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SONDAG 12 OKTOBER 2014. 
Verstaan jy wat Jesus vir jou gedoen het? 

 
VOORSANG:  Gesang 450:1 en 2; 452:1 en 2; 283:1 en 2; 286 en 284:1-3 

 
TOETREDE & AANROEPING:  Gesang 151:1 en 2 (2de Melodie Psalm 38) 
 
VOTUM:  Here, onse here, hoe wonderbaar is u Naam oor die hele aarde, hoe 
glansryk alles wat U in die hemelruim geplaas het. 
 

SEËN:  Gemeente, genade en vrede vir julle, van God ons Vader en van Jesus 
Christus die Here, deur die kragtige werk van die Heilige Gees.  Amen. 
 
OUDERLING:   
 

Lofsang:   Gesang 449: 1 en 3 
 

Wet 
Broers en susters, God se woord eis van ons dat ons as gelowiges die voorbeeld 
van Jesus Christus sal navolg in alles wat ons in die lewe doen.  Hoor wat sê die 
Woord vir ons in Romeine 15:1-6: 
 
“Op ons wat sterk is in die geloof, rus die verpligting om die swakhede te verdra 
van dié wat nie sterk is nie. Ons moenie aan onsself dink nie: elkeen van ons moet 
aan ons naaste dink en aan wat vir hom goed is en wat hom in die geloof kan 
opbou.  Christus het immers ook nie aan Homself gedink nie, inteendeel. Dit was 
met Hom soos daar geskrywe staan:  "Die beledigings waarmee mense U beledig, 
het op My neergekom."  
 
Alles wat vooraf in die Skrif opgeteken is, is tog opgeteken om ons te leer sodat 
ons deur die standvastigheid en bemoediging wat die Skrif ons gee, vol hoop kan 
wees.  En mag God, die bron van alle standvastigheid en bemoediging, gee dat 
julle eensgesind onder mekaar sal wees soos Christus Jesus dit wil hê.  Dan kan 
julle almal eensgesind uit een mond lof toebring aan God, die Vader van ons Here 
Jesus Christus.  
 
Skuldbelydenis 
Ons weet hoedat ons nalaat om die beeld van Christus in die wêreld uit te leef en 
dat ons  soms liefdeloos is teenoor God en teenoor ander mense.  Laat ons ons 
skuld bely met die sing van Gesang 266 – Die Onse Vader gebed, terwyl ons net so 
bly sit. 
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SKRIFLESING:  Johannes 13:1 tot 17 
 

Matteus 4:4: ‘...’n Mens leef nie net van brood nie, maar van elke woord wat 
uit die mond van God kom.’ 

 

GEBED: 
 

PREDIKING:  Teksvers:  Johannes 13:12-14 
 

Broers en susters in onse Here Jesus.  Elke nou en dan hoor 'n mens van die 
een of ander prominente figuur wat iemand anders se voete gewas het as 'n 
gebaar van skuldbelydenis en soeke na vergifnis.  Oor die opregtheid en worsteling 
wat met so 'n daad gepaardgaan, kan 'n mens as buitestander nie eintlik 
kommentaar lewer nie. Ons kan maar net begrip hê daarvoor dat dit vanuit 'n 
intens persoonlike geloofsworsteling kom. 
 
Die vraag is egter of die gebruik van voetwassing in die Bybelse tyd ooit bedoel 
was as 'n teken van berou en skuldbelydenis. Dit wil eerder voorkom asof dit 'n 
gebaar van gasvryheid was. Die gasheer sou sorg dat sy gaste wat na 'n 
stowwerige reis by hom aangekom het, se voete gewas word.  Daarmee wou hy 
hulle gemaklik laat voel en sy gasvryheid aan hulle openbaar. Daarby kan dit ook 
gesien word as 'n simbool van nederigheid en diens. Daarom was dit gewoonlik die 
slawe so werk om mense se voete te was. Dit is as vernederend beskou. 
 
Waarskynlik is dit die voorbeeld wat Jesus aan sy dissipels wou stel toe Hy volgens 
Johannes 13 hulle voete gewas het. Om 'n dissipel van Jesus te wees, beteken nie 
om aan die tafel te sit en bedien te word nie, maar om soos 'n slaaf te dien. 
 
Jesus het geweet dat die uur van sy kruisdood naby is. Die uur dui op die oomblik 
waarop God se verlossingsplan finaal sou begin ontvou. Dit beteken onder andere 
dat Jesus uit hierdie wêreld na sy Vader in die hemel toe terug sal gaan. Dit 
beteken egter nie dat Jesus van sy volgelinge gaan vergeet nie, inteendeel, Hy is in 
liefde en lojaliteit aan sy volgelinge gebind. As Hy weggaan, laat Hy hulle nie in die 
steek nie, maar tree in liefde op.  In liefde sal Hy hulle tot die einde toe versorg. 
 
Die verdere bestanddele vir die ontvouing van God se plan is ook gereed. Die 
duiwel het reeds in die hart van Judas gewerk. Hy het dus reeds besluit om Jesus 
te verraai. Tog het die Vader alles in Jesus se hand gegee. Dit is dus nie die duiwel 
wat die mag het nie, maar Jesus. Die uitslag van die konfrontasie tussen Jesus en 
die duiwel is dus vooraf reeds seker. So seker as wat Jesus van die Vader af 
uitgegaan het, so seker sal Hy weer na God toe terugkeer. Daaroor het Hy die mag 
en nie die duiwel nie. 
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Teen die agtergrond van hierdie, sou ons kon sê, spel van liefde en mag, dood en 
verraad, die ontvouing van die plan van God en uiteindelik die terugkeer van Jesus 
na die Vader, moet die voetwassing verstaan word. As daar van voetwassing in 
dieselfde asem as van Goddelike mag gepraat word, is dit klaar duidelik dat hier 
iets baie besonders verwag kan word. 
 

Jesus het die voete van sy dissipels begin was. Dit was 'n algemene gebruik by 
maaltye destyds. Omdat mense met stowwerige paadjies moes stap waar hulle 
wou wees en hulle waarskynlik sandale of soortgelyke velskoene gedra het, vas dit 
belangrik dat hulle voete voor ete gewas word.  Dit was veral nodig as onthou 
word dat hulle in 'n ry langs die tafel aangelê het.  Die een se gesig was dus nie 
ver van die ander een se voete af nie.  Die voetwassery is gewoonlik deur slawe in 
die huis gedoen. Dit is dus as lae soort werk beskou. Joodse slawe is nie gevra om 
die voete te was as daar ander slawe beskikbaar was nie. As die gesin arm was en 
daar glad nie slawe was nie, het die vrou van die huis dit gedoen. In alle geval 
moes die een wat die onbelangrikste was, hierdie werk doen. Daarom is dit so 
merkwaardig dat Jesus dit hier doen. 
 

Petrus se weiering dat Jesus sy voete was, moet juis in hierdie lig gesien word. Hy 
wil nie aan die spel van die vernedering van sy Leermeester deelneem nie (13:8).  
Jesus wil egter hulle 'n groter les leer. Daarom waarsku Jesus vir Petrus in 13:7 dat 
hy nie mooi verstaan wat hierdie voetwassing beteken nie. Eers later sal hy 
verstaan dat in die opofferende diens van Jesus aan die kruis, die ware liefde vir sy 
dissipels maar ook sy mag duidelik word. 
 

Dit wat Jesus doen is dus totaal anders as die waardesisteme van die wêreld.  
Eintlik keer dit wat Hy doen die waardesisteme van die wêreld heeltemal om. God 
se mag en liefde lê in opoffering.  Wie dit nie wil aanvaar nie, sal ook nie 
verstaan dat God mense deur die vernedering van die kruis kan red nie. As iemand 
nie 'n lydende Messias wil aanvaar nie, sal hy of sy nooit deel kan hê aan die 
verlossing wat Jesus bewerk nie (13:8).  Dit is net soos iemand wat nie die reëls 
van 'n spel wil aanvaar nie – hy of sy kan nooit die medalje kry nie. 
 

Weereens verstaan Petrus Jesus verkeerd. Hy begryp nie dat dit om die daad van 
nederige diens gaan nie. Hy dink dit gaan om wassery self. Daarom wil hy sommer 
hê dat Jesus hom heeltemal was (13:9). Die belangrikheid van die was lê egter nie 
in die hoeveelheid water nie.  Dit gaan eerder oor die aanvaarding van wat Jesus 
bied. Iemand wat doen soos  Jesus doen en aanvaar wat Jesus bied, is heeltemal 
rein. Dit beteken dat so 'n persoon vir God aanvaarbaar is en daarom ook sal doen 
wat God van hom of haar verwag. Dit is juis wat die een wat Jesus gaan verraai, 
Judas, nie is en nie doen nie.  Die les wat Petrus moes leer, is dat deur die kruis 
van Jesus die mag en liefde van Jesus duidelik gaan word. 
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Nadat Jesus hulle voete gewas het, is daar ook 'n tweede les wat Hy vir hulle uit 
hierdie optrede van Hom wil leer. Hy is die een wat hulle leer, maar ook die een 
wat hulle lei as hulle Leermeester en Here (13:12). Hulle moet dus nie alleen van 
Hom leer nie, maar hulle moet Hom ook gehoorsaam volg. As Hy, wat hulle 
Leermeester en Here is, vir hulle die voorbeeld stel, moet hulle ongetwyfeld die 
voorbeeld volg. Hulle moet dieselfde opofferende diens aan mekaar bewys. Soos 
Jesus doen en optree, so moet hulle ook doen en optree. Jesus is en bly hulle 
voorbeeld (13:15). In vers 16 word die voorbeeld van Jesus geïntensiveer. Hy is 
hulle Here en as hulle Here was Hy hulle voete. Hulle is eintlik sy slawe en is dus 
nie belangriker of groter as Hy nie. As Hy voete was, moet hulle dit soveel te meer 
doen. Die gelowige het dus geen keuse as om die voete van sy broer of suster te 
was nie. Christelike liefde lê in selfopofferende diens en selfopofferende diens is 
Christelike liefde. 
 
Geliefdes in die Here!  Verstaan ons dit regtig? Dit is ook die vraag waarmee ons as 
Kerk en gemeente gekonfronteer word. Soos die beeld van die voetwassing op die 
skerm dit vir ons uitbeeld en soos wat dit voorkom op die amptelike webwerf van 
die kerk. Dit gaan nie net om die mooi en aangrypende beeld nie. Dit gaan veral 
om Jesus se vraag daaronder: 
 

“Verstaan julle wat Ek Vir julle gedoen het?” 
 
As ons dit regtig verstaan, sal ons besef dat ons nie hier is in die kerk om bedien te 
word nie maar om te dien.  Ons is nie Christengelowiges om bedien te word nie, 
om op ander neer te sien nie, maar om te dien en ander rondom ons lief te hê en 
om te gee vir mekaar. 
 
Baie keer gaan dit maar vir ons nog te veel om wat ek uit die Kerk kan kry, wat die 
Kerk vir my kan beteken. Nee, ons behoort eerder die Kerk te sien as die 
geleentheid wat ek kry om diensbaar te wees aan God en my medemens en so ook 
in die lewe buite die Kerk. 
 
Hoe dien ons die Here? Nie net met gebede, liedere en belydenisse nie. Ons dien 
die Here veral deur dit wat ons aan ander mense doen.  Daarom moet ons ook 
erns maak met die gedagte van gasvryheid, van omgee vir mekaar en van dra 
mekaar se laste. 
 
Geliefdes in die Here!  Wat sien mense by ons?: 
 

 As Kerk en gemeente? Voel hulle welkom en gemaklik?  Beleef ons iets 
van omgee vir mekaar? 
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 Broeders en susters ouderlinge en diakens – is dit hoe jy jou ampswerk 
in jou wyk doen?  Beleef jy saam met jou lidmate iets van omgee en 
opofferende liefde? 

 Seuns en dogters, jongmense – is dit hoe jou maats jou vriendskap 
beleef?  Iets van omgee en ware vriendskap? 

 Ouers – is dit hoe jou kinders jou beleef?  As iemand wat daar is vir 
my.  Wat met my die pad in hierdie deurmekaar en donker wêreld 
stap? 

 Man en vrou – is dit hoe julle mekaar beleef in julle huwelik?  Beleef 
jou huwelik net die swaar storms van die lewe, of is daar iets van 
liefde, geduld, respek en lojaliteit wat jy ervaar  en uitleef omdat julle 
mekaar dien? 

 
Wat sien en beleef die mense rondom jou en saam met jou? 
 
Om iemand se voete te was, beteken om vriendelik en ontvanklik te wees vir die 
een wie se voete langs die lewenspad vuil geword het.  Dit beteken om soos Jesus 
af te buk en vir mense op jou lewenspad te wys jy gee om en niks is te verhewe bo 
jou om vir hulle te doen nie.  Jesus het immers ons almal se vuil voete gewas 
sodat ons in sy huis kan inkom en aan sy tafel mag aansit.  En vanoggend vra Hy 
vir jou en my: 
 

“Verstaan julle wat Ek Vir julle gedoen het?” 
 
Amen. 
 
GEBED:   
 
OUDERLING 
Genadeverkondiging 
Broers en susters, noudat ons in die prediking opnuut verseker is van God se liefde 
en opgeroep om sy voorbeeld na te streef en uit te leef, en omdat die Woord van 
God ons ook leer dat ons uit genade deur geloof alleen gered word, laat ons, 
terwyl ons net so bly sit, ons geloof in die Drie-enige God bely: 
 
Geloofsbelydenis 
‘Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. 
En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here; 
wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria; 
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wat gely het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter 
helle neergedaal het; 
wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode; 
wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige 
Vader, van waar Hy sal kom om te oordeel, 
dié wat nog lewe en dié wat reeds gesterf het. 
Ek glo in die Heilige Gees. 
Ek glo aan ‘n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges;  
die vergewing van sondes; 
die opstanding van die vlees en 
‘n ewige lewe.  Amen’ 
 
FORMULIER VIR DIE BEVESTIGING VAN DIAKENS 
 
Geliefdes in ons Here Jesus Christus, 
U weet dat ons die name afgekondig het van die broers en susters wat as diakens 
van die gemeente verkies is, ten einde te verneem of iemand 'n beswaar het teen 
hulle bevestiging in die amp.  Aangesien niemand iets wettigs teen hulle ingebring 
het nie, gaan ons nou in die Naam van die Here tot hulle bevestiging oor. 
 
Vir hierdie doel moet u, broers en susters wat bevestig gaan word, en ook almal 
wat hier teenwoordig is, eers uit die Woord van God 'n kort uiteensetting aanhoor 
van die instelling van die amp van diaken en wat hierdie ampswerk behels. 
 
Instelling 
Die amp van diaken het nie sy oorsprong by die mens nie, maar by God.  Dit is 
immers nie 'n barmhartigheidsgevoel by die mens wat die grondslag daarvan vorm 
nie, maar God se barmhartigheid, soos geopenbaar in Jesus Christus.  Omdat God 
eerste deur Jesus Christus aan ons barmhartigheid bewys het, word ons ook 
geroep om barmhartigheid te bewys.  Die barmhartigheid van God deur Jesus 
Christus bestaan primêr uit die verlossing van die mens uit sy grootste nood en 
ellende, naamlik die sonde en die dood.  Die roeping van die kerk met betrekking 
tot sy barmhartigheidsdiens is daarom in die eerste plek dat hy Christus sal 
verkondig, deur wie die mens alleen barmhartigheid kan ontvang.  Met die oog op 
hierdie dienswerk het God in die besonder bepaal dat daar dienaars van die Woord 
en ouderlinge moet wees.  God se verlossing uit sonde en dood omvat egter ook 
die belofte van die mens se redding van die gevolge van die sonde.  Op grond 
hiervan is dit God se wil dat sy kerk ook die mens in sy aardse nood moet bystaan.  
Daarom het God van die vroegste tye af mense geroep om hierdie dienswerk in sy 
kerk te verrig.  God roep nie alleen hierdie dienaars nie, maar skenk self ook deur 
die Heilige Gees aan hulle die bekwaamheid om hierdie dienswerk te verrig. 
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In die vroeë kerk het die apostels self die versorging van die armes behartig.  Maar 
toe daar ontevredenheid ontstaan het omdat die weduwees van die 
Griekssprekendes afgeskeep is, is daar op aandrang van die apostels persone 
gekies wat spesifiek die armes moes versorg, sodat die apostels al hulle aandag 
aan gebed en aan die bediening van die Woord van God kon bly gee.  Hierdie 
instelling is van daardie tyd af in die kerk gehandhaaf, soos blyk uit Romeine 12:8 
waar die Skrif van hierdie diens sê: ‘As ons gee, laat dit sonder bybedoelings wees.’ 
En waar op 'n ander plek (1 Kor 12:28) van die helpers gepraat word, word bedoel 
diegene wat in die gemeente gestel is om die armes en alle ander 
hulpbehoewendes in hulle nood by te staan. 
 
Ampswerk 
Uit hierdie tekste is dit duidelik wat die amp van die diakens alles behels. 
Ten eerste moet hulle met getrouheid die medegelowiges, maar ook alle mense in 
nood, versorg — die armes, die siekes, die bejaardes, die bedroefdes, die 
weduwees, die weeskinders, ja elke mens in nood en ellende.  Aangesien ons 
alleen in Jesus Christus ware troos en verlossing kan vind, moet die vertroosting en 
bemoediging uit die Woord van God steeds sentraal in hulle dienswerk staan.  
Hierdie dienswerk moet ook altyd in noue samewerking met die ander ampte 
gedoen word. 
 
Ten tweede moet die diakens getrou en ywerig die offergawes wat vir die 
hulpbehoewendes en vir die instandhouding van die kerk en die 
Woordverkondiging gegee word, insamel en bewaar.  Hulle moet ook saam met die 
ander ampsdraers die lidmate só toerus dat hulle uit dankbaarheid hulle gawes 
mildelik sal gee. 
 
Ten derde moet hulle, soos die naam diaken aandui en soos dit van die vroegste 
tye af in die kerk gedoen is, by die tafel van die Here diens doen. 
 
Hierdie diens kan alleen uit dankbare gehoorsaamheid teenoor die Here van die 
kerk gedoen word.  Dit vereis onder alle omstandighede van die diaken gereelde 
bywoning van eredienste, getroue huisgodsdiens en 'n lewe in toewyding aan God. 
 
Die voornemende diakens word nou opgeroep om op die volgende vrae te 
antwoord: 
 
Vrae 
Sodat elkeen, geliefde broers en susters, kan hoor dat u bereid is om hierdie diens 
te aanvaar, moet u op die volgende vrae antwoord: 
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Ten eerste: Is u daarvan oortuig dat u wettig deur die gemeente van God en 
daarom deur God self tot hierdie diens geroep is?  
 
Ten tweede: Glo u dat die Ou en Nuwe Testament die enigste Woord van God en 
die volkome leer van die redding is, en verwerp u alle leringe wat daarmee in stryd 
is?  
 
Ten derde: Beloof u om u amp, soos dit aan u voorgehou is, getrou in 
ooreenstemming met hierdie leer te vervul? Beloof u ook om 'n Christelike lewe te 
lei en u aan die kerklike vermanings en tug te onderwerp as u u (miskien) misdra, 
in leer afwyk, of u amp nie getrou vervul nie? 
 
Wat is hierop u antwoord ________________________? 
 
Mag die almagtige God u sy genade gee dat u in hierdie diens getrou en vrugbaar 
werksaam mag wees.  Amen. 
 
SANG:  Gesang 304:1-3 
 
Onthou die Skrifwoord: ‘En Hy sal hulle antwoord: “Dit verseker Ek julle: Vir sover 
julle dit aan een van hierdie geringstes nie gedoen het nie, het julle dit aan My ook 
nie gedoen nie.”’  En ook: ‘Dié wat as diaken goed gedien het, verwerf vir hulleself 
'n eervolle plek in die gemeente en groot vrymoedigheid in die geloof in Jesus 
Christus.’  En die gemeente moet hierdie Skrifwoord onthou: ‘Elke Sondag moet 
elkeen van julle na sy vermoë tuis iets opsy sit en dit opspaar...’, ‘...en toets My 
hierin, sê die Here, die Almagtige.  Toets My of ek nie die vensters van die hemel 
vir julle sal oopmaak en vir julle reën sal uitgiet, meer as wat julle kan gebruik nie.’ 
 
GELUKWNSE: 
 
GEBED: 
 
SLOTSANG:  Gesang 523:1, 3 en 4 
 
SEËNBEDE:  ‘Die Here sal julle seën en julle beskerm; die Here sal tot julle 
redding verskyn en julle genadig wees; die Here sal julle gebede verhoor en aan 
julle vrede gee’ (Num 6:24-26)  
 
 


