
Boodskap – Sondag 19 Mei 2019 

Tema: Wanneer die kerk uit die dood opgewek word... 

Skriflesing: Joh. 20:19-23 

Dit was aand toe die 5 jarige Christo se ma hom spens toe stuur om gou vir haar ’n 

blikkie tamatiesop te gaan haal. Die gloeilamp in die spens het ’n tyd gelede geblaas en 

klein Christo was glad nie lus om dit in die donker spens te waag nie. By die deur het hy 

omgekyk in die hoop dat sy ma sal afsien van die plan om hom daarin te stuur. Maar in 

plaas daarvan dat sy besluit om sonder die tamatiesop klaar te kom, het ma ’n ander les 

vir klein Christo gehad. “Jesus is oral Christo, jy hoef nie bang te wees vir die donker 

nie”, het sy gesê. Hy het ’n oomblik daar by die deur geaarsel en toe ’n plan gekry. Hy 

roep toe in die donker spens in: “Jesus as U daarbinne is, gee tog asseblief die 

tamatiesop aan.”  

Vrees, of jy nou 5 jaar oud is en of jy 50 is, verlam ’n mens en keer so dikwels dat ons 

nie ons potensiaal kan bereik nie, of nie dit kan doen waarvoor ons hier op aarde is nie. 

Dit was nie anders in die dae toe Jesus gekruisig is nie. Jesus se dissipels was verlam 

van vrees. En met reg, wie sou nie wees as jy die pad gesien het wat Jesus se 

lewenseinde geloop het nie. Daar was niks reg en regverdig daaraan nie. As Jesus, wat 

die storm kon stilmaak en die brood en vis kon vermeerder, nie die Jode se woedende 

aanslag kon oorleef nie, hoe sou hulle? Sê nou maar net dat hulle volgende op die Jode 

se lys was. Ons moet ook onthou dat die kruisiging nie daardie mooi prentjie van drie 

hout kruise op die horison teen die ondergaande son was nie - dit was afstootlik, 

gruwelik. Die Romeine het die kruisiging as die wreedste manier van teregstelling 

vervolmaak. Hulle het rede gehad om bang te wees. Hulle het moontlik voortgegaan om 

daar in die bovertrek waar Jesus die laaste aandmaal ingestel het, bymekaar te kom. 

Maar nou was dit met verlammende vrees. Hulle sou na elke voetstap op die trap 

luister, in sagte dowwe stemme praat. Dit is hier waar die opgestane Here Jesus hulle 

vind, Sy dissipels, Sy klein kuddetjie, Sy kerkie, dood van vrees vir die Jode. Dit is in 

hierdie doodse vrees waar Jesus inkom met die woord “Vrede!”. Jesus weet wat hierdie 

harte nodig het, hulle het vrede nodig. Wanneer Jesus hulle groet met vrede vir julle 



beteken dit nie dat Hy hoop dat dit met hulle gaan goed gaan nie, maar dat Hy vir hulle 

seën met elke goeie ding wat God gee.  

Daardie aand verander Jesus hulle vrees in blydskap en hulle is elkeen oortuig daarvan 

dat Jesus lewe en dit beteken vir hulle die wêreld, maar waar laat dit hulle? Waar laat 

dit die kerk? Hoe sou die kerk wees en wat sou haar doel wees na die opstanding van 

haar Here Jesus? Die Here Jesus se opstanding uit die dood het bevestig dat Jesus die 

“Ek is” is. As Hy nie uit die dood opgestaan het nie, sou Hy nie die brood wees wat lewe 

gee nie, sou Hy nie die ingang na die skaapkraal wees nie, sou Hy nie die Goeie Herder 

wees wat sy lewe vir Sy skape kon gee nie, sou Hy nie die wingerdstok wees sonder 

wie ons niks kon doen nie en sou Hy verseker nie die opstanding en die LEWE of die 

weg die waarheid en die LEWE gewees het nie. Maar omdat Jesus daar voor hulle 

staan, lewend, is daar geen twyfel dat Hy God is nie. Hy is die “Ek is wat Ek is” wat vir 

Moses in die woestyn gestuur het na Egipte. Die opstanding was die finale bewys dat 

alles waar is wat Hy gesê het. As die kerk van die Here Jesus dus glo dat Jesus 

opgestaan het en as jy dit glo, moet jy dus al die ander dinge oor Jesus ook glo. Dan 

moet ek en jy en die kerk alles doen wat Jesus sê, want dan is Hy God.  

So as Jesus die “EK is” is...Wat is die kerk dan? Waarom is sy? Dit is duidelik dat die 

kerk haar rede vir bestaan in Christus kry, maar wat is daardie rede? Wat was Christus 

se doel met die kerk? Vandag kry ek die idee dat ons glad nie so vêr weg staan van 

daardie paar vreesbevange dissipels in die geslote bovertrek nie. Dit lyk baie keer asof 

die kerk van die Here nie meer verstaan waarom ons hier is nie, dit word ’n daaglikse 

stryd om oorlewing, finansieel en om uit die slegte boekies van die media te bly. Ons 

probeer om iets van waarde te doen in die land waar ons leef, maar ook dit is met 

stampe en stote en elke keer lyk dit of die kerk veld verloor in hierdie wêreld.  

Daarom is dit so belangrik om te hoor wat Jesus se rede vir die kerk is. Jesus sê vir 

vreesbevange en doellose mense, “soos die Vader my gestuur het, stuur Ek julle ook”. 

Hier is drie dinge belangrik. 1) As jy vir iemand ’n doel wil gee wat sy of haar doel in die 

lewe verloor het, gee hom of haar dan iemand wat hulle nodig het, iemand om te 

versorg. Jesus sê vir sy kerk, “Ek het julle nodig”. Dit is natuurlik presies wat Paulus 

bedoel het toe hy die kerk beskryf het as die liggaam van Christus. Christus se hande 



en voete en mond en hartklop in hierdie wêreld. Dit is die eerste betekenis van hierdie 

woorde, Jesus maak staat op Sy kerk. Jesus maak staan op Berg-en-Dal en op jou, 

want jy is Sy kerk. 2) Dit beteken ook die die kerk vir Jesus nodig het. Iemand wat 

gestuur word, het iemand nodig wat hom stuur. Die kerk het die gesag, die outoriteit van 

die Here Jesus Christus nodig wat die motivering agter haar taak is. Die kerk het 

iemand nodig om na toe te draai wanneer sy moeilikhede beleef of twyfel. Die kerk het 

’n boodskap nodig waarmee sy gestuur is. Sonder Jesus het die kerk géén boodskap 

en géén krag waarmee ons hierdie boodskap moet uitdra nie. Die kerk is afhanklik 

van Christus. 3) Die verhouding tussen die Vader en die Seun is hier ook belangrik vir 

ons verstaan van ons taak as kerk van die Here. In hierdie woorde “soos die Vader my 

gestuur het” hoor ons die volkome gehoorsaamheid van Jesus aan die opdrag van die 

Vader. Jesus kon die Vader se boodskapper wees omdat Hy volledig gehoorsaam was. 

Die kerk kan alleen maar die boodskapper van Christus wees as die kerk Jesus 

volledig liefhet en volledig gehoorsaam. Die kerk faal die oomblik wanneer ons 

probeer om in ons eie krag of met ons eie wysheid enige probleem op te los. Daar is 

soveel voorbeelde van hierdie foute wat die kerk gemaak het omdat ons die wil van 

Jesus buite rekening gelaat het.  

Jesus doen egter nog iets baie betekenisvol daardie dag. Jesus blaas oor hulle en Hy 

sê “Ontvang die Heilige Gees!” Die dissipels, die kerk, het nou die opdrag- hulle het ’n 

doel en ’n rede maar hulle is nog steeds soos dooies wat hulle vrees betref. Om te sien 

wat Jesus hier gedoen het neem ons eintlik terug na die skepping van die mens in Gen. 

2, toe God in die grond wat Hy gevorm het, ingeblaas het en die grond begin lewe het. 

Die oomblik wanneer God se Gees in iets of iemand ingaan kom daar lewe. Wat sin 

maak, want Christus is die OPSTANDING EN DIE LEWE, Hy is die weg die waarheid 

en DIE LEWE. Toe Esegiël vir die droë bene moes profiteer het die Gees van God in 

hulle gekom en hulle wat heeltemal dood was, het begin lewe. Christus herskep hier 

deur sy Gees sy kerk vir die taak, Hy wek hulle op tot lewe, sodat hulle hierdie doel kan 

vervul. Het Christus jou reeds uit die dood opgewek tot lewe? Onthou jy is opgewek om 

as deel van Sy kerk ’n taak te vervul, ’n roeping te vervul. Ons is nie maar net bloot hier 

op aarde om te oefen om eendag in die hemel te wees nie, ons is nie bloot besig met ’n 

kleedrepetisie vir die hemel nie. In ’n kleedrepetisie tel niks eintlik nie, dit is slegs ’n 



oefening. Die kerk se doel is so werklik dat wanneer ons aan iemand Christus verkondig 

en vergifnis van sonde verkondig, verander hulle lewens en word hulle sonde vergewe 

en as ons dit nie doen nie sterf mense vir ewig in hulle skuld. Ons taak is baie werklik. 

Ons gehoorsaamheid of ongehoorsaamheid aan hierdie opdrag het ewige gevolge. Wat 

die kerk, wat jy is, hier op aarde doen en besluit weergalm in die gange van die 

ewigheid. Dit maak saak nou en hier en vir altyd. Jesus leef en ons ook, ons is deur 

Christus herskep vir sy doel, dit is tyd om lewe te kry ons taak is duidelik. Christus moet 

verkondig word. Jy en hierdie hele gemeente behoort by die getuienisbediening van die 

gemeente betrokke te wees. Dit is waarom die kerk IS! Dit is waarom ons hier IS! Amen 

 


