
 

WnL CONNECT-GROEPE 

Eenheid in die kerk 
Johannes 17:20-26 

HOOFPUNT 

Eenheid onder Christene dien as ‘n getuienis vir die wêreld daar buite. Die hulpbronne wat               
aan ons toevertrou is, moet egter met goeie rentmeesterskap hanteer word. 

INLEIDING 

Maak gebruik van hierdie gedeelte om die onderwerp van bespreking aan te bied. 

● By watter groepe of plekke sal jy jouself graag mee wil assosieer? (Bv. ou skool- of                
universiteitsvriende, ‘n gunstelingsportspan, ‘n dorp, familie, klubs of gemeenskaplike        
organisasies, ens.) 

● By watter een van hierdie groepe sou dit die maklikste wees om by in te skakel of by                  
aan te sluit? 

● Dink jy dit is makliker of moeiliker vir mense om by 'n kerk aan te sluit as by ander                   
groepe? Hoekom sê jy so? 

Oor die jare heen is dit bewys dat die kerk anders is as enige ander organisasie of groep                  
omdat dit mense van verskillende ouderdomme, rasse en sosio-ekonomiese agtergronde          
bymekaarbring. Die eenheid van die kerk is een van die sterkste getuienis wat deur die krag                
van die evangelie bewerkstellig word. 

BEGRIP 

Ontdek wat die Skrif sê oor 'n spesifieke onderwerp, of die betekenis daarvan. 

Laat 'n vrywilliger Johannes 17:20-26 lees. 

● Wat is die sentrale tema van Jesus se gebed in hierdie gedeelte? 

Jesus het gebid vir die gelowiges se eenheid met God (vers 21-23); deur die gelowiges se                
eenheid sal die wêreld weet dat God Jesus gestuur het (vers 23); God het gelowiges lief, net                 
soos Hy sy Seun liefhet (vers 23); gelowiges sal saam met Jesus wees en hulle sal sy                 
heerlikheid ervaar (vers 24); God se liefde is bedoel om deel van ‘n gelowige te wees (vers                 
26).  

 



Jesus het die Vader gevra dat alle toekomstige gelowiges dieselfde moet wees as wat die               
Vader in die Seun is en die Seun in die Vader. Wanneer Christene verdeeld is, sal mense                 
wonder of Jesus se gebed ‘n praktiese uitwerking op Christene gehad het. 

● As Christelike eenheid op hierdie verse gebaseer sou wees, hoe sou jy so ‘n eenheid               
definieer? 

● Wat is die eindresultaat van eenheid onder gelowiges? 
● Hoe kan gelowiges die waarhede van hierdie verse op hulself toepas? As 'n klas? As               

kerk? 

Jesus se hoëpriesterlike gebed toon sy diep besorgdheid oor eenheid onder sy volgelinge.             
Eenheid is nie eendersheid nie. Eenheid beteken nie om dieselfde opinies te hê of om oor                
elke saak saam te stem nie. Eenheid onder Christene beteken om mekaar met Jesus se               
liefde lief te hê, gehoorsaam te wees aan sy opdragte en om saam te werk aan sy                 
verlossingsplan. Liefde vir Jesus, getrouheid aan Hom en die gevoel dat ons mekaar nodig              
het om sy werk te doen, sal sy mense vir volkome toewyding tot Hom verenig. In Efesiërs                 
2-3 praat Paulus oor die doel van die kerk en die samewerking tussen verskillende              
gelowiges. 

Laat 'n vrywilliger Efesiërs 2:11-18 lees. 

● Met watter probleme het die heidene na Jesus toe gekom (vers 11-12)? Hoe vergelyk              
hierdie voorbeelde met jou persoonlike agtergrond? 

● Wat is die belangrikste kwessies wat verskillende groepe in vandag se kerke van             
mekaar skei? 

● Wat is die verandering as gevolg van die stelling 'maar nou' in vers 13? Wat beteken                
hierdie stelling vir jou? 

Paulus het geskryf dat die heidene, wat eens van God geskei en van sy verbondsvolk               
uitgesluit was, nou deur die dood van Jesus, by die nuwe volk van God (die kerk) ingesluit                 
is. Na bekering word ons deel van God se familie gepaardgaande met baie voorregte. 

● Hoe het Christus vyandigheid vernietig en vrede vir alle mense moontlik gemaak            
(vers 14)? 

● Volgens vers 14-18, wat is die positiewe gevolge van hierdie muur? Watter een is die               
belangrikste vir jou en waarom? 

Die onderwerp van Paulus se boodskap in vers 11-18 is dat Jesus deur sy dood 'die                
skeidsmuur van vyandigheid' (vers 14), tussen gelowige Jode en heidene, afgebreek het.            
Gevolglik kan hulle nou as een nuwe volk van God in vrede met mekaar lewe. Deur Jesus                 
se koms na die aarde, kon die goeie nuus van vrede aan die wat ver was asook aan die wat                    
naby is, verkondig word. Gevolglik is eenheid (vers 14) en vrede (vers 16) moontlik in ons                
verhouding met ander en ons het almal toegang tot die krag van die Heilige Gees (vers 18). 

Laat ‘n vrywilliger Efesiërs 2:19-22 lees. 

Jesus het die vrede wat Hy bewerkstellig het, aan die mense bekend gestel. Ons sien en                
ervaar nou die resultaat van daardie vrede. Heidense gelowiges het burgers van God se              
koninkryk geword. Paulus het verskillende voorbeelde gebruik om te verduidelik hoe ons            
verhouding met ander medegelowiges behoort te wees. 

 



● Watter drie voorbeelde het Paulus gebruik om gelowiges te help om hul eenheid in              
Jesus te verstaan? Watter van die ooreenkomste, ten spyte van die verskillle tussen             
Christene waarvan Paulus praat, kan jou help om jou verhouding met ander            
gelowiges te verstaan? Verduidelik. 

● Op watter wyse kan jy jou Christenskap uitleef terwyl jy in jou aardse woning is? Hoe                
kan jy jou verhouding met ander Christene en kerke positief uitdruk?  

● Hoe tree jy op teenoor ander mense wanneer jy ‘n intense teenwoordigheid van die              
Here ervaar? Watter uitwerking het so ‘n ervaring op jou?  

Paulus beklemtoon in sy afsluitingsbrief dat Jesus nog steeds voortgaan om sy kerk te bou.               
God woon in elke gelowige deur sy Gees (I Kor. 6:19-20) en dus gesamentlik in die kerk                 
waar die gelowiges vergader (I Kor. 3:16). Niks gee meer betekenis aan die kerk as die                
feit dat God deur die Heilige Gees in sy mense woon nie. Hy woon nie in geboue nie;                  
maar wel in mense wat sy tempel is. Hy verwag van ons om ons Christenskap met                
toewyding uit te leef en sodoende Jesus se plan vir ons lewe te vervul. 

TOEPASSING 

Help jou groep om te bepaal hoe die waarhede uit hierdie Skrifgedeelte direk op hulle lewe                
van toepassing is. 

● Op watter manier bemoedig Jesus se gebed vir die kerk jou as persoon? Hoe              
beïnvloed dit jou gebede? 

● Hoe sal jy teenoor ander gelowiges optree om die eenheid wat daar in Jesus is, uit te                 
beeld?  

● Noem 'n paar unieke uitdagings wat ons in die gesig staar wanneer ons hierdie              
Bybelse beginsel wil uitleef? Hoe kan hierdie uitdagings oorbrug word? 

GEBED 

Dank Jesus dat Hy namens ons intree by die Vader. Dank die Vader vir die hoop wat ons in                   
Hom het en vir 'n gemeenskaplike getuienis wat ons met alle gelowiges oor geslagte heen,               
kan deel. Bid dat Hy jou hart sal oopmaak om werklik te verstaan wat dit beteken om met                  
medegelowiges verenig te wees. Bid dat Hy die mure wat daar tussen ons en ander               
gelowiges opgerig is, afgebreek sal word sodat ons as 'n eenheid ‘n getuie vir 'n               
verloregaande wêreld kan wees. 

 
 
 
 

 


