding ontwikkel en dus die
vele kante van die verskillende verhoudings in die familie uitbeeld.
Hoofstuk 17:1-26 is uitgewys as 'n hoofstuk wat waardevolle inligting oor
die betekenis van die [ewe bevat.
In 17:3 is 'n omskrywing van die ewige lewe aangetref wat die volgende
aspekte uitgewys het:
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• Die missie wat die Vader aan Jesus opgedra het beteken dat die ewige
lewe vir sy mense beskikbaar gestel is.
• Die ewige lewe gaan met kennis van God en Jesus in vervulling.
• Kennis is uitgewys as nie bloot kognitiewe, teoretiese kennis nie, maar In
algehele gemeenskap in ooreenstemming met die O.T. betekenis van die
woord.
Jesus is die Ben wat deur die Vader bevoeg gemaak is, om die lewe aan sy
mense oor te dra. Sonder Jesus sou mense steeds gevange gebly het in In ou
manier van lewe.
Danksy Jesus het die be grip l;wT) die
Die
betekenismoontlikheid van In altematiewe bestaanswyse verkry.
fokuspunt van die lewe sentreer dus om Jesus. Dit kom ook aan die lig in
die sg.' £yw dJll uitsprake waarin Jesus Homself as die bron van die lewe
openbaar (14:6).
ill die evangelie as geheel is dit duidelik dat die lewe waarvan Johannes
praat intrinsiek verskil van enige vorm van lewe wat die wereld aan te bied
het. Oral waar diegene wat aan God behoort anders optree as mense wat nie
aan God behoort nie, daar kan die effek van die lewe gesien word. Die lewe
wat Jesus aanbied waarborg nie materiele voorspoed en sukses me, maar
behels o.a. In verantwoordelikheid van liefde teenoor medegelowiges. Dit
behels die voorreg om in gemeenskap met God te kan lewe en met Hom te
kan kommunikeer. Diegene wat die lewe het is funksioneel en wesenlik
opgeneem in die patroon van die goddelike realiteit en moet in
gehoorsaamheid aan Jesus gestalte gee aan hierdie nuwe realiteit. Anders
gese: Dit beteken om as familie van God te lewe. Hier sluit die tema van
die Iewe by die tema van die eenheid aan. Daar bestaan In onmiskenbare
eenheid tussen die Vader, Seun en kinders t.o.v. die lewe wat hulle dee!.
Deur soos Jesus te lewe maak God se mense die Seun en die Vader aan die
wereld bekend. Vir die identiteit van die gemeente is dit essensieel om
voortdurend aan In altematiewe lewenstyl as Jesus se eiendom in die wereld
uitgeken te word. Dit kan alleen gebeur as Jesus sigbaar gestalte in praktyk
van hulle optrede vind. Dit geskied veral in sy gehoorsaamheid· en
onderwerping aan Jesus se wi!.
Die aspek van gehoorsaamheid het reeds in hierdie opsommende hoofstuk
ter sprake gekom, maar dit kan weer moontlik bondig soos volg saamgevat
word.
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• In 13:35 het Jesus sy lblOU<; die opdrag gegee om mekaar liefte he. Met
hulle onderlinge liefde ervaar hulle nie alleen die teenwoordigheid van
Christus self nie, maar word Hy sigbaar gemaak aan die wereld. Deur
hulle liefde vir mekaar tree hulle anders as die wereld op en lewer hulle 'n
sigbare getuienis na buite.
So word hulle as Jesus se IblOU<;
geldentifiseer.
• In hulle gehoorsaamheid aan Jesus se opdragte lewer hulle ewe-eens
bewys van hulle liefde vir Jesus. Die gevolg is dat Jesus en die Vader in
hulle sigbaar word.
• Wanneer die gemeente Jesus se voorbeeld volg (13:15) by. om mekaar te
dien, lief te he ens. word Jesus se soort lewe aan die wereld vertoon.
Indien die wereld met geloof op die verkondiging van die boodskap
reageer, kan aanvaar word, dat die wereld terselfderyd ook vir Jesus
aanvaar.
• Met hierdie optrede kontinueer die gemeente Jesus se bediening op
aarde. Jesus bemiddel die Vader se liefde aan die wereld. Deur die
Parakleet bly Hy steeds in hulle midde teenwoordig. God se mense het
derhalwe geen ander weg as om ook die Vader se liefde aan die wereld
te bemiddel nie. Sodoende word Jesus se lewe aan die wereld vertoon.
Alhoewel die eskatologie grootliks deur Johannes as 'n reele werklikheid
beskryf word, sou die diskussie oor 'n altematiewe manier van lewe deur die
geloof, niks baat indien dit steeds deur die grense van die dood beperk sou
wees nie. Soos gese, dra Johannes se eskatologie die karakter van
ontwikkeling. Dit 'kan as 'n dinamiese, deurlopende en ontluikende proses
bestempel word wat wel in hierdie bedeling beslag kry as 'n altematiewe
lewe van die 'bo' maar uiteindelik uitmond in die ewigheid. Met verloop van
tyd ontvang die gelowiges sekere gawes o.a. ook 'n liggaamlike opwekking
uit die dood. Dit dui nie noodwendig op 'n beter of 'n ander lewe nie, maar
is slegs 'n verdere oopvouing van die huidige lewe. Hierdie lewe wat vir
God se kinders deur die geloof toeganklik is, dien vir die gemeente as 'n
bron van sekuriteit t.o.v. hulle ewige bestemming (17:11, 24, 26). Daar
bestaan dus vir God se mense 'n toekoms wat verder strek as die grense van
die aardse bedeling. Dit is 'n voortsetting van die lewe wat reeds in hierdie
bedeling in aanvang neem. In 14:3-4 handel dit oor 'n saak wat kwalik
vergeestelik kan word. Johannes se uitdrukking: 'Waar Ek heengaan' word
as 'n plekaanduiding gebruik wat vir die gelowiges eers mi Jesus se aardse
bediening d.w.s. mi sy dood en opstanding effektiefbeskikbaar word (13:33,
36).
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3.4.10 Jesus se i8(ou<; as 'n gemeenskap van eenheid
Die tema van die gemeente se eenheid sou moontlik in die lig van die
familiebeeld as 'n samevattende tema beskou kon word. Aan die begin is
opgemerk dat die onderskeie teologiese temas bymekaar pas en in samehang
verstaan moet word. Dit is die boodskap wat in die tema van eenheid bereik
word, sodat gese kan word dat ook hierdie tema die identiteit van die
gemeente oorhoofs koordineer.
Met Jesus se terugkeer na sy Vader, is die belofte aan die dissipels gegee
dat hulle nie as weeskinders agtergelaat sal word nie (14:18). Omdat sy
mense nie deel van hierdie wereld is nie maar in die goddelike sfeer
opgeneem is, sal hulle nie moeite ondervind om Jesus met sy terugkeer te
herken nie. Die eenheid in die familie kan as rede daarvoor aangevoer
word. 'n Baie intieme familie-eenheid sal op die dag onthul word: Die Seun
in die Vader, die kinders in die Seun en die Seun in die kinders (14:20).
Hiermee is die eenheid in die familie bevestig. Hierdie familie tree as 'n
eenheid op en staan onder die leiding en versorging van 'n liefdevolle Vader,
wat in aIle opsigte die behoeftes van die familie ondervang. So bv. onderrig
en stuur die Vader sy oudste Seun na 'n vyandige wereld om die Vader se
liefde aan hulle te openbaar. Die Seun se soteriologiese optrede het 'n
geestelike familie tot gevolg wat met geloofsbande aan Hom verbind is en
gevolglik volgens die liefde geprogrammeer is om in sy voetspore te volg.
Die eenheid in die familie kom juis tot openbaring in die liefde wat as die
'draaiboek' van die Vader, Seun en kinders se optrede bestempel kan word.
Die eksegese het die belangrike rol wat die familie in die verstaan van die
eenheidstema vervul uitgewys, sodat gese moet word dat die eenheid van die
gemeente eers in die lig van die interpersoonlike familieverhoudings
verstaanbaar word. Die eenheidsverhouding tussen die Vader en Seun, dien
as voorbeeld van die eenheid tussen die lede van die familie. Daarom moet
die eenheid van die kerk as 'n geskenk van God bevestig word. Gelowiges
kan in die geloof deel verkry aan hierdie eenheid tussen die Vader en Seun.
Dit behels allereers 'n vertikale verhouding tussen God en sy familie.
Voorlopig moet gese word dat die eenheid van die familie nie as 'n
gelykheid tussen die onderskeie lede verstaan moet word nie. Jesus het bv.
sy rol as gestuurde van die Vader voortdurend beklemtoon en met die
beelde van slaafiheer, gestuurde/gesant (13:20), sy ondergeskikte rol teenoor
die Vader o.a. beklemtoon. Hierdie ongelyke verhouding, wat ooreenstem
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met die posisie van 'n seun in die eerste-eeuse Mediterreense familie, het
soos reeds aangedui, aanleiding gegee tot die sg. 'lae Christologie' oftewel
die siening dat Jesus onderdanig en nie een met die Vader is nie. Die
gesantskapskonteks het In handige oplosssing vir die probleem van die 'lae
Christologie' gebied nl. dat Jesus se ondergeskikte posisie vertolk is as die
optrede van In gehoorsame gestuurde met slegs een begeerte nl. die
gehoorsame uitvoering van die sender se wil.
Andersyds het die
gesantskapskonteks ook 'n handige uitkoms gebied vir die sg. 'hoe
Christologie' oftewel die siening dat Jesus volle dig een met die Vader is
(14:9-11). Hierin is Jesus se optrede vertolk as In gestuurde wat sy Sender
s6 volledig verteenwoordig dat Hy as't ware self die Sender 'word'. Ook die
onderskeid tussen die Seun en sy HHouC; word by. konstant gehandhaaf
sodat daar ook tussen hulle nie sprake van gelyke status is nie.
Die tema van die eenheid is veral in hoofstuk 17: 11, 21-23 ontgin. In elk
van hierdie drie plekke is die eenheid tussen Jesus se mense vergelyk met
die eenheid tussen die Vader en die Seun.
In 17:20-23 word die 'sendingsuksesse' van die gelowiges reeds
geantisipeer. Diegene wat in die toekoms deur die gemeente se getuienis tot
geloof sou kom word voorsien. Die sentrale gedagte val hier op die eenheid
tussen die gelowiges wat op die model van 'n groter eenheid tussen die
Vader en die· Seun geskoei is. Drie verhoudings waarin die eenheid
bepalend is, is ter sprake gebring:
• Eenheid tussen Vader en Seun
• Eenheid tussen Seun en kinders
• Eenheid tussen kinders onderling
Die eenheid tussen die Vader en die Seun wat as voorbeeld vir die eenheid
tussen die kinders voorgehou is, is in 14: 10 beskrywe as: Jesus in die Vader
en die Vader in Jesus.
'Die Seun in die Vader' is as Jesus se
gehoorsaamheid aan die Vader se wil vertolk, terwyl'die Vader in die Seun'
as God se teenwoordigheid in Jesus, verstaan is. Lg. kan moontIik as In
ontologiese eenheid tussen die Vader en die Seun verstaan word (17:5),
terwyl ego die fimksionele eenheid tussen die Seun en die Vader uitwys
(17:4).
Die eenheid tussen Vader en Seun wat as rolmodel vir aIle verhoudings in
die familie dien, bevestig dat die kinders ten volle in al die realiteite van die
familie deel. Dit beteken dat die dinamiek van die familieverhoudings op
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die eenheid in die familie rus: Dit wat aan die familie behoort, behoort dus
aan almal in die familie. Die volgende voorregte word deur die Vader, Seun
en kinders gedeel:
•
•
•
•
•
•
•
•

Eer (17:22)
Beskerming deur die Vader (17: 11 )
Vreugde van die Seun (17:13)
Die haat van die wereld (17: 14)
Om deur die Seun gestuur te word en ander tot geloof te lei (17: 18, 20)
Toegewy aan die waarheid (17:19)
Om In voorbeeld vir die wereld te wees (17:21, 23)
Om die heerlikheid van die Seun te aanskou (17:24)

Die eenheid is op die wyse uitgedruk
verantwoordelikhede en voorregte in die familie.

i.t.v.

die

gedee1de

Die eenheid van die familie kan slegs na behore funksioneer indien die
kinders in Jesus b1y (15: 1-17). In 15: 1-8 is die implikasies van die eenheid
tussen Jesus en sy mense aan die hand van konkrete aksies uitgewys, terwyl
die onderlinge eenheid tussen die kinders veral vanaf 15:9-17 uitgewys is.
Om in Jesus te wees beteken dat kinders soos die Vader en die Seun optree.
Hulle dade en houding stem dus ooreen. Dit het o.a. betrekking op die
kinders se gehoorsaamheid van die Vader se gebooie/woorde waarin hul1e
liefde vir Hom bevestig is en die intimiteit van die familie uitgedruk is
(14:23).
Met die familiebee1d as basis vir die eenheid van die gemeente, is tot die
konklusie gekom dat hierdie eenheid primer as In funksione1e eenheid
beskryf kan word. Dit vind neers1ag binne die inti erne familieverhoudings
van liefde en gehoorsaamheid. Die solidere verhouding tussen die Vader en
die Seun dien as rolmodel vir die eenheid wat tussen Jesus en sy mense as In
getuienis vir die wereld aangebied word. Om as In getuienis teenoor die
wereld effektief te kan wees beteken dat die eenheid tussen Jesus en sy
mense sigbaar neerslag moet vind in In leefwyse wat sprekend van hulle
verbinding is. Dit is veral met hulle onderlinge eenheid dat gelowiges baie
duidelik hulle ge100fsverbinding met Jesus bevestig. Die eenheid tussen die
gelowiges is m.a.w. sprekend van die alternatiewe, geestelike leefwereld
waarin hulle opgeneem is. Die doel van die onderlinge eenheid tussen
gelowiges is om Jesus aan die wereld te openbaar en tot geloof aanleiding te
gee.
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In die eenheid van die gemeente handel dit dus primer oor verhoudings van
geloof en liefde wat die hele aangeleentheid onder 'n Christologiese opskrif
plaas. Dit strek egter verder en raak die praktiese funksionering van die
gemeente. Om as 'n getuienis vir die wereld enigsins sigbaar te kan wees,
behels dat gelowiges nie in afsondering en doelbewuste skeiding van mekaar
kan opereer nie. Dit wil voorkom asof die tema van die eenheid in die
gemeente sterker deur Johannes beklemtoon word as by. 'n tema soos die
verskeidenheid in die gemeente wat veral deur Paulus ontwikkel word
(lKor. 12:1-31).

Samevattende kenmerke van die gemeente in die Jig van die
familiebeeld
Die Johannese ekklesiologie rus volgens bg. teologiese besinning volle dig
op die fondament van Jesus Christus. Daarmee bedoel ek dat Johannes sy
ekklesiologiese siening grondves op en ook verder ontwikkel, vanuit 'n
persoonlike verhouding tussen Jesus en sy i8(ou<;. Die verhouding tussen
Jesus en sy i8(ou<; kan dus as die primere verhouding vir die vestiging van
die ekklesia beskou word. Die oorsprong van die gemeente geskied danksy
die optrede van Jesus wat in 13:1 deur die liefde vir sy 18(ou<; gemotiveer
is. Hierdie liefde is met die kruisgebeure verbind (geilnpliseer deur sy 'uur')
en is verder in hoofstuk 13 met die was sing van die dissipels se voete tydens
die Paasmaaltyd gedemonstreer. Die kruis van Jesus Christus is as die
geboorte van God se familie uitgewys. Hiennee het Jesus aan die doel van
sy inkarnasie beantwoord nl. om die Vader (die wereld van die 'bo') in die
'onder'te openbaar en soteriologies vir Hom sy i8(ou<; te vergader.
Uit hierdie primere verhouding tussen Jesus en sy i8(ou<; ontwikkel
Johannes, hoofsaaklik m.b.v. die familiebeeld van 'n eerste-eeuse
Mediterreense familie, verder 'n netwerk van sekondere verhoudings
waarmee hy sy ekklesiologiese voorstelling as God se familie verwoord.
God se familie kan as In alternatiewe bestaanswyse in hierdie were1d
beskryf word. Gewone mense het darlksy Jesus se liefdevolle optrede die
geleentheid om in God se familie 'gebore' te word. Dit moet as 'n geboorte
van God ('bo') beskou word en behels die geloofsaanvaarding van Jesus as
die ware verteenwoordiger van God.
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Hiennee word gelowiges deel van God se familie met toe gang tot al die
voorregte bv. 'n vaderhuis, wat die familie bied. In hierdie familie tree God
as 'n Vader op en kan Hy aan die kenmerke van 'n eerste-eeuse
Mediterreense vader o.a. uitgeken word aan sy posisie as hoof van die gesin,
sy versorging van die familie en voorsiening in hulle behoeftes. Vir die
gelowiges is Jesus soos die SenD wat met sy gehoorsaamheid en
aanvaarding van die Vader se gesag die verdere optrede vir die kinders in
die familie uitstippeL Ten einde hieraan te kon voldoen, moes die Seun eers
deur die Vader onderrig word. Die Seun kom gevolglik nie met sy eie
woorde na die kinders toe nie, maar spreek soos sy Vader dit aan Hom
gegee het. Die Seun was m.a.w. 'n volmaakte 'agent' om die Vader se saak
te behm1ig. Sy sending kan met twee kenmerke beskryf word: Openbarend
(van die Vader) en soteriologies (van die wereld).
Die voorbeeld wat die Seun aan die res van die familie voorhou, kan met
liefde beskryf word. Dit kan as een van die vemaamste houdings in die
familie uitgesonder word. Dit bepaal al die verhoudings in die familie
(tussen die Vader en die Seun, Seun en Vader, Seun en kinders, kinders en
die Seun asook die kinders onderling). Die liefde vind prakties gestalte in
die gehoorsame uitlewing van die Vader en die Seun se opdragte waardeur
hulle geeer word en die vrug van die liefde in die lewens van die kinders
geproduseer word. Hiennee toon die kinders dat hulle die Seun ken en
gehoorsaam is aan sy opdragte. Die kontinuering van die Seun se liefde
vonn o.a. deel van hierdie opdragte. Daarmee openbaar die kinders dat
hulle aan die Seun verbind is en met dieselfde liefde as die Vader en die
Seun teenoor 'n vyandige wereld reageer. Die onderlinge liefde tussen die
kinders dien vir die wereld as 'n voorbeeld van hierdie altematiewe
leefwyse. Ook vreugde en vrede, wat as erfdeel van die Seun aan die
kinders bemaak is, vonn deel van hierdie altematiewe lewenswyse van God
se familie.
Die kinders deel in alles wat die Seun vir die familie beskikbaar stel en het
vrye toegang om die Seun en Vader met vrymoedigheid te nader en vrylik
met hulle te kommunikeer. Dit is duidelik dat die familie van God 'n eenheid
vonn. Soos die Vader en die Seun, is ook die kinders een in woord, houding
en optrede. Hierdie eenheid kommunikeer ewe-eens 'n altematiewe
leefwyse aan die wereld.
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Die Parakleet word as Helper aan die familie beloof nadat die Seun se
sending voltooi is en Hy na die Vader teruggekeer het. Daannee word die
familie van die voortgesette teenwoordigheid en leiding van lbo' verseker.
Met die familiebeeld van die eerste-eeuse Mediterreense leefwereld as
agtergrond waannee Johannes sy ekklesiologie grootliks ontwikkel, kan
twee laaste opmerkings gemaak word:
• Dit is belangrik om raak te sien hoe kardinaal belangrik verhoudings vir
die gemeente is.
Dit gee eerstens uitdrukking aan die vertikale verhouding tussen die lbo' en
die 'onder' en Ie sodoende die grondslag vir die ontstaan van die gemeente 
m.a.w. dit gee uitdrukking aan die verhouding:
God> kosmos > Jesus > l8(ou~.
• Dit voorsien tweedens ook die grondslag vir die horisontale verhoudings
in die ekklesia self m.a. w vir die funksionering van die verhouding:
18(o~ < > 18(o~.
• Daarom kan gese
verhoudingsbepaald is.

word

dat

die

Johannese

ekklesiologie

• Met die verhouding tussen Jesus en sy i8(ou~ aangetoon as die sluitsteen
wat die Johannese ekklesiologie saamtrek, kan gese word dat Johannes
sy soteriologie, etiek, eskatologie en pneumatologie, Christologies
fundeer.
Dit is die noodwendige implikasie van die onderskeie
teologiese temas wat almal in 'n sekere sin bymekaar inslot om een
geheelbeeld van die ekklesiologie te voorsien.
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HOOFSTUK4
PRAKTYKGERIGTE GEVOLGTREKKING EN
SAMEVATTING
Daar kan me meer met Burger (1999: 12) se stelling akkoord gegaan word as
hy se dat Christelike kerke vandag me na beter planne en strategiee, selfs me
na In beter gemeentelike teologie soek me, maar na 'n nuwe ontmoeting en In
dieper verhouding met die Drie-emge God. Dit is vir hierdie ontmoeting
waarvoor die kerk gereed moet wees en ook ruimte moet skep. Die
Christelike lewe is nouliks sonder die kerk te bedink. Die gevaar is
inderdaad groot dat In gesprek oor die ekklesiologie in dogmatiese
abstrakthede sto1. Hoe om werklike gemeentes en kerke te help om in die
praktyk van die lewe nader aan In Bybelse visie vir die kerk te beweeg, is
volgens Burger (1999: 19) die eiendomlike vraag van die prakties-teologiese
ekklesiologie.
Watter plek beklee In eksegeties-teologiese onderbou in die nadenke oor die
gemeentelike gestalte van die kerk? Vir In antwoord op hierdie vraag word
die voorafgaande gesistematiseerde gegewens in die literatuur van sommige
rolspelers in die huidige prakties-teologiese, gemeentevemuwing/gemeente
bou debat, in Suid-Afrika, soos dit veral in die N.G.Kerk gestalte vind, in
hierdie hoofstuk ondersoek. Hierdie literatuur het veral die temas van
Ivemuwing' en 'strategiese beplanning' ten grondslag en word aangebied as
praktiese hulpmiddels in die gemeentebou-proses van die N.G.Kerk.
In hierdie hoofstuk vervul die teologie sy funksie as ancilla ecclesiae.

Die enkele onderliggende vraag wat in die ondersoek telkens indirek aan die
orde gestel word is: In welke mate word die identiteit van gemeentes deur
Skriftuurlike en teologiese eienskappe bepaal?
Die voorafgaande eksegetiese studie sal uiteraard as In belangrike maatstaf
dien om te bepaal in hoeverre praktiese teoloe se vemuwingstrategiee van In
Skrifgefundeerde basis voorsien is. Anders gese: Hoe belangrik is
Skrifgefimdeerde en teologiese beginsels in In tyd waarin die institusionele
kerk t.o.v. kerklidmaatskap en die meelewing van lede onder druk verkeer
en die verso eking vir kitsoplossings t.w.v. oorlewing groot is. Die
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leenproses uit die sosiale wetenskappe was vrugbaar, maar het volgens
Burger (1999:12) moontlik te ver gegaan.
Omdat my studie die Bibliologiese vakgebied en by name die Nuwe
Testament behels, is die bedoeling van hierdie hoofstuk nie om 'n volledige
bespreking en evaluering van die huidige gemeentebou-vernuwingdebat te
maak nie. Met bg. vraag as agtergrond kan daar slegs op enkele tendense
gewys word.
Redes vir gemeentelike vernuwing en strategiese beplanning
In die Suid-Afrikaanse konteks word daar tans by monde van etlike teoloe 'n

verskeidenheid redes aangevoer waarom vernuwing en beplanning vir
gemeentes noodsaaklik geword het. Sommige daarvan behels die volgende:
• In die debat oor die gemeentelike gestalte van die kerk, word dit gou
duidelik dat daar vandag 'n krisis random die geloojWaardigheid van die
kerk bestaan. In die meeste Westerse lande is dit veral die Protestantse
kerke wat volgens Burger (1999: 1) die meeste veld verloor. Daar kan
baie redes vir hierdie tendens aangevoer word. Die modernisme word

o.a. deur hom uitgesonder vir sy negatiewe uitwerking op die geloof en
godsdiens. 'Die fokus in die modernisme op die rasionele vermoe van
die mens, met die gepaardgaande groot tegnologiese deurbrake, het
tradisionele geloofsaannames diep bevraagteken en feitlik uitgewis. Eie
aan die aard van die modernisme is die gepaardgaande verskynsel van
individualisme waarin mense oar 'n keusevryheid beskik en hulleself nie
meer gebonde ag aan vroeere lojaliteite nie. Alhoewel die postmoderne
era ietwat van 'n ontnugtering met die menslike vermoe bevat, is dit tog
waar dat die 'waarheid' 'n relatiewe saak geword het en aan die oordeel
van elke individu uitgelewer is om self 'n keuse tussen reg en verkeerd te
maak.
Die geloofwaardigheid van die kerk staan i. v.m. die tendens dat selfs
gelowiges en Christelike gemeentes eenvoudig leef soos hulle wil en lyk
soos almal random hulle. In die proses word Christus verloen en die
getuienis van die kerk uitgedoof. Wanneer Christelike gemeenskappe nie
meer sigbaar en herkenbaar 'anders' as ander leef nie, word die kerk 'n
neutrale faktor in die wereld.
•

In aansluiting by die vraagstuk oor die relevansie van die kerk verwoord
Konig (1998: 1) 'n 'paar duidelike verskuiwings' wat volgens hom
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noodsaaklik geword ten einde In 'groot toekoms' vir die meer tradisionele
kerke te verseker. Die inhoud hiervan bestaan eerstens vir hom daarin
dat groter ruimte geskep sal moet word vir die uitlewing van 'n
veelkantige spiritualiteit in gemeentes en tweedens dat die verwording
van die 'kudde-herder' bedieningsmodel plek sal moet maak vir groter
gemeentelike betrokkenheid soos dit o.a. in huisgemeentes tot sy reg
kom.
Van der Merwe (1995:1) sonder 'n verskeidenheid gemeentelike probleme
uit:
• 'n Gebrekkige spiritualiteit. Hiermee bedoel hy dat daar groot leemtes
bestaan in die wyse waarop die meeste lidmate hulle verhouding met die
Here verstaan en uitleef.
Vir sommige is godsdiens bloot die
'intellektuele' instemming met 'n paar kerklike leerstellings. Vir ander
bestaan die verhouding met die Here bloot uit die uitvoering van 'n paar
godsdienstige handelinge soos kerk toe gaan op Sondag en formalistiese
gebede die res van die week. Ander word weer deur die charismatiese
ideaal meegesleur. Hulle verhouding met die Here is op 'ervarings'
gebou.
• Identiteitloosheid - gemeentes weet nie meer waarvoor hulle daar is nie.
• Visieloosheid - met gepaardgaande louheid en onbetrokkenheid van
lidmate. Reeds so lank gelede as Maart 1981 het die resultate van die
amptelike landswye kerksensus wat in die jaar gehou is, volgens Louw
(1986:1) 'ernstige gebreke in die bedieningstelsel van die N.G.Kerk
uitgewys. Die rede vir sy studie was om die noodsaaklikheid van
alternatiewe bedieningsmoontlikhede te beklemtoon.
• Gebrekkige leierskap - gemeentes hou hulle met 'verkeerde dinge' besig
of is op die 'verkeerde manier' met die 'regte dinge' besig.
l

• Vir Nel (1994:18) word vernuwing dringend nodig wanneer 'n gemeente
sy betrokkenheid by God se wereld verloor. Hiervoor kan daar ook
verskeie redes aangevoer word:
• Onvoldoende leierskap, wat uit 'n pastorgesentreerde program of 'n
outokratiese leierskapstyl spruit, kan 'n gemeente maklik uitsig laat
verloor op die feit dat hulle deel is van God se plan met die wereld.
Begaafde gelowiges bots met die predikant wat sy rol oorskat en sy
gesag nie dienend handhaaf nie. Om konflik te vermy onttrek hierdie
gelowiges hulle of gaan soek ander gemeentes op waar hulle gawes
ernstig geneem word.

308

Dit is verder uit die debat duidelik dat die politieke veranderinge sedert
April 1994, die hele samelewing in Suid-Afrika in 'n unieke trans ito geplaas
het. Vir Burger (1995:14) vra die veranderingsproses verantwoording van
die vroeer 'bevoorregte kerke' wat hy o.a. soos volg verwoord:
• Die kerk en by name die N.G.Kerk, sal heelwat vrae uit eie geledere en
van ander kerke i.v.m. sy aandeel aan die apartheidsbeleid moet
beantwoord.
• Die N.G.Kerk gaan 'n minder belangrike instansie as vroeer word as hy
meer op die rand van die Suid-Afrikaanse toneel beweeg en 'n groot deel
van sy tradisionele inspraak verloor.
• In Pessimistiese scenario toon dat lidmaatgetalle a.g.v. sekularisasie en
dergelike oorsake, met tot 25% kan daal.
• Vir Hendriks (1992:7) het die kerklike kultuur verskuif van In
homogene, landelike karakter, na In heterogene, stedelike gemeenskap,
met 'n wye verskeidenheid subgroepe.
• In Span navorsers oJ.v. Prof. B.A.Muller loots oor 'n tydperk van twee
jaar In ondersoek na In groot aantal radiopreke en kom tot die
ontstellende bevinding dat slegs In klein minderheid daarin geslaag het
om die evangelie as In 'krag tot verandering in terme van die konkrete
oorgangsituasie te preek.' Aan die wortel van hierdie gebrek aan
aktualiteit Ie volgens Cilliers (1996:4), die euwel van wettiese prediking.
'Keer op keer het ons in die preke wat ons ontleed het, bewyse gesien
van hoe die prediking lamgele word deur veral een wydverbreide faktor:
WETTISISME.' Wettiese preke neem die sonde van die mens en die
gevolglike onvermoe van die mens om te kan verander nie emstig op nie.
Die verkondiging bems op die aanname dat die religieuse mens die
inherente vermoe besit om aan onmoontlike eise te voldoen. Daarmee
saam word die vermoe van die evangelie en dus die krag van God se
genade nie emstig genoeg bejeen nie. Aldus Cilliers moet die wanbegrip
wat by predikers oor die verhouding tussen die genade en die wet
bestaan, voor die deur van hierdie tendens gele word. Die skadelikste
gevolg van wettiese prediking is dat God en sy groot dade uit die prentjie
verdwyn. Die resultaat van Cilliers se navorsing heet gepas maar ietwat
omstrede: Die uitwissing van God op die kansel! Die gevolgtrekking
waartoe die ondersoek hulle lei is om te se dat 'wettisisme inderdaad
springlewendig op die kansels van ons is.'
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Gevolgtrekking:
Dit blyk dus dat die vemuwing wat tans in die N.G.Kerk aan die orde is en
deur die praktiese teologie hanteer word, allereers deur die praktyk van 'n
veranderde samelewing genoodsaak is. Die transitoproses waardeur die
hele land sedert 1994 beweeg het, het beslis die kerklike situasie rue
onaangeraak gelaat rue. Voeg daarby die negatiewe invloed wat 'n geloofs
en geloofwaardigheidskrisis vanuit 'n gesekulariseerde samelewing op die
praktyk van die kerklike lewe uitoefen en dit word meteens duidelik dat die
nood van die praktyk hierdie dringende kerklike vemuwing gemotiveer het .
Met sy Gereformeerde karakter, d.w.s. sy vermoe om reformerend op nuwe
situasies en uitdagings te reageer, besit die N.G.Kerk die vermoe om pro
aktief by nuwe omstandighede aan te pas sonder om noodwendig sy unieke
identiteit en Gereformeerde fondament prys te gee. Die debat Ls. die
kerklike vemuwingsproses wat tans deur die nood van die praktyk op die
agenda van die kerk geplaas word moet verwelkom word, mits die debat
deurgaans Skrifgefimdeerd bly.
Aigemene benadering van gemeentebou-literatuur
Die gemeentebou literatuur wat vir die gemeentebou-prosesse in gemeentes
geskryf en aanbeveel word en in hierdie studie ondersoek is, het oorwegend
die volgende drie-Iedige struktuur vertoon:
I. 'n Teologiese basis van wat die Skrif onder kerkwees verstaan, word
allereers deur teoloe voorsien. Hierdie teologiese basis word gewoonlik
m.b.v. die term visie ontwikkel. Met 'n Bybels-teologiese visie bedoel
Burger (1999:42) bv. 'n 'algemeen oorkoepelende beeld wat ons van die
kerk in die Skrif kry, wat as rigtinggewend en normgewend vir die lewe
en werk van die kerk beskou kan word.'
Om verwarring in die terminologie uit te skakel gebruik Van der Merwe
(1995:40) eerder die term 'belydems'. Daarmee verwys hy na die eeu
oue identiteit en roeping van die kerk. Met visie bedoel hy weer die
gestaltegewing of droom wat in 'n spesifieke situasie vorm aanneem.
Hoewel hierdie literatuur uit die Praktiese teologie me eerstens bedoel is
om 'n eksegetiese grondslag oor die kerk te voorsien me, is die
vertrekpunt tog duidelik sodanig dat 'n
Skriftuurlike basis en
uitgangspunt veronderstel word.
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Hendriks (1992:37) ontwikkel sy bibliologies-dogmatiese fundering van
die doel en wese van die kerk met die boumetafoor soos dit in die Ou
Testament met band en die Nuwe Testament met oikodomeo beskryf
word. In die Ou Testament konsentreer hy hoofsaaklik op Sagaria 6:9
15 en in die Nuwe Testament op die evangelies, Handelinge asook
Paulus en Petrus se geskrifte. Die Vierde Evangelie kry aandag met In
verwysing na die reiniging van die tempel (2: 13-32), veral met Jesus se
uitspraak in 2: 19: IBreek hierdie tempel af en in drie dae sal Ek hom
oprig.
Hendriks noem hierdie dee! sy basisteorie. Die doe! van sy basisteorie
is om na die Skrif te luister wanneer dit oor die gemeente praat. 419 Die
metode wat hy volg is om die Skrifgedeeltes waar die boumetafoor
gebruik word na te gaan hoewel die resultaat meer op In dogmatiese as
eksegetiese begronding bems.
1

Ook Nel (1984:2) gebruik die boubeeld in die Bybe! en kom tot die
gevolgtrekking dat die Drie-enige God saam met gewone mense die
bouwerk aan die gemeentes behartig. In die proses moet die empiriese
gemeente op In bepaalde plek en tyd begelei word om die kloof tussen
die empiriese en gedefinieerde subjek te vemou.
Die vraag bestaan eerstens of In ondersoek na In aantal boumetafore in
die Bybel In genoegsame Skriftuurlike basis kan voorsien om die
gewigtige vraag na die doel en norm d.w.s. die identiteit van die kerk, te
beantwoord? Dit is begryplik dat die literatuur in die praktiese teologie
me op In omvattende Skrifstudie kan konsentreer nie. Nogtans is ek van
oordee! dat navorsing oor die funksionering van die gemeentelike gestalte
van die kerk In meer omvattende Skrifgefundeerde basis vereis.
Ook Burger (1999) se gewaardeerde en praktiese boek oor
gemeentevemuwing bevat geen eksegetiese ontleding van die kerk nie.
Hy spreek weI die verlange uit dat 'alles wat hier gese word, ingebed Ie
in die manier waarop die Bybel oor die kerk praat (Burger 1999:18).
Tweedens is ek van mening dat die Johannese perspektief van die
gemeente me genoegsaam in die literatuur van die gemeentevemuwing
l

Hendriks (1992:38) het drie doelsteIIings as hy met die Skrif omgaan:
1) Die Skrif is vir hom die primere bron van die waarheid, daarom wil hy so na as moontlik aan die
Skrifbly.
2) Hy wit graag met 'n spesifieke metafoor werk en vasstel hoe die Skrif die metafoor hanteer.
3) Die rede vir die keuse van die boumetafoor is gelee in die feit dat die kerk tans veel maak van
gemeentebou. Daarmee bedoel hy dat die meeste Protestantse kerke hulle ontworstel aan die
eensydige ontwikkelde institutere verkondigingsmodel. Daar word beweeg na die liggaamsmodeL
419
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verreken word nie. Hendriks (1992:14) ontleed by. vier kerkmodelle
sonder om 'n Johannese perspektief weer te gee. 420 Dit is veral die
Pauliniese beeld van die kerk as die 'liggaam van Christus' wat 'n
prominente rol in die gemeentevemuwingsproses speeI, waarskynlik om
die onderlinge, geestelike versorging en verantwoordelikheid van lidmate
in die opbou van die gemeente te beklemtoon. Daarmee is die koinoniale
verbande wat in die gemeentebou-proses van deurslaggewende belang is,
Christologies begrond. Hoewel hy nie na Johannes 10 verwys nie, sou
die metafoor van die kudde-herder waarskynlik by Hendriks se verstaan
van die verkondigingsmodel kon inpas. Die positiewe van die model Ie
vir hom daarin dat moeite met die Woord as lewensnorm gemaak word.
Terselfderyd is dit ook een van die grootste leemtes in die model: 'Die
eensydige klem op Iering en verkondiging.' S6 word godsdiens dan
intellektualisties sonder om die affektiewe of konatiewe vIakke van die
mens aan te spreek. Die individuele verhouding tussen die skape en
Herder (geloofsverhouding met God), wat weI deur Johannes beklemtoon
word en veral ook in 15: 1-8 bedoe1 word, word nie in die
verkondigingsmode1 van Hendriks ter sprake gebring nie.
2. Die visie of basisteorie (d.w.s. die Skrifgefundeerde basis) word
vervolgens met die formulering van In missie opgevolg. Dit is 'n poging
om praktiese gestalte aan die visie te verleen. Hendriks (1992:89)
beskryf dit as 'n praktykteorie wat op 'n teologiese wyse uitdrukking aan
die basisteorie verleen.
Burger (1999:203) gee m.b.v. vier
bedieninge/dienste praktiese uitdrukking aan die taak van die gemeente.
Hieronder verstaan hy leiturgia, kerugma, diakonia en koinonia. Ook
vir Net (1994:27) word die Vader, Seun en Heilige Gees deur die
kommunikasie van die evangelie met soortgelyke bedieninge verheerlik.
3.

Ten slotte word 'n praktiese strategie vir diens, aangevul met notas,
bylae en of vraelyste, aan gemeentes voorsien. Hierdie hoofstukke word
veral onder die tema van 'vemuwing' aangebied (Burger 1999:300e.v;
Nel 1994:112e.v.; Hendriks 1992:121e.v.). Dit spe1 die prosesmatige
verloop en dinamiese kragte van die vemuwingsproses uit. Hier word
gemeentes o.a in die proses van 'n gemeente-analise begelei.

1) Die instituutmodel
2) Die verkondigingsmodel
3) Die liggaamsmodel
4) Die transformasiemodel (Hendriks 1992: 14),

420
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Die identiteit van die kerk word altyd bedreig indien dit aan menslike ideale
dienstig gestel word. In die huidige Suid-Afrikaanse konteks is dit nie
minder van 'n probleem nie aangesien hoe verwagtinge t.o.v. die kerk se
versoeningsrol in 'n post-apartheid samelewing gekoester word. Kan daar
bv. van 'n kerk verwag word om die saambindende faktor vir die
reenboognasie van Suid-Afrika te wees? Die vraag is dan wesenlik
belangrik: Wat is die taak van die kerk en waar loop die grense van die
kerk?

Burger (1999:291) neem m.i. 'n betroubare maatstafin berekening as hy die
identiteit van die kerk aan die hand van die vier eienskappe, soos neergel€
deur die Apostolicum, toets.
Die belydenisskrifte bly immers die
gesaghebbende en geformuleerde uitdrukking van die kerk se geloof.
Die vier hoofkenmerke van die kerk volgens die Apostolicum nl. die
Eenheid
Heiligheid
Apostolisiteit
Katolisiteit
sal vervolgens aan die eksegetiese studie van Johannes 13: 1-17 :26 gemeet
word. Die doe! is eerstens om vas te stel of hierdie eienskappe in hierdie
Skrifgedeelte figureer en terselfdertyd die voorkoms daarvan in die literatuur
van die praktiese teologie t.O.v. gemeentebou te bepaal.

4.1 Die eenheid van die kerk
Ten spyte van alle leerstellige, organisatoriese, liturgiese, kultiese en
historiese verskille, word met hierdie belydenis verkondig dat die kerk in sy
diepste wese een is.
Dit beteken dat die geloof in Jesus Christus aIle aardse verhoudings
transendeer en vir 'n nuwe broederskap onder gelowiges sorgo Dit impliseer
dat geloof in Christus as die enigste voorwaarde vir lidmaatskap van die
kerk kan dien. Verder beteken dit dat die uitsluiting van gelowiges uit
sekere kerke op grond van ras of nasionaliteit, of watter ander redes ook al,
'n vreemde verskynsel in die Christelike tradisie is.
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In die N.G.Kerk het die belydenis van die kerk se eenheid 'n veelbewoe

geskiedenis deurloop. Dit spreek vans elf dat 'n volledige weergawe van
hierdie geskiedenis 'n studie van sy eie behels en nie hier volle dig behandel
kan word nie. Gevolglik word hier slegs enkele momente aangedui:
Die N.G. Kerk neem in 1857 die volgende besluit:
De Synode beschouwd het wenschelijk en schrifmatig, dat onze
ledematen uit de Heidenen, in onze bestaande gemeenten opgenomen
en ingelijfd worden, overal waar zulks gedchieden kan; maar waar
deze maatregel, ten gevolge van de zwakheid van sommigen, de
bevordering van de zaak van Christus onder de Heidenen, in den

weg zoude staan, de gemeenten uit de Heidenen opgerigt, ofnog op
te rigten, hare Christelijke voorregten in een afzonderllijk gebouw of
gesticht genieten zal.
(De Handelingen der Zeven eerste vergaderingen van de Algemene Synode
der N ederduitsch Gereformeerde Kerk van Zuid Afrika. Kaapstad, 1883,
Acta 1857).
Met reg sou aanvaar kon word dat hierdie besluit die weg gebaan het om die
vrug van die N.G. Kerk se sendingarbeid - m.a.w. bekeerlinge uit die
heidendom - in afsonderlike N.G. Kerke te huisves.
Saayman (1979:44) onderskei veral twee aspekte van hierdie besluit:
1. In hierdie besluit word daar bevestiging gevind vir die teologiese beginsel
van een kerk, wat meerdere vergaderings reeds sedert 1829 konsekwent
voorop gestel het. By nie een van hierdie vorige vergaderings tot en met
1857, kon die kerk oortuig word dat afsonderlike eredienste vir ander
rasse in ooreenstemming met die Skrif is nie. Hierdie standpunt word
baie duidelik weer in die 1857 besluit bevestig!

2. Die kwalifiserende toevoeging wat vir die 'swakheid van sommige'
voorsiening maak moet gevolglik as 'n praktiese (en moontlik tydelike)
maatreel beskou word, waarmee die sinode volgens Saayman (1979:46)
klaarblyklik nie 'n vaste beleid wou neerlS nie - veral as in ag geneem
word dat die besluit slegs vir die oprigting van aparte geboue, en nie vir
aparte gemeentes vra nie!
Die N.G.Kerk se sendingarbeid het vervolgens oor die jare in vyftien
afsonderlike kerke uitgekristalliseer waarvan die N.G.S.K., N.G.K.A. en
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die R.C.A. waarskynlik die bekendste verteenwoordigers was. Sedert die
vereniging van hierdie drie kerke as die VGK (Verenigende Gereformeerde
Kerk) het daar intussen weer skeiding tussen die VGK en die N.G.A.
ingetree. In die verkondiging van die Evangelie aan mense van wyd
uiteenlopende taa! en kultuur is daar gevolglik oor die jare heen praktiese
metodes gevind 'sodat elkeen in sy eie taal die groot dade van God kan hoor
en verkondig (Sendingreglement, art. 1.4).
Dat die N.G.Kerk oor die jare steeds die amptelike standpunt van die kerk
se wesenlike eenheid onderskryf het, spreek uit sy beleidsdokumente (Ras,
Yolk en Nasie en Volkereverhoudinge in die lig van die Skrif: 14.2 asook
Kerk en Samelewing: 14.2.2.2).
Amptelik handhaaf die N.G.Kerk dus die standpunt dat die kerk wesenlik
een is, maar in die praktyk figureer 'n Familie van N.G.Kerke, wat uit 'n
'moeder' en 'dogter' kerke bestaan en elk onderskei word aan afsonderlike
institute en kerkordes. Die feit dat die amptelike beleidsdokumente van die
N.G.Kerk steeds die behoefte tot groter en sigbaarder eenheid tussen die
familie van N.G.Kerke uitspreek (Kerk en Samelewing par.257), getuig van
'n onbereikte ideaal.
Die deb at oor die eenheid van die kerk het m.i. in die konteks van die
N.G.Kerk/VGK hoofsaaklik vasgeval in 'n strydgesprek oor die wyse
waarop uitdrukking aan die eenheid in die familie van N.G. Kerke gegee
moetword.
Dat die problematiek van die debat deels ook 'n eksegetieslhermeneutiese
vraagstuk behels, blyk uit die feit dat Johannes 17 bv. deur v66r- sowel as
teenstanders van een kerklik, organisatoriese struktuur, as basis vir
argumentasie gebruik word. 421
Indien hoofstuk 17 as 'n Skriftuurlike basis vir die gesprek oor kerkeenheid
gebruik word, behoort die eksegetiese verantwoording opklaring t.o.V. die
volgende vrae te voorsien:
1. Wat het Jesus bedoel met sy versoek om eenheid tussen die dissipels?
421 Vgl. bv. die amptelike inligtingstuk van die N.G.Kerk 1996: 'Sodat ons almal een kan wees'. Die
klaarblyklike veronderstelling is dat een kerkverband (lees: struktuur) die bedoeling van die eenheid in
Johannes 17:11,21-23 die getrouste weerspieel.
Die teendeel is ewe-eens waar: Hierdie eenheid word ook deur sommige as 'n 'geestelike eenheid' of 'n
'relasionele eenheid' vertolk, wat geskoei is op die eenheidsverhouding tussen Jesus en die Vader, en wat
nie een kerklike struktuur veronderstel nie (Botha 1978:5; Giesbrecht 1986: 113).
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2. Watter motief sou daardeur tot openbaring kom?
3. Op welke wyse kan daar op 'n praktiese wyse uitdrukking aan hierdie
gebedsversoek van Jesus gegee kon word?
17:21-23.

Uit die voorafgaande eksegetiese ondersoek sou die volgende opsommende
opmerkings gemaak kon word:
Die eenheid tussen gelowiges waarvan Johannes 17 melding maak, is
allereers 'n Christologiese en nie 'n ekklesiologiese vraagstuk nie. Uit
die eksegese het geblyk dat die eenheid relasioneel van aard is. Die
familiebeeld het duidelik uitgewys dat die eenheid in die familie 'n
verhoudingsvraagstuk is. Die Vader se verhouding met die Seun word in
17:21 beskryf as TT(lTEP, EV hlOt KOYW EV aoL Hierdie eenheid is
uitgewys as 'n ontologiese eenheid wat op liefde gebaseer is. Waar
hierdie eenheid tussen die Vader en die Seun as model vir die eenheid
tussen Jesus en die dissipels voorgehou word (v.ll), is die eenheid
vervang met die dissipels se verwantskap as kinders in God se familie.
Die eenheid tussen die Vader en die Seun maak die eenheid tussen die
Seun en die kinders moontlik wat weer die eenheid tussen die kinders
aktiveer.
Roloff (1993 :307) se opmerking moet onthou word dat die eenheid
allereers 'n Goddelike geskenk is wat feitlik uitsluitlik in 'n vertikale
dimensie gelee is. Verder moet onthou word dat die horisontale
verhoudings tussen gelowiges (eenheid) 'n uitvloeisel van die vertikale
verhouding tussen God en die gelowige is. Roloff (1993:308) se voorts
dat die Johannese eenheid aan 'n eksklusiewe afgrensing gekenmerk
word.

Die uitwerking wat die liefde op verhoudings het, is om dit inniger en
hegter te maak. Op die manier lewer die eenheid 'n getuienis teenoordie
wereld. S6 staan die liefde in diens van die eenheid sodat hulle as
sinonieme verstaan kan word. Die belangrikste wat van die verhoudings
tussen gelowiges gese kan word is dat dit die liefde as fondament het.
Dit kan tog net as 'n teken van liefde vertolk word as gelowiges op s6 'n
wyse kan organiseer en kan saamwerk dat hulle optrede 'n altematiewe
lewenstyl weerspieel wat terselfdertyd 'n getuienis teenoor die wereld
lewer. Gegrond op die volkome harmonie en eenheid tussen die Vader
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en die Seun, word hierdie Goddelike verhouding as model vir die eenheid
tussen gelowiges voorgehou (17:11c; 21b). Alhoewel die Vader en die
Seun een gesindheid en doel openbaar, bly hulle tog onderskeie en
handhaaf elk sy eie identiteit.
• Die eenheid tussen Vader en Seun kan as die eerste vlak of basis van
eenheid beskou word.
• Vervolgens sou hierdie eenheid uitgebou kon word met die eenheid
tussen Jesus en die dissipels (die gemeente). Dit kan as die tweede vlak
van eenheid beskou word. Dit is 'n eenheid wat deur die geloof bestaan
en gevolglik In vertikale dimensie besit (21c).
• Hierdie vertikale geloofsverhouding snoer gelowiges weer onderling
d.w.s. op 'n horisontale vlak in 'n eenheid saam (21a; 23b). Dit kan as 'n
derde vlak van eenheid beskou word en is bedoel om 'n getuienis teenoor
die wereld te openbaar (21e; 23e).

Gevolgtrekking:
Ironies genoeg word die gebed van Jesus in 17:21 tva lTavn:c; EV tiJOlV
dikwels as 'n motto vir ekumeniese eenheid gebruik. Vol gens Roloff
(1993:308) is dit egter duidelik dat Johannes nie 'n program vir ekurneniese
eenheid ontwikkel nie. Hy bied eerder vir so 'n program 'n noodsaaklike
korrektief. Die eenheid is nl. vir hom geen moralistiese of organisatoriese
prestasie van die gemeente nie. Die eenheid is nie die gevolg van gelowiges
se optrede nie, maar is 'n Goddelike geskenk. Dit is iets waaruit die
gemeente kom.
Op hierdie vlak kan daar dus saam met Botha (1978:8) en Giesbrecht
(1986:113) gestem word as hulle beweer dat hoofstuk 17 nie aandring op 'n
organisatoriese eenheid tussen aIle gelowiges nie. Die Algemene Sinode
van die N.G.Kerk het mj. gefouteer in hulle keuse van Johannes 17:21e.v.
as motto vir hulle so eke na een kerkverband in die familie van N.G.Kerke.
Indien die gesindheid van liefde, wat die klaarblyklike motief vir Jesus se
versoek om eenheid is, emstig gene em word, moet daar egter ook van hulle
verskil word as hulle die eenheid tussen gelowiges bloot in 'n geestelike,
geloofseenheid laat opgaan. Omdat die eenheid relasioneel is, word die
liefde noodwendig veronderstel. Voorlopig kan gese word dat wanneer
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liefde die bepalende invloed
uitvloeisel is.

ill

verhoudings word, sigbare gestalte die

Hoewel Johannes nie se hoe die eenheid tussen gelowiges gestalte moet kry
nie, is hy in een opsig tog duidelik: Die eenheid moet sigbaar wees. Dit
veronderstel dat die eenheid tussen gelowiges weI beleel moet word. Die
feit dat Johannes geen riglyn voorsien hoe om sigbare gestalte aan die
eenheid te gee nie, skep verwarring t.o.v. die wyse waarop dit moet geskied,
aangesien In organisatoriese eenheidstruktuur nie in die konteks van die
eerste gelowiges ter sake was nie. Dit is egter moeilik te bedink hoe daar
sonder enige vorm van samewerking, sigbare uitdrukking aan die eenheid
gegee kan word.
Jesus, as die beloofde Gestuurde van die Vader, het Hom op In volmaakte
wyse verteenwoordig. Sy woorde en werke was die wat die Vader aan Hom
gegee het (14:10; 16:15). Wie dus vir Jesus gehoor en gesien optree het, het
terselfdertyd ook die Vader gesien en gehoor. Met die oordrag van Jesus se
missie aan die gelowiges, is dieselfde verantwoordelikheid aan hulle
toevertrou nl. om Jesus in die wereld 'hoorbaar' en 'sigbaar' te maak (17: 18).
Wie vervolgens na die gemeente kyk, moet in dit wat hulle hoor en sien, vir
Jesus herken. Hiervolgens kan gese word dat God se mense die opdrag het
om Jesus se woorde en liefdevolle optrede teenoor die wereld te
demonstreer.
Watier getuienis kan Christene lewer wat hoofsaaklik op dieselfde
belydenisgrondslag gefundeer is, maar tog o.g.v. In verskeidenheid faktore
en t.w.v. die 'swakheid van sommige' in afsonderlike kerke georganiseer is?
Dit spreek vanself dat hierdie verdeling baie moeilik die motief van die
Vader en die Seun se optrede, nl. die liefde sigbaar kan maak.
Dit is waarskynlik waarom Burger (1999:293) verklaar dat eenheid wat nie
op een of ander manier sigbare uitdrukking vind nie, nie veel werd is nie.
Hy lewer derhalwe In pleidooi dat daar eerder gefouteer word deur te
inklusief, as moontlik te eksklusief, te dink.
Tog moet daar, nadat dit alles gese is, ook met die werklikheid van die
praktyk rekening gehou word. Dit sou verkeerd wees om te dink dat die
eenheid waarvoor Jesus bid en waarvan die Johannesevangelie getuig aardse
realiteite ophef. Die eenheid waarvoor Jesus vra kom m.i. nie op die
integrasie van gemeentes of die ontkenning van verskillende spiritualiteite en
behoeftes neer nie. Gemeentes hoef daarom nie van In 'verborge agenda'
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verdink te word indien daar bv. voorsiening gemaak word dat gelowiges in
hulle eie moedertaal kan aanbid nie.
Die belangrike is egter dat die eenheid van die kerk bo-oor hierdie aardse
realiteite aanvaar moet word. 'Die veelvormigheid wat hierdie realiteite
bring moet aanvaar word, maar dit moet nooit in dieselfde orde van
belangrikheid gesien word as die eenheid nie. Die veelvormigheid is In
aardse saak terwyl die eenheid die glans van Gods heerlikheid uitstraal'
(Nicol 1979: 17).
Dit is waarom die N.G.Kerk vir Jonker (1998:1) by 'n baie beslissende punt
in sy geskiedenis gekom het. Hieroor is hy baie duidelik: Die uitdaging vir
die N.G.Kerk is volgens hom om aan sy wese en roeping as 'n
reformatoriese en gereformeerde kerk getrou te wees. 'Oit beteken onder
meer dat die kerk haarself daaraan moet ontworstel om 'n eksklusiewe
blanke volkskerk te wees en in 'n veelvolkige land die eenheid moet soek
van, allereers, die hele N.G. familie van kerke, maar daamaas ook die van
alle gereformeerde kerke in die land.'
Nel (1994:18) maak ook melding van die openlike verwarring wat by
sommige lidmate tussen volk en kerk bestaan. Dit hang volgens hom saam
met die gebrekkige teologiese insig om volk en kerk van mekaar te
onderskei. Dif is 'n tendens wat veral na yore tree indien die kerk as die
'kultuurbastion' van In bepaalde volk uitgesonder word. In s6 'n geval is daar
niks unieks aan die koinonia van die gemeente nie. Mense het dan
gewoonlik net die lief wat hulle liefhet.
In Moontlike rede waarom die eenheid van die kerk sukkel om gestalte aan
te neem sentreer volens Burger (1999:293) in die feit dat baie gemeentelede
nie 'n duidelike begrip van die radikaliteit van hulle nuwe identiteit in
Christus het nie. In die familiemetafoor, waarin die liefde sigbaar en
konkreet gestalte aanneem, kan gesien word dat hierdie nuwe identiteit alle
ander verhoudings radikaal bemvloed.
Samevatting
Allereers moet gese word dat die eerste kenmerk van die kerk volgens die
Apostolicum nl. die eenheid van die kerk, deeglik in die afskeidsrede van
Jesus, veral in hoofstuk 17, verantwoord word.
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Die optrede van die Vader wat sy Seun met In spesifieke opdrag na die
wereld stuur, en die Seun se gehoorsame uitvoering van hierdie opdrag, Ie
die grondslag vir die eenheid van die kerk vas. Hiermee demonstreer die
Vader en Seun hulle eenheid. Met die oordrag van die Seun se missie aan
die gemeente, word dieselfde van hulle optrede in die wereld verwag.
Hiermee word nie aIleen van die kerk gehoorsaamheid vereis om Jesus se
woorde teenoor In vyandige wereld uit te dra nie, maar ook om die
voorbee1d van die eenheid tussen die Vader en die Seun teenoor die wereld
te demonstreer.
In die lig van die familiebeeld kan verder gese word dat die eenheid en die
liefde twee velWante temas is wat wedersyds op mekaar betrekking het:
Liefde lei tot eenheid, terwyl eenheid weer liefde stimuleer. In hierdie opsig
is die Afrikaanse spreuk waar: 'Uit die oog, uit die hart'.
Vir die praktiese situasie van die N.G.Kerk het die uur waarskynlik
aangebreek waarin die kerk sy belydenis wat hy nog altyd handhaaf, nl. die
wesenlike eenheid van die kerk, nou duideliker en sigbaarder tot
uitdrukking te bring. Die vertikale geloofseenheid wat die gemeente reeds
aan die Vader en die Seun verbind, behoort vir die kerk genoegsame rede te
voorsien om die eenheid waaruit die kerk spruit en wat as In geskenk aan
haar bemaak is, sigbaar in In gestalte van liefde (in welke vorm ook al) te
laat oorgaan.

4.2 Die heiligheid van die kerk
Daar kan aanvaar word dat die kenmerk van die kerk se heiligheid direk met
die identiteit van die kerk in verb and staan. Met 'heilig' word gewoonlik die
dubbele betekenis van 'afsondering' en 'toewyding' bedoel (Burger
1999:294). Hiermee is die kerk as In altematiewe gemeenskap gerdentifiseer
- In aspek wat deeglik in die eksegese van 13: 1-17 :26 verreken is. Die kerk
as altematiewe gemeenskap staan i.v.m. die dualisme wat as een van die
evangelie se eienskappe gerdentifiseer is. Met die inkarnasie van Jesus
Christus is die were1d van God, of die were1d van die 'bot, in die 'onder',
d.w.s. hierdie wereld, geopenbaar. Jesus kom van 'bo' om lewe en lig vir
hierdie were1d te bring (6:33; 8:1; 12:46). Hierdie wereld kry sy negatiewe
betekenis omdat dit die Seun van God verwerp (1: 14). Hiermee is die
kontrasterende simbole van die twee werelde as lig en duisternis
gerdentifiseer.

..
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In 13: I is God se {8lOU<; met 'n bepaalde identiteit geidentifiseer wat hulle
teenoor die kosmos geplaas het, omdat aan 19. dikwels die negatiewe
konnotasie van ongeloof geheg is. Jesus se {8l0U<; opereer weI lv T0
Koallw waarmee 'n aanduiding van hulle lokaliteit, maar me van hulle ware
identiteit, gegee is me (17: 14). Die implikasie is dat die gemeente eerstens
aan God toegewy is. 'n 'Losmaking' van emge ander binding of aanspraak
word hier veronderstel. Hierdie eienskap van die kerk se heiligheid word in
17:14,16 duidelik beskryf: Na die voorbeeld van Jesus is die gelowiges me
van die wereld me d.w.s. me deel van die skema van die wereld me. Die
{8l0U<; van Jesus leef dus met 'n goddelike perspektief wat die identiteit van
die gemeente verder met verskillende kenmerke, eie aan die goddelike
realiteit, laat ontplooi. Dit is die rede waarom Jesus in 17: 17 vir die
heiliging van die dissipels kan bid. Dit is 'n heiliging (aYlaaov) wat met die
woord (6 AOyO<;) en die waarheid (dA~eEt6:) in verb and staan.
Hierdie aspek word deeglik in die gemeentebou literatuur verwoord.
Burger (1999:295) se baie duidelik: 'Heiligheid het me te doen met
eksentrieke gewoontes of drag of allerhande eienaardige godsdienstige
praktyke me. Dit gaan ten diepste oor die vraag hoe emstig ons is oor die
evangelie van God se liefde en in watter mate ons bereid is om - m
antwoord op sy Hefde - ons lewe aan hierdie Hefde te wy.'
Dat God se liefde as een van die sentrale temas in die evangeHe uitstaan
(3:16) en ook as etiese voorskrifvir God se familie dien (13:34-35; 15:9), is
reeds duidelik aangedui. In die Johannesevangelie is die liefde van die
Vader as die motief vir die sending van sy Seun aangedui. In 14:21,31 en
15:10 het dit duidelik geword dat die Vierde Evangelie dit duidelik maak dat
die liefde van die familie konkreet gestalte moet vind. Kinders volg die
voorbeeld van hulle ouers. Derhalwe kan hulle op geen ander wyse hulle
liefde betoon as om die voorbeeld van gehoorsaamheid te volg wat deur die
oudste Seun gedemonstreer is me. In 15:13 het Jesus met die liefde 'n nuwe
dimensie tot vriendskap gevoeg. Vriende maak deel uit van die uitgebreide
familie. Aan hulle is ook God se openbaring bekend gemaak.
Die beiligheid van die gemeente sou in sy toewyding aan die saak van die
liefde o.a. in sy onderskeie koinonia-verbande herken kon word. Dit is 'n
tema wat in aIle gemeentebou literatuur sterk benadruk word. Nel (1994:42)
beklemtoon bv. die unieke aard van koinonia nl. die 'gee' en 'neem' karakter
daarvan. 'Hulle wat in die doop, geloof en die nagmaal ontvang en geneem
het, is juis gewillig om te gee.' Hendriks (1992:93) noem dat koinonia in
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die gemeentebou literatuur as die wesenskenmerk van 'n lewende gemeente
uitgesonder word. Die fokus val met die beoefening van koinonia op die
gemeente self. 422 Burger (1999:235) verdeel die koinoniale dienswerk van
die gemeente in die volgende momente:
•
•
•
•
•

Om deel te word van mekaar en aan mekaar te onderwerp
Om mekaar te leer ken en te leer aanvaar
Om vriende te word en mekaar te leer lietkry
Om vir ander te sorg en deur hulle versorg te word en
Om ons gebrokenheid en skuld te leer bely en mekaar te vermaan.

Dit is duidelik dat lewensvervulling en geluk vol gens Burger me uitsluitlik
as 'n individu te vinde is nie, maar as't ware tussen mense, in verhoudings,
"1
1e.
Met diakonia verwys Burger (1999:245) na die oproep van die evangelie
dat ons God me slegs met gebede en woorde van getuienis sal dien me, maar
dat ons Hom ook sal eer deurdat ons ander met selfverloenende dade van
liefdesdiens help. In die diakonia val die fokus op die wereld, d.w.s. op
mense buite die gemeente. Die gemeente bestaan dus nie net t.W.v. homself
nie maar het In roeping t.o.v. die wereld. 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.
In die eksegetiese proses is aangetoon dat die konstruksie KaeW~ .....Kayw
(17: 18) die parallelle sendings van Jesus en die dissipels formuleer. Dit is
selfs nog verder gene em deurdat Jesus sy missie met hierdie konstruksie aan
die dissipels oorgedra het. Daaruit is afgelei dat die missie van die dissipels
geen nuwe missie was nie, maar deel van Jesus se missie gevorm het en dus
'n kontinuering daarvan was.
Die ooreenkomste tussen Jesus se sending en die van die gemeente
opvallend:
• Beide word gestuur
• Beide missies het In doel
• Beide het In openbarende, reddende oogmerk

422 In my MTh studie het ek 'n prakties-teologiese evaluering van die praktykteorie van koinonia in die
N.G.Gemeente van Bellville-Uitsig evalueer. In die studie is koinonia o.a. gei'dentifiseer as: Die
gemeenskap van heiliges; 'n gesindheid van liefde; 'n opdrag uit die Skrif; 'n ordelike reeling vir
dienswerk; en 'n voorwaarde vir onderlinge vermaning.
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Die eksegetiese proses het verder tot die gevolgtrekking gekom dat die
gemeente se kontinuering van Jesus se missie in 17: 17-19 die dimensie van
'n geheiligde, toegewyde lewe, tot God se mense voeg.
Vir gelowige mense kan die persoonlike ontvangs en aanvaarding van Jesus
se woorde nooit 'n doel opsigself wees me. In hierdie opsig sluit die
koinonia en diakonia bymekaar aan. Hierdie aspek word goed deur die
praktiese teoloe in die gemeentebou literatuur begryp. Nel (1994:44)
verwoord dit soos volg: 'Gelowiges wat in 'n gesonde gemeenskap van
gelowiges opgeneem is, wat daarbinne pastoraal versorg word en wat self
deelneem aan die onderlinge versorging van mekaar, behoort asof dit logies
is, ook vanuit hierdie gemeenskap buite die kring diens te lewer.'
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) na die voorbeeld (lmo8nYl1a) van Jesus wat as dienskneg
opgetree het (13:1-20), veronderstel. Jesus se voorbeeld her-definieer die
dissipels se gedrag as Hy in 13:14 se: d oov lyw EVlt\Ja UI1WV TOU<; rro8a<;
o KUP LO<; Kat 0 8l8oaKaAO<;, Kat UI1£l<; o<l>£lA£T£ d:AA~AWV VlrrTn v TOU<;
rro8a<; .
-

Dit is belangrik om daarop te let dat die diakonia van die gemeente die
gevolg van sy vocatio uit die wereld is. Omdat God se mense uit die wereld
geroep (gekies) is (13:18; 15:16), kon hulle ook weer daarheen teruggestuur
word. Die agenda van die gemeente se diakonia is dus die wereld. Die
K00I10<; is in die Johannesevangelie hoofsaaklik as simbool van ongeloof en
opposisie teen God se familie geidentifiseer. God se mense ontvang m.a.w.
geen beperking op die spelctrum van hulle bedieningsarea rue.
Met die wereld as agenda vir die gemeente se sending ontstaan die vraag
hoeveel van die kerk se tyd en energie aan homself d.w.s. aan sy eie opbou
en hoeveel daarvan aan die nood van die wereld bestee behoort te word?
Anders gese: Behoort 'n gemeente hoofsaaklik op sy eie behoeftes en opbou
gefokus te wees, of moet dit moontlik as teken van onmondigheid vertolk
word indien 'n gemeente sy programme volgens sy eie behoeftes struktureer?
Gevolgtrekking
Ook die koinonia en diakonia, wat beide as onmisbare en aanvullende
elemente van die gemeente se heiliging in die wereld beskou word, ontspring
uit die liefde. Weereens Ie Jesus met die gehoorsame uitvoering van die
Vader se opdragte, die grondslag vir die gemeente se heiligheid. Met
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hierdie optrede is hulle liefde en eenheid bevestig. Die heiligheid van die
kerk, waarrnee sy unieke identiteit as In altematiewe gemeenskap verwoord
word, is deeglik in die afskeidsrede van Jesus vermeld as Jesus van sy
volgelinge verwag om soos Hy op In unieke wyse teenoor mekaar te reageer.
Dit is deur mekaar onderling met liefde te versorg dat die gemeente sy
eintlike roeping nl. sy sending in die wereld kan vervul. Daarvan lewer die
Johannesevangelie meer as genoeg getuienis. Die hoofrede waarom Jesus se
mense in die wereld moet agterbly, se Van der Merwe (1995:509), is om
vir God sigbaar in die wereld te maak. Hoewel hulle nog in die wereld is, is
hulle nie meer van die wereld nie. Die feit dat die gemeente aan Jesus
verbonde is (17:ge.v.), sou as die vemaamste rede kon dien waarom hulle
van die wereld afgesonder moet bly.
Die kerk se taak na binne (sy eie opbou) staan m.a.w. nie teenoor sy roeping
aan die wereld nie. Beide is onmisbaar en laat die gemeente volgens Jesus
se tmabEl Yllo funksioneer.

4.3 Die katolisiteit van die kerk
Met die belydenis van die kerk se katolisiteit word oor die algemeen die
eienskap van die kerk aangedui wat alle natuurlike en historiese grense
tussen mense, rasse, geslagte ens. transendeer en relativeer.
Verder word met die belydenis vasgehou aan die veronderstelling dat kerke
oor die hele wereld deur In algemene kernbelydenis van geloof aan mekaar
verbind word.
Die katolisiteit van die kerk behels ook In openheid teenoor aIle lewe wat
God geskep het.
Volgens Burger (1999:296) beteken die belydenis van die kerk se
katolisiteit prakties, dat die kerk nie geslote kan wees nie, maar dat aile
soorte Christene in die Naam van Christus verwelkom en aanvaar behoort te
word. In hierdie opsig sluit die katolisiteit aan by die eenheid van die kerk
wat reeds vroeer bespreek is. Dit is juis waarvoor Jesus sy Vader vra as Hy
in 17:20, 21 bid dat ook diegene wat deur die gelowiges se getuienis tot
geloof sal kom, een sal wees. Dit veronderstel allereers een belydenis, maar
ook In openheid en aanvaarding van aIle gelowiges wat o.a. uit gesamentlike
projekte tussen verskillende kerke kan bestaan.
Uit Van der Watt se 'piktorale beskrywing' van die Johannese teologie
word In duidelike altematiewe gemeenskap O.g.v. die kwalitatiewe
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onderskeid tussen die lbo' en die 'onder' aangedui. Indien daar saam met
Hengel (1989) aanvaar word dat die Johannese teks nie kousaaI uit die
situasie van 'n eerste gemeente ontwikkel het nie, maar hoofsaaklik 'n
universele boodskap bevat wat aanvanklik deur In 'oudste', moontlik
Johannes self, in 'n J ohannese skool geleer is en aan gemeentes in Klein Asie
deurgegee is, kan die eienskap van katolisiteit in hierdie gemeenskap herken
word.
Van der Watt (1991:93e.v.) stip sekere tendense aan wat die eerste
hoorders van die Evange1ie skerp van ander godsdienstige oortuigings en
van hulle omgewing onderskei het maar wat die eienskap van hulle
katolisiteit beklemtoon:
• Die eerste hoorders se houding t.O.v. hulle omgewing is deur die kontras
tussen die lbo' en die 'onder' bepaal. Liefde was grondliggend. Teenoor
ander gelowiges het dit se1fopoffering behels (13:34). Die vyandigheid
van die wereld spruit uit hulle verbinding met Jesus (15: 18-27). Hierdie
haat is na die voorbeeld van Jesus met liefde beantwoord.
• Ten opsigte van hulle eie identiteit was hulle eksklusief begrens, maar
tog 'universeel' oop vir elkeen wat in hul oortuigings rakende Chris1us
wou deel en dus binne hulle eksklusiwiteit wou inkom. Hulle identiteit
het geheel aan die hand van Jesus se voorbee1d geskied. Wie Hom
aanvaar, het ook vrye toegang tot hulle geledere verkry. In hierdie opsig
het die eerste hoorders van die Evange1ie die eienskap van die kerk se
katolisiteit uitgeleef. Dit was juis ook die siening wat hulle van hulleself
as God se familie gehad het, wat In eenheid van denke en optrede vir
hulle in die wereld moontlik gemaak het.
• Moontlik moet gese word dat die katolisiteit van die kerk, benewens die
reeds bespreekte hoofstuk 17, nie duidelik in die teks van 13: 1-17:26
gereflekteer word nie.

4.4 Die apostolisiteit van die kerk
Vir Burger (1999:298) is hierdie be1ydenis veranker in die pionierswerk van
die oorspronklike apostels van Christus. Jesus kon met vreugde afskeid van
sy dissipels neem, nie aIleen omdat sy missie afgehandel was rue (17:4),
maar ook omdat dit suksesvol was. 'n Klein groepie dissipels het sy missie
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erken en Hom en sy woorde in die geloof aanvaar. Aan hulle het Jesus sy
woorde toevertrou met die wete dat hulle sy missie in die wereld sou
kontinueer (17:6-8). Giesbrecht (1986: 101) het tereg hierdie groepie as die
kerk in lembrio l bestempel.
Dit is waarom Burger (1999:298) oor die belydenis van die apostolisiteit
van die kerk kan se: 'Ten diepste is dit natuurlik In keuse vir die getuienis
van die Skrif as die finale maatstaf en bron van waarheid vir die kerk omdat
dit die plek is waar ons glo die gesaghebbende getuienis van die aposteis oor
Christus opgeteken is.' Hiervolgens kan gese word dat 'n apostoliese kerk
allereers die Skrif as God se gesaghebbende openbaring beskou, maar
vervolgens probeer om daagliks daaruit te leef.
Dat die praktiese teologie die noodsaaklikheid van die wye loop van God se
Woord vir die opbou van die gemeente besef, is net weer uit die
Gemeentebou Iiteratuur duidelik. In die Gereformeerde tradisie is dit gewis
so, se Burger (1999: 174) dat die verkondiging van die Woord as die primere
heiIsmiddei beskou word. Hy onderskei drie funksies vir die W ~ord:
• Normatief
• Informatief
• Formatief
Met ego bedoel Burger die vermoe van die W oord om uitsluitsel oor 'n
veelheid van waarheidsvraagstukke en teologiese dispute te gee. Die
informatiewe fimksie van die Skrif voorsien d.m. v. Bybelverhale aan die
kerk sy identiteit en missie en vra van sy hoorders om luisterend en
ontvanklik daarvoor oop te wees, terwyI die formatiewe fimksie ten doel het
om nie bloot rasionele informasie mee te deel nie, maar ook op 'n dieper
vlak die mens se totale wese aan te spreek en te vorm.
Die vraag kan gevra word of die kerugma in 'n post-moderne samelewing
wel nog aanbeveel kan word as modus waarvolgens die Woord bedien moet
word? Indien die Iiteratuur in die gemeentevernuwingsproses hieroor
bestudeer word, is dit opvallend dat praktiese teoloe huiwer om weg te doen
met die pre diking as modus vir die heilsbemiddeling (Hendriks 1992: 108;
Burger 1999:174). Dat gemeentes weI aangemoedig word om meer van die
Skrif se onderskeie funksies, bv. die informatiewe fimksie gebruik te maak,
sou aanvullend en vernuwend op die kerugma kon inwerk. Nel (1994:26)
verdeel die totale bedieningsveld van die kerk tradisioneel in sewe
bedieningsmodi nl. kerugma, marturia, didache leiturgia, koinonia,
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paraklese en diakonia. In die gemeentebouproses gaan dit vir Nel om die
integrasie en koodinering van hierdie bedieningsmodi wat as
kommunikatiewe handelinge in diens van die Evangelie staan. Dit is veral
die kerugma, marturia en didache wat in diens van Woord staan. Vir
Burger (1999:216) dui die kerugma op alle aktiwiteite in die gemeente wat
primer op die Bybel en sy mueke boodskap gefokus is - hetsy dit is om die
boodskap beter te hoor, te verstaan, met ander te bespreek, of om dit deur te
gee aan mense wat dit nog nie ken nie.

Dit is volgens die onderskeidinge van Burger veral die informatiewe en
formatiewe funksies van Jesus se woorde wat in die voorafgaande
eksegetiese studie aan die lig kom. Op die vooraand van Jesus se vertrek na
sy Vader, bespreek Hy in sy afskeidsrede sy sending in die lig van die
sending van sy dissipels. Soos dikwels gese, is dit O.g.V. hulle aanstelling as
sy verteenwoordigers in die wereld, dat hulle sending as 'n kontinuering van
Jesus se sending beskou kan word (17:18). Die familiemetafoor het die
noodsaaklike taak van kinders se onderrig aangedui as die plig van die
vaders of mense wat deur hulle vir die taak aangestel is. So is God as Vader
op talle plekke as die bron van alle kennis geldentifiseer wat d.m.v. die·Seun
hierdie kennis aan die kinders oordra. Die dissipels is deur die beste
'Leermeester' van alle tye onderrig! Vir drie jaar het hulle saam met Jesus
gereis, na Hom geluister en Hom sien optree. In die afskeidsrede bereik sy
onderrig 'n hoogtepunt. Jesus het sy woorde aan die dissipels toevertrou.
Van der Merwe (1995:503) merk heeltemal tereg op dat Jesus sy woorde
as substituut vir Homself gebruik. Daarom kan Hy se dat Jesus in sy
woorde (TO p~jJaTa jJou) sal voortleef (15:7). Soos ook in 17:8 verwys
p~jJaTa na die openbaring van Jesus se karakter. In die Johannesevangelie
is die persoon van Jesus en sy openbaring (woorde) dikwels ineen verweef
(Van der Merwe 1995:503). Wanneer iemand dus in Jesus glo, word sy
hele uitkyk op die lewe deur die openbarende woorde van Jesus bepaal. So
'n persoon ondergaan 'n totale her-orientasie t.o.v. die lewe.
Hiermee sal die kerk in sy kenJ.gmatiese verantwoordelikheid rekening moet
hou. Dit is m.a.w. nie alleen die Woord van God wat gepreek word nie,
maar ook die uitwerking daarvan op mense se lewens wat in berekening
gebring moet word.
Hoofstuk 14, wat as 'n uitbouing van 13:31-38 en by name die liefde vertolk
is, het duidelik gemaak dat die aanvaarding van Jesus se woorde/gebooie die
gehoorsaamheid en lojaliteit van die gelowiges jeens Jesus en die Vader
weerspieel het (14 :21).
Dieselfde verhouding tussen liefde en
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gehoorsaamheid aan Jesus se woorde het ook in hoofstuk 15 aan die lig
gekom. Dacir het die vrug van die dissipels (15: 8) wat in hulle liefde vir
Jesus neerslag gevind het, o.a. uit die gehoorsaming van sy gebooie bestaan
(15:9-17).
Met die gelowiges se gehoorsame aanvaarding van Jesus se woorde is hulle
verhouding met Hom bevestig en ook uitdrukking gegee aan hulle liefde vir
Hom. Daarmee is hulle ware identiteit neergelS en die etiese gedrag
uitgespel. In die opset van die familie is die etiese gedrag van lede me op
die gewone vlak van reels en regulasies geplaas me. Lede moes tot die
voordee1 van mekaar handel. Uit die hele Evangelie, is geen
gereglementeerde of wettiese etiek af te lei nie. Die etiek van die kerk, kan
as 'n leefwyse in liefde bestempel word. Dit funksioneer nie op 'n affektiewe
vlak nie, maar bestaan uit die gehoorsame nakoming van Jesus se gebooie.
Hiermee lewer die kerk bewys van sy liefde vir Jesus maar ook van sy
geloofsverbondenheid met Jesus en die Vader, m.a.w. van sy funksionering
as God se familie. Dit is belangrik om te onthou dat etiese opdragte nie as
vereiste aan ge10wiges gestel is nie, maar as die gevolg of resultaat van hulle
'geestelike geboorte' in die familie beskou is.
In die hedendaagse gesprek oor gemeentes, is dit opvallend hoe daar veral in
die Amerikaanse literatuur, op die sukses en effektiwiteit van gemeentes
gefokus word. Onwillekeurig word dit ook die maatstaf waarvolgens
predikante en gemeentes beoordeel word. Die bepalende faktor waarmee
sukses dikwels gemeet word, sentreer hoofsaaklik in die getalle en finansies
van die gemeente. Die motiefvan die liefde, soos Jesus dit tydens die laaste
Paasfeesviering gedemonstreer en ook van sy volgelinge met sy 'nuwe'
gebod aan hulle (13:34) verwag het, spee1 bykans geen rol in hierdie
beoordeling van die gemeente nie. Sukses, volgens hierdie formule bereken,
en die liefde volgens Johannes 13:1-38, is oenskynlik teenstrydige begrippe.
Dit is bekend dat groot onsekerheid in sekere gemeentes bestaan oor die
noodsaaklikheid van ampsdraers (predikant, ouderling, diaken) se
besoekwerk aan lidmate. Die twyfel staan in verb and met die effektiwiteit
van sodanige besoeke en of die tyd en moeite wat daaraan verbonde is,
enigsins opweeg teen die resultate wat hierdie besoeke oplewer.
Dit is 'n saak wat die identiteit van die gemeente raak aangesien die
prioriteite van die gemeente hiermee ter sprake gebring word. Indien sukses
en meetbare resultate inderdaad die deurslaggewende motief vir die
gemeente word, is dit begryplik dat ampsdraers se besoekwerk 'n laer
prioriteit sal geniet aangesien dit nie altyd meetbare resultate kan lewer nie
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en In gevoel van mislukking en vennoeidheid maklik onder ampsdraers kan
intree. Indien die liefde egter die bepalende motief vir die gemeente se
identiteit is, word hierdie taak vanuit In ander hoek benader. Dan kan daar
met hierdie gebruik volgehou word omdat dit as deel van die gemeente se
omgee-karakter beskou word wat nie noodwendig enige meetbare resultate
hoef te lewer nie. Hierdie siening sou aansluit by die individuele karakter
wat die Johannese ekklesiologie benewens die gemeenskaplike siening van
die gemeente verkondig.
Met die verbinding tussen gehoorsaamheid, liefde en dade, het die
Johannesevangelie aangetoon dat liefde nie uit idees of teoriee bestaan rue,
maar nit optredes in die daaglikse lewe. Liefde is uitgewys as aksies wat
gestalte aan gehoorsaamheid gee. Die kerk word geroep om as die eiendom
van Christus, gestalte aan die liefde te gee. Om die liefde te Ibeliggaam is
van deurslaggewende belang vir die kerk. God het immers sy liefde ook
Ibeliggaam met die inkarnasie van sy Seun.
Ek is van mening dat om mense aan huis te besoek en geestelik te bedien,
deel van die 'beliggaming' van die liefde is.
l

,

l

Dit i~ belangrik om daarop te let dat die etiek van die kerk Christologies
begrond is. Jesus het met die neerlegging van sy lewe, soos dit o.a. in 13:1
en 15: 13 beskryf word, die standaard van liefde bepaal. Aan die kruis is die
volle omvang van sy liefde bewys. Die maatstaf van hierdie liefde het
Hyself neergele en dit as In opdrag aan die kerk gegee. Hierdie opdrag vind
neerslag in die woorde: Ibly in My, soos Ek injulle' (15:4).
Dit is belangrik dat die kerk sal onthou waarvoor die onderlinge liefde
aanvanldik bedoel was nl. om as getuie van In altematiewe gemeenskap vir
die wereld te dien (13:34-35).
Die modus waarin hierdie liefde in die gemeente gestalte moet kry sal
hierdie doel moet weerspieel.
Aan die begin is gevra of die identiteit van die kerk rue bedreig word indien
dit aan menslike ideale dienstig gestel word nie. Vir die kerk van alletye
bly dit inderdaad In groot versoeking en gevaar. Die unieke eienskappe van
die kerk volgens die Apostolicum nl. sy eenheid, heiligheid, katolisiteit en
apostolisiteit, wat elk in hoofstuk 13-17 aan die orde kom, vrywaar die kerk
van dienstigheid aan eruge ander saak behalwe die van God.
In die afskeidsrede (hoofstuk 13-17) is die grense van die ekklesia baie
duidelik deur veral die geloof, liefde en eenheid van God se mense getrek.
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