
Eenheid preek 8 Die diep geestelike eenheid wat alleen deur die Heilige Gees bewerk kan 

word  Johannes 17 vers 20 tot 26      13 September 2020 

Goeie more, baie welkom by vanoggend se uitsaai diens. Vandag is die eerste dag wat ons weer 

in die kerk ŉ erediens het. Ek weet dit moet baie simpel voel om vooraf plek by die kerk te moet 

bespreek, maar dis al manier waarop ons kan verseker dat daar nie te veel mense by die kerk 

opdaag nie. 

Ons is tans besig met ŉ reeks oor die eenheid van die kerk. Miga het verlede week vir ons mooi 

met die storie van die dorpie wat die kinderhuis wou bou vir ons gewys dat wanneer ons saam 

op missie vir Jesus Christus is, wanneer ons saam werk aan een doel, die eenheid sal groei. Daar 

is altyd die gevaar dat ek en jy so besig met ons eie dinge kan wees, dat ons van ons 

gesamentlike doel kan vergeet en dan verloor ons ons eenheid. 

Die eenheid waarvoor Jesus in Johannes 17 bid is ŉ baie dieper eenheid as ons normale idee 
van eenheid. Ek wil hê dat julle die video sal stop en dit wat op die skerm gaan kom sal 
bespreek. 

1. Bid saam dat die Here ons saamwees vanoggend sal seën. 
2. Besluit saam oor julle dankoffer vir die Here. 
3. Ek wil julle vanoggend vra om Johannes 17:20-26 saam deur te lees en vra dat julle probeer 

vasstel:  
➢ Wie bewerk die eenheid in ons? 
➢ Hoe word die eenheid bewerk? 
➢ Wat was die prys wat betaal was om hierdie eenheid moontlik te maak? 
➢ Wat is die implikasies daarvan vir ons onderlinge eenheid? 

 
Ek wil sommer wegval deur te sê: Die eenheid van die kerk, die eenheid van die liggaam van 

Christus, is ŉ eenheid wat bonatuurlik bewerk word deur die inwoning van Gees van Christus in 

elkeen van sy kinders. Die prys wat betaal was vir hierdie eenheid was die kruisdood van Jesus 

Christus gewees. Ek wil jou vra om vir ŉ oomblik daaroor na te dink. Jesus het vir jou sondes 

aan ŉ kruishout gehang en daarmee het Hy jou sondes weggeneem, sodat jy ŉ verhouding met 

God die Vader kan hê en sodat alle gelowiges ŉ eenheid kan vorm. Dink aan die prys wat Hy 

betaal het. Wat maak die wete in jou wakker? ................. 

Jesus bid hier in vers 21: Ek bid dat hulle almal een mag wees, net soos U, Vader, in My is en 

Ek in U, dat hulle ook in Ons mag wees, sodat die wêreld kan glo dat U My gestuur het. Hoor 

jy van watter eenheid Jesus hier praat? Hy praat van die eenheid tussen Hom en die Vader en 

dan trek Hy ons in by die eenheid wat daar tussen Hom en die Vader is. Soos wat Jesus en die 

Vader een is, word ons by hulle eenheid ingetrek, danksy die kruisdood en opstanding van Jesus 

... Jesus bid dat hulle ook in Ons mag wees. Is dit nie wonderlik nie? 

Een soos U Vader, in My is en Ek in U ... dat hulle ook in Ons mag wees. Vriende, ons is een, 

een omdat elkeen van ons in God is en God in ons is. Hoor jy die diepte van ons eenheid? Besef 



jy die erns en implikasie hiervan op ons onderlinge verhoudinge. Een in God en daarom een 

met mekaar. Hoekom? Sodat die wêreld kan glo.  

Dit word weer in vers 23 herhaal: Ek in hulle en U in My, sodat hulle volkome een kan wees, 

sodat die wêreld kan weet dat U My gestuur het en hulle liefhet net soos U My liefhet. Jesus 

in ons, maak ons een, met die doel dat die wêreld sal glo. Een, sodat die wêreld weet dat God 

sy kinders lief het. 

En dan eindig Jesus in vers 26 as Hy bid: Ek het u Naam aan hulle bekend gemaak, en Ek sal dit 

verder bekend maak, hoekom, wat is die rede hoekom Jesus dit doen? Sodat die liefde wat U 

aan My bewys het, in hulle kan wees en Ek ook in hulle.” 

Hoor jy wat bid Jesus? Dat Hy in ons kan wees, maar ook, dat dieselfde liefde wat God vir Jesus 

het, in ons kan wees. Vriende, eenheid is moontlik omdat dieselfde Jesus in elke gelowige is en 

dieselfde liefde wat God vir Jesus het, ook in elke gelowige is. 

Vriende, dis ŉ eenheid wat alle grense en mure kan afbreek. Dis ŉ eenheid wat ŉ mens beleef 

as jy in ŉ ander deel van die wêreld gelowiges van vreemde tale ontmoet, maar daar is iets wat 

jy net weet julle saambind, en dit is Jesus in ons en God se liefde vir ons.  

Sê nou ons het 100 klaviere wat in ŉ saal staan. Indien al 100 klaviere deur een stemvurk 

ingestel is, sal al 100 klaviere outomaties op mekaar ingestem wees. Hulle sal almal saam op 

presies dieselfde stemtoon speel. 

Dit is wat die inwoning van God se Gees in ons bewerk. As gelowiges reg oor die wêreld deel 

ons een “Stemvurk,” die Heilige Gees. Die Gees van Jesus Christus in ons. Dis die een ding wat 

gelowiges van ongelowiges skei. Christus in ons, deur sy Gees, bewerk die eenheid onder sy 

kinders.  

Nou is dit so dat daar tye is wat ons hierdie eenheid baie intens beleef en dan is daar tye wat 

ons niks hiervan beleef nie. Op ŉ diep geestelike vlak is hierdie eenheid reeds bewerk deur 

Christus wat in elkeen se hart woon. Dis die een kant van die waarheid. Maar daar is ook ŉ 

ander kant van die waarheid wat ons mooi moet verstaan. Die eenheid sal eers met die 

wederkoms volmaak wees. 

Terwyl ons almal nog leef, is ons op pad na die volmaakte eenheid. Ons is in Christus reeds een, 

maar nog nie volkome een in die uitleef van ons eenheid nie. Efesiërs 4 leer ons dat elkeen van 

ons ander gawes van die Heilige Gees ontvang het en dat die doel van die gawes is om die 

gelowiges toe te rus vir hulle diens en vir die opbou van die liggaam van Christus. So sal ons 

uiteindelik almal kom tot die werklike eenheid in ons geloof en in ons kennis van die Seun 

van God. Dan, soos wat ons groei in ons eenheid, sal ons, sy kerk, soos 'n volgroeide mens 

wees, so volmaak en volwasse soos Christus. 



Ons is nog nie volkome een nie, omdat ons nog nie geestelike volwasse is nie. Ons kan ook nie 

ons geestelike volwassenheid op ons eie bereik nie. Ons het mekaar nodig om geestelik te 

groei. Saam sal ons groei na volle geestelike volwassenheid.  

Sien julle hoe vervleg alles is. Daar is ŉ eenheid wat deur die Gees van God bewerk word. Dit is 

reeds ŉ werklikheid omdat Christus in elke gelowige woon. Maar, ons is nog op pad na 

volmaakte eenheid, net soos wat ons op pad is na volle geestelike volwassenheid. Die een kan 

nie sonder die ander nie. Ons kan ook nie sonder mekaar groei nie. Soos wat ons saam groei na 

volle geestelike volwassenheid moet ons ook saam kan groei tot volle eenheid. 

En die eenheid moet ŉ sigbare eenheid word, sodat die wêreld kan glo. Omdat die eenheid 

deur Jesus bewerk is, het ons die Goddelike krag om enige grens wat tussen mense bestaan 

weg te neem. Hierdie krag is die Heilige Gees en die Nuwe Testament is vol van voorbeelde 

hiervan. 

Ek dink ons dink baie keer daar vandag net te veel dinge is wat sekere groepe, of nasies, of 

kulture van mekaar skei. Tog lees ons in die Nuwe Testament dat God se Gees eenheid bewerk 

het tussen Jood en nie-Jood. Weet julle, op ŉ menslike vlak is daar geen manier waarop ŉ Jood 

met ŉ nie-Jood saam sou loop nie. Die Jode het ŉ afsku aan enige nie-Jood gehad. Hulle het nie-

Jode beskou as heidene, mense wat uitgedelg moes word. Hulle mag nie eens met ŉ nie-Jood 

saam geëet het, of selfs in die huis van ŉ nie-Jood ingegaan het nie. 

Enige ras of kultuur-skeiding waarvan ons vandag bewus is, is ligte vermaak teenoor die 

houding van Jode teenoor nie-Jode. Maar na die uitstorting van die Heilige Gees het dit begin 

verander en het beide Jood en nie-Jood deel van die liggaam van Christus geword. 

Ons praat vandag van die onderskeid tussen werkgewer en werknemer. In daardie tyd was die 

onderskeid baie groter gewees. Dit was eienaar teenoor slaaf. Die eienaar kon met die slaaf 

doen net wat hy wou, hy kon selfs sy lewe neem en niemand sou iets aan die eienaar gedoen 

het nie. Nie eens hierdie groot onderskeid kon keer dat eienaar en slaaf saam aanbid nie. 

Vriende, dis die krag en misterie van die eenheid wat die inwoning van die Heilige Gees in ons 

bewerk. Hieroor skryf Paulus in Efesiërs 3:6 En dít is die geheimenis: deur die verkondiging van 

die evangelie en in hulle verbondenheid met Christus Jesus, word ook mense wat nie Jode is 

nie, saam met ons deel van die volk van God en lede van die liggaam van Christus, en kry 

hulle ook saam met ons deel aan wat God belowe het. 

Vriende, die eenheid waarvoor Jesus in Johannes 17 bid, word aan die een kant, misterieus 

deur die Heilige Gees bewerk, maar aan die ander kant kan dit ook nie sonder ons samewerking 

bewerk word nie. Soos alles in die lewe het ons ŉ vrye wil. Elkeen van ons kan besluit in watter 

mate ons erns maak met die eenheid wat Christus vir sy liggaam begeer. Die eenheid wat 

Christus begeer vra dat ek en jy van ons kant af begeer om die eenheid sigbaar te maak en dat 

ek en jy aktief meewerk om die eenheid meer sigbaar te maak. 



Dit kan net gebeur in die mate wat ek en jy ons deur God se Gees laat lei. Daar is geen manier 

waarop ons in ons eie krag eenheid kan bevorder nie. Daarvoor is ons eie ek net te sterk en 

hardkoppig.... Soos wat ons onsself oorgee aan die wil van God en die Heilige Gees toelaat om 

ons harte vir mekaar sag te maak, sal eenheid vir ons al hoe belangriker word en sal eenheid al 

hoe meer moontlik word. 

Ons moet dus doelbewus meewerk om eenheid te bewerk. Of dit nou in die huwelik, die gesin, 

of die gemeente is, eenheid groei in die mate waarop ek en jy onsself oomblik vir oomblik 

onderwerp aan die beheer van die Heilige Gees. Hoe meer ons geesvervuld leef, hoe meer 

sigbaar sal die vrug van die Gees in ons sigbaar wees. Dink net hoe die vrug van die Gees 

eenheid bevorder. Die vrug van die Gees is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, 

goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. 

Die vrug van die Gees maak ons aantreklik vir mekaar. Wanneer ons onsself al hoe meer onder 

die beheer van die Heilige Gees plaas, begin ons mense na ons toe trek. Hoe meer ons ons so 

deur die Gees laat lei, hoe groter sal die eenheid wees.  

Hoe meer ons toelaat dat die Gees ons lei, hoe meer sal ons vermoë groei om dinge reg te kry 

wat ŉ mens nie in eie krag kan regkry nie. Die inwoning van die Gees gee ons die krag en 

vermoë om ander onvoorwaardelik lief te kry, ja selfs ons vyande en die van wie ons nie hou 

nie. Dit gee ons die krag om te vergewe. Die Gees help om om verby mense se optrede te kyk 

en die pyn agter hulle optrede raak te sien en hulle so te verdra. 

Vriende, Jesus het sy lewe gegee sodat sy kerk een kan wees. Een met God en een met mekaar, 

sodat die wêreld kan glo. Hierdie eenheid is reeds bewerk en waar deur die inwoning van die 

Heilige Gees in ons, maar dis ook ŉ eenheid waaraan ons doelbewus moet werk sodat dit meer 

sigbaar kan word. En die beste manier om aan hierdie eenheid te werk is om saam in die geloof 

te groei tot geestelike volwassenheid en deur jouself al hoe meer aan die beheer van die Heilige 

Gees in jou lewe te onderwerp. Dis ŉ eenheid wat vir die wêreld sigbaar moet word. 

Elkeen in die kerk het vanoggend ŉ kersie gekry. As een mens sy kers aansteek, dan is die lig 

maar flou. As ons elkeen se kersie brand, dan is daar al meer lig, maar dis ŉ kol-kol lig. Hier ŉ 

kolletjie en daar ŉ kolletjie. Maar wanneer ons nader aan mekaar beweeg word dit ŉ baie 

helderder lig en dis wat Jesus wil hê. En wanneer die kersies naby mekaar is, dan is dit ok as van 

die kersies flikker en amper dood wil gaan. Die lig van die res van die kersies sal nog steeds 

genoeg wees.  

Ek wil jou vra om vir ŉ oomblik na te dink oor die prys wat Jesus betaal het om jou verhouding 

met Hom te herstel, maar ook sodat daar ŉ onderlinge eenheid onder gelowiges sal wees. 

Is jy bereid om deel te wees van die waarmaak van Jesus se gebed in Johannes 17? Is jy bereid 

om doelbewus te werk aan onderlinge eenheid. Wil jy jou nie vanoggend daartoe verbind om 

erns te maak om so op die Heilige Gees te fokus dat jy altyd bereid sal wees om so te dink, op te 

tree en te praat dat dit die eenheid sal bevorder nie?  



Sê dan so vir Jesus en vir die mense by jou. Doen wat op skerm gaan opkom. 

Bespreek: 
➢ Is jy bereid om teenoor jou familie te verklaar dat jy bereid is om te werk aan die eenheid 

van die gesin en die kerk? 
➢ Is daar dinge wat jy dalk met iemand moet gaan regmaak om die eenheid te bevorder? 
➢ Wat kan jy anders doen om die eenheid te bevorder? 

 

 

 

 

 

 


