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Skriflesing: Joh 20:19-31 
 
As die evangelie Vrydag by Jesus se dood aan kruis geeïndig het, was ons in die woorde van                                                                         
Paulus die bejammerenswaardigste van alle mense. Ons was dan ‘n hooplose spul mense vir 
wie ander net jammer kan voel. 
Maar dit het nie daar geeïndig nie. Christus het opgestaan! 
Ons opgestane Here het aan baie mense verskyn: Hy verskyn aan die soldate, Maria 
Magdalena, die vroue by die graf, Simon Petrus, die Emmausgangers, vier maal aan die 
dissipels, in 1 Kor 15:6 aan 500 mense, Hy verskyn aan Jakobus, sy broer en aan Paulus. 
Ons het vanoggend gelees Hy verskyn waar deure gesluit is. Ons moet dit nie probeer 
verstaan of verklaar nie. Hy is die Here wat opgestaan het!  
Ons wingerstok, Jesus Christus het opgestaan! 
Wat beteken dit vir ons as lote wat in geloof in Hom geënt is? Watter verskil maak dit in my 
lewe? 
 

1. Ek het sy vrede  
As  Jesus se geboorte aangekondig word, sing engele:   
“Eer aan God in die hoogste hemel, en vrede op aarde vir die mense in wie Hy 'n welbehae 
het!” (Luk 2:14) 
Drie maal sê Jesus in Joh 20 vir sy dissipels: “Vrede vir julle.” 
 
In geen dekade na die koms van die Vredefors was daar nie êrens op aarde ‘n bloedige                                                                                
oorlog aan die gang nie. Ons is moeg van haat en geweld. Moeg van onvrede by die werk, in 
ons huwelike of in ons huisgesinne. Ons is moeg van onvrede in gemeentes.  
Waar is dan die: “vrede vir julle” wat Jesus bring? 
 
Hierdie vrede is baie dieper as die tradisionele vredesgroet waarmee Jode mekaar gegroet het. 
Dit begin by vrede tussen God en elkeen van ons. Ons sal aanhou soek en smag na vrede 
totdat ons in geloof Jesus Christus as persoonlike Verlosser aanvaar. Hy ons help breek met 
sonde wat ons lewens met onvrede vul. In Hom sal ons vrede met God beleef. God sal weer 
vir ons ‘n Vader, ’n Pa wees. 
 
As ons vrede met God het, het ons vrede met onsself. Hy is die Vredefors wat ‘n diep 
persoonlike vrede in ons werk sodat ons as sy kinders saam met Paulus kan ervaar:  “die 
vrede van God wat alle verstand te bowe gaan wat oor ons harte en gedagtes die wag hou in 
Christus Jesus.” (Fil 4:7) 
 
Die Here werk in ons vrede met God en vrede met onsself. Hierdie vrede vloei dan uit na 
ander. Ek en jy kan nie anders as om sy vrede te gaan uitleef teenoor almal nie. Vandag moet 
ek en jy vir die die wêreld, wat tevergeefs na vrede soek, gaan sê dat vrede nie te vind is in 
geld of goed of gesondheid nie. Die Here gee vrede. Breek met jou sonde. Aanvaar Hom in 
geloof as die Vredefors en gaan leef dan die vrede wat God deur Jesus Christus en die Heilige 
Gees in jou  werk. 



 
Ons moet meer doen as net getuig van sy vrede. Ons  moet vredemakers wees. Waar daar 
spanning en onsekerheid is, bid vir vrede. Waar mense mekaar afbreek en beskinder, gaan 
leef en praat vrede. Waar mense met gebalde vuiste op mekaar skreeu moet ons in die  
voetspore van ons Vredefors gaan vrede maak.  Maar dit is nie net die Here se vrede nie, dit 
is ook sy blydskap wat in en  deur my vloei.  
 
In Christus is ek ‘n bly mens. 

2. Ek het sy blydskap. 
Die dissipels was buite hulself van blyskap toe hulle die Here sien. Die Christelike geloof is 
die enigste geloof wat nie ‘n graf met die doodsbeendere van hul leier het nie. Al het ek Hom 
nie gesien nie, weet ek in geloof: My Here leef, daar kan geen groter rede tot blydskap  wees 
nie! Ons lees in Joh 20:31: Ek. wat in Hom glo,  het die lewe wat uitloop op die ewige lewe. 
Jesus leef en ek met Hom! 
Wie glo in die opgestane Jesus Christus, kan ook vergewe.  
 

3. Ek is vergewe en kan daarom vergewe. 
In Christus kan ek vergewe, want ek is vergewe. Die aflosstok van vergifnis begin altyd by 
die Here. Hy spring in hierdie wedloop weg. Ons moet vergifnis, wat ons by Hom ontvang, 
gaan aangee.  
Die dissipels en nie een van ons het gesag om sondes te vergewe nie. Ons is sy getuies. Ons 
moet mense vertel dat die Here hulle sondes wil vergewe. Wie die Here in geloof as 
Verlosser aanvaar se sondes is vergewe. Ons moet dit vir vir hulle sê. Die mense wat Hom 
verwerp, sal nie vergifnis ontvang nie. Dit moet ons ook vir die wêreld sê. Ons moet dit sê, 
want ons is sy gestuurdes.  
 

4. Ek is sy gestuurde 
In Joh 20:21 stuur Hy die dissipels en vir ons uit: “Soos die Vader My gestuur het, stuur Ek 
julle ook.”  
Vir die verloregaande wêreld sê Hy: Kom na my toe.  
Vir ons as sy kinders en kerk stuur Hy: Gaan! Gaan verkondig my verlossingsboodskap 
dwarsdeur die wêreld. 
 
Hy stuur ons om te getuig soos die dissipels wat teenoor Thomas getuig:  “Ons het die Here 
gesien, Hy leef!” 
Hy stuur ons soos Thomas wat groei van twyfelaar na toegewyde gelowige en kan bely: “My 
Here en my God” Volgens buite Bybelse oorlewering het Thomas die evangelie so ver as 
Indië verkondig waar as hy as martelaar gesterf het. 
 
En Hy stuur my nie in eie krag nie. Hy rus my toe met die Heilige Gees waarvan ons lees in  
2 Tim 1:7: “Die Gees wat God ons gegee het, maak ons immers nie lafhartig nie, maar vul 
ons met krag en liefde en selfbeheersing.”  
 



As Jesus die eerste keer aan die dissipels verskyn, is die deure gesluit omdat hulle bang was 
vir die Jode. Jesus tree in hulle vrees en twyfel  in. Hulle vrees verdwyn nie dadelik nie. Toe 
Jesus ‘n week later verskyn is deure  weer gesluit. Later egter getuig dieselfde dissipels, nou 
Geesvervuld, sonder vrees en met groot vrymoedigheid ten midde van lewensgevaar. 
 
Ek sluit myself ook soms toe. Ek is skaam en huiwerig om my Christenskap openlik te bely. 
Ek is bang mense lag vir my of stoot my uit of spot met my. Maar ek wil nie skaam of bang 
wees nie. Wat kan my anders maak?  
Gaan op jou knieë en bid. Laat toe dat die Heilige Gees van krag en liefde en selfbeheersing 
jou vul. Hy maak van jou God se onverskrokke gestuurde. 
 
Afsluiting 
Die Here het opgestaan! Daarom mag ons, nee, kan ons nie agter geslote deure die Here dien 
nie. Sluit oop en gaan uit.  
Hy stuur ons, gevul met sy vrede, blydskap en vergifnis, uit om onverskrokke vir die wêreld 
te gaan vertel: Die Here het opgestaan, Hy is die enigste Redder, die Seun van God!  
Hy stuur ons om die wêreld te gaan uitnooi:  vir  vrede, blydskap, vergifnis en vir lewe, kom 
na Hom toe! Amen 


