
Jesus, al is ons ontrou - U bly altyddeur getrou! 

Johannes 18: 15-28 & 25-27 / 26 Maart 2017 

Johannes 15: 9-17 

(9) “Soos die Vader My liefhet, het Ek julle ook lief. Julle moet in my liefde bly. (10) 

As julle my opdragte uitvoer, sal julle in my liefde bly, net soos Ek die opdragte van 

my Vader uitvoer en in sy liefde bly. (11) “Dit sê Ek vir julle sodat my blydskap in 

julle kan wees en julle blydskap volkome kan wees. (12). Dit is my opdrag: Julle 

moet mekaar liefhê soos Ek julle liefhet. (13) Niemand het groter liefde as dit nie: 

dat hy sy lewe vir sy vriende aflê. (14) Julle is my vriende as julle doen wat Ek julle 

beveel. (15) Ek noem julle nie meer ondergeskiktes nie, want 'n ondergeskikte weet 

nie wat sy baas doen nie. Nee, Ek noem julle vriende, omdat Ek alles wat Ek van 

my Vader gehoor het, aan julle bekend gemaak het. (16) Julle het My nie uitgekies 

nie, maar Ek het julle uitgekies en julle aangestel om uit te gaan en vrugte te dra, 

vrugte wat sal hou. So sal die Vader aan julle gee wat julle ook al in my Naam vra. 

(17) Dit beveel Ek julle: Julle moet mekaar liefhê!” 

 

Skriflesing en prediking:  (sittend) 

Johannes 18: 15-17 & 25-27 

1. (slide van 3 maatjies) 

Gemeente, 

Op universiteit het ek twee goeie vriendinne gehad.  Ons drie het saam teologie 

gestudeer, saam gekuier en gelag. 

Dit gebeur toe dat die twee vriendinne vir 6 maande in Oostenryk kon gaan studeer 

– hulle was gemaklik die sterkte studente van ons groep.  Terwyl hulle weg was 

besluit ek toe om so dan en wan met hulle te korrespondeer.  Ek sal vir elkeen van 

hulle so om die beurt e-posse stuur net om te hoor hoe dit met hulle gaan en om te 

hoor of hulle Europa geniet.  



Kom die twee na 6 maande terug van Oostenryk gebeur daar ŉ snaakse ding.  Die 

een vriendin is baie in haar skik en ons gaan voort met ons vriendskap asof niks 

gebeur het nie.  Die ander vriendin vermy my egter soos die pes.  As ek 

aangeloop kom hardloop sy letterlik die ander rigting in.  Later hoor ek dat sy my 

selfs as ŉ lae slang beskryf het.  Dink ek nou terug aan die gebeure is dit ietwat 

komieklik, maar op daai punt in my lewe was dit rêrig traumaties. 

Die situasie sleep toe vir ŉ hele rukkie so aan totdat ek op ŉ dag besluit dat ek haar 

nou gaan vaskeer en self gaan hoor wat aan die gang is.  Hoe het dit gebeur dat 

ons vriendskapsverhouding so seer gekry het? 

Toe hoor ek met ŉ skok dat ek blykbaar net briewe vir die een vriendin geskryf het, 

maar haar vir 6 maande geïgnoreer het.  Die een kry klomp e-posse van my af 

terwyl sy op haar beurt niks hoor nie.  Sy sê toe vir my en ek onthou dit baie goed:   

“As dit is hoe ek oor haar voel, dan wil sy nie meer langer my vriend wees nie”.   

Gelukkig het ek toe my skootrekenaar by my.  Ek slaan dit net daar oop en wys toe 

vir haar verskeie briewe wat ek aan haar gestuur het.  Verontwaardig wys ek vir 

haar my bewyse om haar hopelik te oortuig van my goeie gesindheid teenoor haar 

en ons vriendskap.   

Terwyl ek nog my saak stel begin sy te giggel, en toe te lag.  Aanvanklik verstaan ek 

nie wat gebeur nie.  En toe wys sy my dat ek vir 6 maande lank nie die briewe aan 

haar gestuur het nie, maar aan ons 62 jarige professor in Ou Testament.  Die klein 

groot foutjie het ingeglip omdat die spesifiek vriendin en professor die selfde van het 

en hulle e-posadresse feitlik die selfde is. 

Verbeel dit net vir ŉ oomblik:  Hier onvang ŉ bejaarde man briewe wat gerig is aan ŉ 

22 jarige meisie, van ŉ wild vreemde adres?  Ek wonder wat het hy gedink? 

2. (slide van gebroke verhouding) 

Nou gemeente.  Hoekom vertel ek julle die verhaaltjie uit my studentejare?  

Ek vertel die verhaal om u te wys hoe broos ons verhoudings met ons 

medemens is.  En dit is nie net beperk tot vriendskapverhoudings nie.  Ons 



verhouding met ons familie, man of vrou, kinders en ja ook, ons vriende is ŉ kosbare 

skat, maar ook ŉ skat wat so maklik beskadig kan word. 

En tweedens vertel ek die verhaal aan u om te wys dat selfs die kleinste ou 

foutjies ŉ verhouding herroeplik kan beskadig.   

In my geval het my agterlosigheid daartoe gelei dat ŉ goeie vriendin vir 6 maande 

gewonder het of ons vriendskap werklik bestaan het.  My agterlosigheid het ons 

vriendskap vreeslik seergemaak.  Selfs vandag nog, byna 10 jaar later, is sy maar 

bietjie versigtig met my.  En dit is iets waaroor ek baie jammer is. 

Gemeente:  Ek is daarvan oortuig dat u soortgelyke verhale kan vertel.  Verhale wat 

getuig van die broosheid van verhoudings, maar ook verhale wat vertel van foute 

wat verhoudings onherstelbaar beskadig het. 

Dink ŉ bietjie terug aan jou lewe en jou verhoudings?  Nie aan die wat nog bestaan 

nie, maar die wat op die rotse geloop het?  Wat het gebeur dat die verhouding nie 

meer vandag bestaan nie? 

 Was dit soos in my geval agterlosigheid? 

 Dalk het jy verkeerd opgetree? 

 Dalk het jy jou frustrasie en woede herhaaldelik op die persoon uitgehaal? 

 Baie van ons ondersteun nie mense wat naby aan ons is nie? 

 Of dalk het jy nie belangstelling getoon of gewys dat die persoon vir jou 

belangrik is nie. 

 Netso eindig verhouding omdat mense oneerlik is en jok. 

 Ander eindig weer omdat daar nie meer gekommunikeer word nie. 

Vriende, die ding wat sekerlik die seerste maak, en die grootste negatiewe effek op 

verhoudings het, is ontrouheid.  Anders verwoord:  Jou lojaliteit lê eerder by 

iemand of iets anders.  En die ontrou en dislojaliteit is nie net beperk tot buite-

egtelike verhoudings nie.  Die oomblik as ander mense (vriende, familie, selfs 

kinders) belangriker word as ons geliefde dan gaan die verhouding agter uit.  

Wanneer ŉ persoon se stokperdjies, vermaak, plesier, sy of haar werk belangriker 

word as jy, dan gaan die verhouding agteruit. 



Elkeen van ons is op een of ander wyse hieraan skuldig.  Elkeen van ons het dit al 

op een of ander wyse ervaar – aan ons eie lywe. 

3. (slide van Jesus saam met dissipels) 

Kyk ons na Jesus se verhaal sien ons dat Hy ook, soos ons, in verhouding met die 

mense om Hom gestaan het. 

 Hy het ŉ verhouding met sy ouers, broers en susters gehad. 

 So het ook in verhouding gestaan met die mense van sy dorpie, Nasaret, en 

sy landstreek Galilea. 

 Die verhoudings in Jesus se lewe waarvan ons egter die meeste van weet is 

die verhouding met die dissipels en sy ander volgelinge. 

En kyk ons na die verhoudings sien ons dat ook maar broos was en somtyds 

wankelrig.  En terselfdertyd word die verhouding tussen die dissipels en Jesus 

deur foute gekenmerk.  Juis hierom vind ek en jy so baie aanklank by die 

spesifieke element van die Christus-verhaal – dit herinner so baie aan eie lewens.   

Kyk maar net na die teksgedeelte wat ons vanoggend saam gelees het.  Die 

verloënings van Jesus deur Petrus.  

4. (slide van Jesus wat kruis dra) 

Die verhouding tussen Jesus en Petrus, asook die ander dissipels, funksioneer op 

verskeie vlakke.  En ek wil vandag net 3 noem. 

 Eerstens is dit ŉ verhouding waar Jesus as middelaar teenoor Petrus 

optree.  Wat bedoel ek hiermee?  In die antieke tyd, die tyd van die Bybel, 

was daar ŉ sosiale stelsel van patronaatskap.  Daar was magtiges, mense 

met geld, land, aansien, vriende en konneksies.  Hulle het toegang tot 

geleenthede en middel gehad.  En dan was daar ondergeskiktes.  Gewoonlik 

was dit arm boere.  Hulle was gewoonlik ongeletterd en ook somtyds aan die 

groter samelewing uitgelewer.  Vir hulle om ŉ sukses van hulle lewe te maak 

moes hulle toegang tot ŉ beskermheer kry.  Deur die persoon sou jy dan land 

kon huur, werk kon kry en hopelik ŉ bestaan kon maak.  Jy kon egter nie na 



die eerste, beste, ryke of magtige loop en jou gaan voorstel nie.  Nee, daar 

was tussengangers, of middelaars wat die verhouding sou fasiliteer.  

Hulle het die belange van die beskermheer, asook die ondergeskikte bestuur.  

Die model van doen en leef was vir baie jare die dominante sosiale bedeling in 

die Mediterreense wêreld asook in Europa.  En dit is nog steeds die geval in 

sekere Afrika lande.  Dalk het julle die afgelope tyd in die nuus gehoor van die 

sisteem van patronaatskap wat in die regerende party gedy.  Die beskermheer 

verskaf toegang tot geleenthede en middele bied; die middelaar of 

tussenganger sou die verhouding fasiliteer, en die ondergeskikte sou dan in 

ruil hiervan die goeie naam van die beskermheer verdedig en onder alle 

omstandighede lojaal teenoor daardie persoon wees.    

o So gesien is God die uiteindelike beskermheer, Jesus die 

middelaar, en die mense soos Petrus die ondergeskiktes.  God, uit 

sy groot genade en liefde, gee ons toegang tot die lewe (nou en ewig), 

Jesus fasiliteer die verhouding deur sy lewe en sterwe, en Petrus, asook 

ek en jy, kry daaraan deel deurdat ons dit glo.  Of anders gestel – 

deurdat ons onder alle omstandighede getrou en lojaal teenoor ons 

Beskermheer (God) en ons Middelaar (Jesus) is.  Ons moet dus in die 

publiek hulle goeie naam verdedig en vir hulle opstaan. 

(slide van Jesus wat saam met sy dissipels loop) 

 

 Die tweede dimensie van die verhouding tussen Jesus en Petrus is die 

van dissipelskap.  Ek vermoed dat julle oor die jare baie hiervan geleer en 

gehoor het.  Tog net so paar opmerkings om julle gedagtes te verfris.  ŉ Rabie 

of leermeester sou vir hom volgelinge kies.  Gewoonlik was dit die room van 

die samelewing – die studente wat die slimste en sterkste was, wat die Joodse 

Ou Testament uit hulle hart geken het.  Hulle sou dan hulle huise verlaat en 

agter so leermeester aanloop.  Hulle sou hom hoor praat en sy voorbeeld sien 

en poog om hom in alles na te boots.  Sy leerstellings en standpunte sou 

joune word, sy voorbeeld sou nouliks gevolg word.  In ruil vir die voorreg om 

die man te mag volg sou jy natuurlik gehoorsaam wees en tweedens 

moes jy, soos in de geval van die beskermheer – ondergeskikte 



verhouding, die man sy goeie naam en eer ten alle kostes verdedig.  Sou 

iemand met ander woorde tydens ŉ strydgesprek jou leermeeste beledig moes 

jy vir die man opstaan en hom en sy standpunte verdedig. 

o So kies Jesus ook vir hom dissipels.  Hulle is egter nie die room van die 

samelewing nie maar eerder doodgewone mense soos ek en jy.  Hulle is 

vissers van beroep, maar Jesus sê hy sal hulle vissers van mense 

maak.  Hulle moet in sy voetspore loop, sy voorbeeld volg (preek, 

genees en duiwels uitdryf).  Uit dankbaarheid vir die voorreg om 

Jesus te mag volg moet hulle gehoorsaam, getrou en lojaal teenoor 

Jesus lewe – met ander woorde in Hom glo.  En bo alles moet hulle 

Jesus se naam en eer ten alle kostes verdedig.  Hulle moet bereid 

wees om vir Jesus in die publiek op te staan. 

 

(slide van Jesus as vriend) 

 

 Die derde dimensie of vlak van die verhouding tussen Jesus en Petrus is 

een van vriendskap.  Dit dimensie kom veral in die Johannes evangelie na 

vore.  Die laaste 24 uur van Jesus se lewe word vir ons in Johannes 13-19 

beskryf.  Feitlik ŉ derde van die boek speel oor 24 uur af (wys vir ons waar die 

skrywer die klem wil laat val).  Aan die begin van die laaste dag sit Jesus 

saam met die dissipels om die tafel.  En dan voer hy met hulle klomp 

tafelgesprekke – amper iets soos ŉ afskeidsrede.  En onder andere sê Jesus 

dan vir sy dissipels in hoofstuk 15 dat hulle nou nie meer sy 

ondergeskiktes is nie, maar sy vriende.  Indien hulle sy opdragte uitvoer en 

mekaar liefhê is hulle Christus se vriende.  En die vriendskap waarvan Jesus 

hier praat funksioneer op die selfde vlak as die van familie.  Hulle is nou soos 

broers, met die selfde Vader wat in die hemel is.   

o Maar baie belangrik.  Die oomblik wanneer jy so ŉ vriendskapverhouding 

in die Bybel binnetree het dit sekere verantwoordelikhede geïmpliseer.  

Vriendskap, soos vandag het 2 rigting verkeer geïmpliseer.  Ware 

vriende het altyd die beswil van die ander een opgesoek.  Ware 

vriendskap het beteken dat jy lojaal en getrou teenoor daardie persoon 



onder alle omstandighede was.  En soos in die twee bogenoemde 

gevalle het ware vriendskap beteken dat jy bereid was om op te 

staan vir persoon in die publiek.  Daar waar ander jou uitdaag moes 

jy die persoon se naam en eer verdedig.   

 

5. (Petrus wat huil met die haan in die agtergrond) 

Ons sien dus gemeente dat die verhouding tussen Jesus en die dissipels baie 

kompleks is.  Jesus is middelaar, Rabie, selfs vriend vir die dissipels.  En 

elkeen van die verhoudings-tipes is gesetel in ŉ baie spesifieke sosiale konteks – ŉ 

konteks wat vir die eerste hoorders baie bekend sou wees.  Netso gebruik die 

skrywers van die evangelies die verhoudingsvorme as metafoor om iets te sê van 

Jesus se verhouding met ons. 

Vriende, dit maak egter nie saak wat die aard van die verhouding tussen 

Jesus en Petrus is nie.   

In elkeen van die verhoudings wat ons bespreek het word absolute getrouheid en 

lojaliteit van die ondergeskikte, die dissipel of die vriend verwag.  En Petrus 

dop die toets geheel en al.  Is sy optrede hier in hoofstuk 18 voldoen Petrus 

nie aan een van die vereistes wat aan hom gestel is nie.   

 Anders gestel: deurdat hy Jesus driemaal verloën, vir watse rede ook al, 

vernietig hy die verhouding tussen Jesus en Petrus. 

 Deurdat hy nie vir Jesus opstaan daar by die huis van Kajafas nie trek hy ŉ 

streep deur die verhouding. 

 Deurdat hy driemaal sê dat hy nie ŉ dissipel van Jesus is nie, is dit asof die 

verhouding nooit bestaan het nie. 

En onthou:  Petrus is nie bereid om te laat blyk dat daar ŉ band is tussen homself 

en Jesus voor mense wat ŉ baie lae stand in die samelewing het.  ŉ Diensmeisie, ŉ 

skare en soldate.   

Petrus, as ondergeskikte, as dissipel en as vriend, moes getrou en lojaal 

teenoor Jesus wees.  Maar as gevolg van vrees verloën hy Jesus geheel en al.   



Volgens die samelewingsreëls van daardie tyd het hy die verhouding vernietig en 

alle voordele of possies wat daarmee gaan verbeur. 

Of het hy?   

Het Petrus, asook die res van die dissipels hulle verhouding met Jesus deur 

hulle optrede vernietig?  Dit is die vraag wat ek vanoggend wil beantwoord? 

6. (slide van Jesus wat dissipels se voete was) 

Ek wil vanoggend ŉ uitspraak maak.  Op die oog af klink dit maar net soos nog ŉ 

stuk teologiese retoriek.  Dit is egter nie die geval nie – dit is ŉ radikale hoopvolle 

boodskap.  En dit is staan lynreg teenoor ons aardse norme en waardes. 

Nog voordat die dissipels Jesus in die steek gelaat het, nog voordat Judas 

Jesus vir 30 silwer muntstukke verraai het, nog voordat Petrus Jesus 3 maal 

verloën het, is hulle alreeds vergewe.  Nog voordat hulle ontrouheid en dislojaliteit 

op die lappe gekom het het Jesus reeds hulle sondes vergewe.  Hulle het reeds 

vergifnis ontvang – sonder dat hulle dit enigsins verdien of daarvoor gevra het. 

Hoe kan ek so iets sê gemeente? 

U sal onthou dat ek gesê het dat Jesus se laaste 24 uur in hoofstuk 13 tot 19 van 

die Johannes evangelie opgeteken is.  En dit begin as gesprek om ŉ tafel – dit is 

as’t ware Jesus se afskeidsrede.   

In hoofstuk 13, die begin van Jesus se laaste oomblikke, word daar vir ons gesê dat 

Jesus sy eie mense, d.w.s. die dissipels liefgehad het.  Hy het hulle tot die 

uiterste toe liefgehad.  En dan in plaasvan om te verduidelik hoe die liefde behoort 

te werk wys Jesus hulle aan die hand van sy optrede. 

Hy trek sy bokleed uit waarna hy ŉ handdoek om sy lyf vasmaak.  En daarna begin 

hy op ŉ merkwaardige wyse een vir een die dissipels se voete te was.  Hy het 

ook hulle voete afgedroog met die einste handdoek. 

Behalwe dat Jesus in die optrede die gestalte van ŉ slaaf aanneem is daar ŉ 

verdere, diepere betekenis tot die handeling.  Die voetwashandeling is nie net ŉ 



fisiese reiniging nie.  Jesus was hulle ook in ŉ geestelike sin.  Die voetwassing 

kom op die vergewing van sondes neer.  Dit wat voorheen gepleeg is, maar ook 

die wat nog moet plaasvind.  Nog voordat Jesus deur Judas verraai is, het hy 

vergifnis ontvang, nog voordat Petrus Jesus verloën het hy vergifnis gekry.   

7.  

Ek wil egter nie daar eindig nie.  Ek wil ŉ tweede uitspraak maak:  Ons kan nie 

deur ons doen en late ons verhouding met God vernietig nie.  Dit sien ons so 

duidelik by Petrus se verhaal.  Op die oog af lyk dit of die verhouding tot ŉ einde 

kom as gevolg van Petrus se ontrouheid.  Dit is egter glad nie die geval nie.  Ten 

spyte van Petrus se swakheid en sonde gaan die verhouding voort.  Na Jesus 

opstanding verskyn Jesus dan 4 maal aan die dissipels.  En nie een keer word hulle 

bestraf en verwyt vir hulle optrede nie.  Nee, Jesus se liefde word net meer en meer 

aan hulle blootgestel.  Lees maar hoofstuk 21 vanaf vers 15.  Petrus was drie keer 

ontrou teenoor die Here.  En dan vra Jesus vir Petrus driemaal of Hy hom lief het.  

Driemaal antwoord Petrus dat hy wel die Here Jesus lief het.   En drie keer word 

Petrus dan die opdrag gegee dat hy ŉ herder vir die Here Jesus se kudde moet 

wees.  En die enigste manier om dit te doen is deur werklik, selfs ons die moeilikste 

van omstandighede, is om Jesus te volg.  Om getrou teenoor die Here te leef. 

8. (slide van vrou wat huil) 

Gemeente.  Ek sluit af. 

Ek het vandag se prediking begin deur te noem dat ons verhoudings met ons 

medemens baie broos is, en dat ons verhale gekenmerk word deur die foute wat 

ons maak.  Elkeen van ons kan getuig van versplinterde verhoudings.   

Dit is egter net so waar van ons verhouding met ons hemelse Vader.  Soos die 

dissipels maak ons ook maar foute.   

 Ons jaag soos hulle aardse belang en mag na.  Soos hulle is ons maar ook 

geneig om teen mekaar te wedywer oor wie die belangrikste is. 

 Soos Petrus verloën ons ook vir Jesus langs die braaivleisviere, tussen 

ons vriende of by die werk. 



 Soos Judas kies ons ook somtyds die wêreld bo God.  Ons 30 silwer 

muntstukke lyk miskien net bietjie anders.  

Dit maak ŉ mens hartseer – dit vul ŉ mens met ŉ stuk berou.  

 Tog hoor ons vandag dat Jesus ons middelaar is, ons Leermeester, ons 

vriend.  En omdat Hy getrou teenoor ons is ontvang ons nog vergifnis 

voordat ons die Here God verloën of verraai.   

 En tweedens – maak nie saak hoe ons lewe lyk nie, nooit sal ons ongeloof 

of sonde ons verhouding met God vernietig nie.  So vas soos wat die Kruis 

op Golgota staan, soos vas soos die rots langs die oop graf lê, so vas is ons 

verhouding met God.    

Al ontken ek en jy God se bestaan, selfs al vloek ons die Here in sy gesig, nooit sal 

dit die Here se liefde vir sy kinders vernietig nie.  Sy liefde is standvastig en niks wat 

ek en jy doen kan iets daaraan verander nie. 

Die wete vul ons met hoop, dit gee ons krag – dit mak ons bly. 

9. (slide van twee maatjies wat op tas sit) 

En juis daarom moet ons ook anders leef en doen.  Ons moet anders kyk na ons 

verhouding met God en met ons medemens.  Ek en jy moet besef dat dit iets is wat 

gekoester moet word en dat ons alles in ons vermoë moet doen om dit te bewaar.   

Ons moet nie langer die here verloën of verraai nie.   

 Nee, soos die Here Jesus getrou teenoor ons is, so moet ons ook getrou 

teenoor Hom wees.   

 Nie net teenoor oor God nie, maar ook teenoor jou man of vrou, jou 

kinders of vriende.   

 En ja ons moet ook getrou wees teenoor ons mede gelowiges.  Ons is immers 

mekaar se broers en susters, mekaar se vriende in Jesus. 

Amen 


