
Beskerming in die Naam van die Verlosser 
Teks: Johannes 17: 1 - 25

Teksvers: Johannes 17: 12


1. Inleiding 
Geliefdes, waar kan mens veilig wees 
vandag? Ek praat nie net van fisies nie. Veilig 
in totaliteit. Baie mense sal wagte betaal om 
hulle 24 uur ’n dag op te pas. Maar uiteindelik 
lê veiligheid steeds by die vermoë van die 
wag. En dit is juis wat so aangrypend is uit 
ons teksgedeelte vandag. Die feit dat ons 
Here Jesus Christus hier self bewaar volgens 
ons teksvers. En wanneer ’n mens na die 
grondteks kyk, word hierdie bewaar soms 
vertaal as wag hou, of wag staan, veral in die 
nag. 


Ons wil as gemeente vanoggend, op hierdie 
unieke beskerming van die Here fokus. Veral 
waar ons byna deur ’n derde golf van die 
pandemie is, en waar ons weer vanoggend in 
die erediens bymekaar kom. Want in 
dankbaarheid aan die Here kan ons 
vanoggend getuig, dat ons tot dusver  min 
sterfgevalle gehad het. Ons is bevoorreg om 
onder die beskerming van die Here te leef, 
selfs al is dit dikwels ver van ons gedagtes. 


Maar dit is juis hoekom ons dan vanoggend 
stil word voor vers 12 uit ons teksgedeelte. 
Wat beteken dit wanneer die Here Jesus sê 
dat Hy almal wat aan Hom gegee is, bewaar 
en beskerm? Christus bid hierdie woorde in 
Sy bekende hoëpriesterlike gebed wat ons 
aantref in Johannes 17. Aanvanklik is die 
fokus ook hier op die binnekring. Die twaalf 
volgelinge van Christus op aarde, die 
apostels. Maar soos die res van die sake in 
die evangelies, streek hierdie boodskap ook 
verder as net die apostels. 


Kom ons gaan leer weer vanoggend wat die 
beskerming in Christus beteken vir die 
gelowige, ook juis in vandag se moeilik 
omstandighede. 


2. Diepte van die Naam  
Soos ons reeds gesê het in die inleiding moet 
die beskerming wat gebied word groot 
genoeg wees, anders is dit tevergeefs. En dit 
is dan hier waar die Naam in kom. Die Naam 
wat deur die Vader aan die Seun gegee word, 
omdat hulle ook een is vers 11 aan ons 
openbaar. Getrou aan die skryfstyl van 

Johannes in hierdie evangelie word hierdie 
naam nie aan ons gegee nie. Daar word net 
verwys na die Naam.


Tog is dit duidelik dat verlossing hier te sprake 
is. En daarom weet ons dat hierdie naam 
Christus of Verlosser moet wees. Want 
Verlosser, of dan bron van verlossing is die 
eienskap waaraan die mens gekoppel wil 
wees in Christus. Verlossing is ook wat die 
twaalf apostels van Christus nodig gehad het. 
Maar dit is belangrik dat ons fokus dat hier 
verwys word na in Christus, nie van Christus 
nie. 


Ons sien hierdie frase nie dikwels in die Bybel 
nie, maar wanneer ons dit tee kom getuig dit 
van ’n dieper band. Dit is nie sommer ’n 
terloopse kennis van Christus nie. Nee, dit is 
’n lewe binne in Hom. Dikwels hou hierdie 
ingeplantheid in die Here dan ook ’n sterk 
verband met die doop, soos ons sien in 
Galasiërs 3, waar hierdie frase ook gebruik 
word. 


Daarom is die vraag aan ons wat vanoggend 
uitgespaar is, of ons nog dink aan ons 
verbintenis aan Christus. Dit wat bevestig is in 
ons doop, en geloofsbelydenis. Die feit dat 
ons nie net aan Christus glo nie, maar in Hom. 
Ons word volledig met Christus bedek in 
hierdie swaar tye. Ook veral met die bloed wat 
Hy aan die kruis gestort het vir ons verlossing 
van die bose. Dit is uiteindelik ook juis hierdie 
tipe bewaring waarvoor Christus bid in ons 
teksgedeelte. Hy bid dat dissipels stande sal 
bly vir die versoekings van die bose wat so 
baie sal word, tydens Sy gevangenskap en ter 
dood veroordeling. 


3. Praktiese beskerming 
Tot dusver het ons op die geloof van 
verlossing gefokus. Maar daar is ook ’n fisiese 
kant. ’n Praktiese sy. Want alhoewel Christus 
se woorde in die geesteswêreld weerklink, het 
dit waarskynlik ’n baie praktiese betekenis in 
ons teksvers. Ons weet dat Christus hierdie 
gebed doen net voor hulle die tuin anderkant 
die Kedronspruit binne gaan. Hier is Jesus 
gearresteer deur ’n hele afdeling soldate. 


En dit is hier waar Christus se woorde as 
praktiese werklikheid bevestig word. Want 
hierdie hele leërafdeling neem net vir Christus 
alleen gevange. Die apostels kan onmiddelike 
gevangenskap ontvlug. Selfs ’n bietjie later 
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met die verloëning deur Petrus word hy ook 
bewaar in hoofstuk 18. Die enigste apostel 
wat in hierdie tyd sterf in natuurlik Judas 
iskariot. Die een wat moet sterf, sodat die skrif 
vervul sou word. 


Dit is gewoonlik hierdie praktiese beskerming 
waar die mens kleitrap. Want eintlik gebeur dit 
so ongesiens. Die apostels was ook 
waarskynlik nie regtig altyd bewus dat die 
Here hulle beskerm het hier op aarde nie. Ook 
vandag het die mense gewoonlik ’n klomp 
slim argumente, oor waarom die groter deel 
van die mensdom, nie ernstig siek is nie, selfs 
in Pandemie tyd. Of waarom die grootste deel 
van die mensdom, nie sterf aan honger nie. 


Sien ons nog die hand van die Here raak in 
dinge wat ons so vanselfsprekend aanvaar. 
Hierdie groepie Apostels so eers later die 
wonder van dit alles raaksien. Dit gebeur eers 
wanneer die Heilige Gees in hulle die geloof 
begin werk. Dan sien hulle met geloofsoë, hoe 
wonderbaarlik hulle beskerm is, maar ook 
geroep is. Maar uiteindelik het die praktiese 
beskerming en behoud van die Apostels ’n 
baie verder fokus as hulle onmiddelike of 
nabye omgewing. 


4. Ook vir ons vandag 
In hierdie laaste punt fokus ons op ons 
verhouding tot die Apostels. Want aanvanklik 
voel die fokus in ons teksvers beperk tot die 
twaalf apostels. Jesus bid tot die Vader vir 
hulle beskerming, in hierdie gebed. Wat dan 
van my en jou vandag? juis hier waar ons dit 
so nodig het vandag. Dit is dan hier waar ons 
fokus verder moet gaan. Waar dit moet gaan 
tot by vers 18 tot 20. 


Christus het van die begin af die twaalf 
apostels opgelei om die evangelie te gaan 
verkondig. Trouens onderliggend tot hierdie 
hoëpriesterlike gebed lê die gedagte, dat 
Christus gaan sterf, opstaan en opvaar na die 
hemel. En dat hierdie groepie mans agter 
gaan bly. Maar dat hulle bedienings werk dan 
eintlik eers gaan begin. En daarom sê vers 20: 
“20“Ek bid egter nie net vir hulle nie, maar ook 
vir dié wat deur hulle woorde tot geloof in My 
sal kom.” 


Ons vandag is hierdie mense waarvan gepraat 
word. Ons is die mense wat tot die geloof 
gekom het deur die woorde van die Apostels. 
Want ons vind natuurlik die woorde van die 
apostels in die Bybel. Die instrument waardeur 
die Heilige Gees ook die geloof in ons werk. In 
vers 21 bid Christus verder vir die eenheid 

tussen ons en die apostels. Daarom kan ons 
met reg aflei dat die teksvers ook op ons van 
toepassing is. 


Dat Christus ook nie een van ons, wat die 
Vader deur die verlossing in Hom uitverkies 
het, sal laat verlore gaan nie. Hierdie beskerm 
is natuurlik beide Geestelik en prakties. En dit 
gaan ook nog verder as die dood. Sondag 1 
van die kategismus som dit so mooi op: My 
enigste troos in lewe en in sterwe is dat ek 
met liggaam en siel in lewe en in sterwe nie 
aan myself nie maar aan my getroue Verlosser, 
Jesus Christus, behoort. Hy het met sy 
kosbare bloed vir al my sondes ten volle 
betaal en my uit alle heerskappy van die 
duiwel verlos. Hy bewaar my op so ’n wyse 
dat, sonder die wil van my hemelse Vader, 
geen haar van my kop kan val nie. Alles moet 
inderdaad tot my saligheid dien. Daarom 
verseker Hy my ook deur sy Heilige Gees van 
die ewige lewe en maak Hy my van harte 
gewillig en bereid om voortaan vir Hom te 
lewe.


5. Slot 
Ons kan afsluit met ’n laaste gedagte. 
Alhoewel ons baie dankbaar is dat so ’n groot 
getal van ons lidmate op hierdie stadium 
steeds gespaar is, veral ook van die 
pandemie, is daar soms vrae. Persoonlik vra 
ons onsself maklik af, maar hoekom is ek dan 
steeds hier? Hoekom het ek dalk ’n siekbed 
oorleef, wat baie ander laat sterf het?


Die antwoorde op hierdie vrae spreek ook 
duidelik tot ons uit ons teksgedeelte vandag. 
Die Apostels is gered omdat hulle nog die 
woord van die Here moes gaan verkondig. Die 
Here doen nooit iets eenvoudig lukraak nie. 
Daar is altyd ’n definitiewe doel. 


Daarom kan ons, as gemeenskap van 
gelowiges, maar ook individueel ondersoek 
instel na ons lewens. Wat is die roeping wat 
die Here ook op ons plaas. Laastens is daar 
die geweldige troos wat daar in ’n Beskermer 
is wat verklik in staat is om ons van enige iets 
te red. Wat selfs deur die moeilikste 
omstandighede ons kan en gedra het. Ons 
Here Jesus Christus wat ook oor ons vandag 
sê, Ek het hulle berskerm wat U aan my gegee 
het, en nie een het verlore gegaan nie. Kom 
ons gaan hiervandaan uit en leef hierdie blye 
werklikheid uit in die wêreld. ’n Wêreld wat in 
die besonder hoop nodig het vandag. 


Amen 
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