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Toe Jesus op aarde was, het niemand kon twyfel aan sy teenwoordigheid nie. Almal het van 

Hom geweet. Hy het sy sigbaarheid self verseker deur die manier waarop Hy dinge gedoen 

het. Duisende mense het Hom gevolg om sy wonders te sien en na dié opspraakwekkende 

prediker te luister. In die huise is oor Hom gepraat. Soms agter die hand gefluister, want sy 

teenwoordigheid het verdeeldheid in huise gebring. Sommige was oortuig dat Hy die 

Messias was wat die profete beloof het. Ander het gesukkel om dit te aanvaar. Sy naam het 

Hom vooruit geloop. Bybelse romanskrywers geniet dit om die verdeeldheid wat sy 

teenwoordigheid … of dalk nie? …. in storieformaat te giet. Dit maak aangrypende leesstof. 

Dink maar aan die bekende boek Man van Cirene van F.A. Venter (1957).  

Voordat Hy terug is na sy Koninklike troonsaal in die hemel, God se blyplek, het Hy ook vir sy 

volgelinge in geen onduidelike taal  nie, verseker dat Hy terugkom en by hulle gaan wees. By 

Hom was daar geen twyfel nie dat sy teenwoordigheid op ‘n nuwe en selfs groter manier 

gevoel sal word. Hy sou teenwoordig bly in die wêreld. Maar dié keer in ‘n ander ‘formaat’. 

Teologies sou ons kon sê in ‘n ander Persoon – die Persoon van sy Gees.  

Paulus maak later baie van hierdie uitsprake. Hy onderstreep Jesus se teenwoordigheid met 

‘n sterk beeld – ‘n Liggaam met ledemate. ‘n Ander lyf waarin almal Hom kan sien en ervaar.  

Petrus noem dit ‘n nuwe volk en nasie. God se volk, God se nasie. Of, sommer in dieselfde 

asem ‘n “gebou” met ‘n fondasie, Jesus, waarin lewende stene ingemessel is tot ‘n stewige 

gebou.  Terugskouend kon hulle beslis soortgelyke afleidings maak, gegrond op sy eie 

uitsprake oor sy nuwe teenwoordigheid. Hy noem sy nuwe volk ‘n wingerdtstok met lote, 

wat vrug dra. ‘n Skaapkudde met ‘n besondere herder wat die Herder bly volg. En al die 

uitsprake – sy eie sowel as die later Bybelskrywers, het een ding in gemeen: Dit gaan oor 

Hom. Hy is die wingerstok wat die lote laat vrug dra. Hy is die goeie Herder, wat self die deur 

is wat die skape toegang tot die kudde gee. Hy is die Hoof van die Liggaam. Hy is die 

fondamentsteen waarop die huis gebou word.  

Die Bybel is duidelik. Jesus sit sy teenwoordigheid in die wêreld na sy hemelvaart op ‘n baie 

besondere manier voort. Hy is nie weg nie, maar volledig teenwoordig deur sy Gees. En sy 

Gees bly in mense. Dié mense is die ledemate van die Liggaam. 



Hy vul elke ledemaat met sy Gees, sodat hulle kan sien en doen en dink soos Hy sou, as Hy in 

persoon nog in die  wêreld sou wees. Hulle is sy hande, voete, oë, ore en hart waarmee Hy 

in die wêreld optree. Toe Hy nog in die wêreld was, het Hy hulle kort-kort verseker: “Ek is 

met julle ….” Hulle kan dus nie begin dink dat hulleself optree, vir hulle belang nie. Hulle tree 

namens Hom op.  

In ‘n kosbare boek, “Waar is Jesus nou?” (2011), praat Dr Coenie Burger oor die verskillende 

maniére waarop Jesus deur in sy nuwe lyf,  HEER in die wêreld is. Dit is belangrik dat die 

kerk, sy Liggaam, sy aardse lyf, nie vergeet in Wie se belang hulle optree en Wie hulle 

verteenwoordig nie. Daarom doen skrywers soos Paulus ‘n dringende beroep op die 

gemeente in Kolosse, dat hulle met dieselfde gesindheid in die wêreld moet leef as wat 

Jesus in sy aardse omwandelings. Veral die gesindheid van nederigheid – soos Hy.  

Die vraag wat na 2000 jaar se kerkgeskiedenis baie aktueel is, is nie of Jesus se kerklyf van 

opinie is dat hulle aan sy opdragte voldoen nie. Die vraag is of die wêreld wat nog steeds 

(miskien juis nou) Jesus in die wêreld deur ons ervaar.  Veral wanneer hulle na die kerk kyk, 

luister en die kerk se teenwoordigheid en gesindheid ervaar.  

Ek het jare gelede na ‘n bekende spreker geluister wat oor verstaanbare, hoorbare, 

aanvoelbare kommunikasie gepraat het. Hy was nie ‘n predikant nie, maar het predikante 

en hulle prediking as ‘n voorbeeld gebruik. Sy uitgangspunt was dat die predikant die hele 

week lank voorberei aan ‘n preek. Hy grawe homself eksegeties en homeleties in,  in die 

konteks en tyd van ‘n gedeelte uit die Bybel wat 2000 jaar gelede vir die mense van toe se 

tyd geskryf is. Die kuns is om die boodskap van die gedeelte te “vertaal”. Dié gehoor is in 

heeltemal ander konteks, wat verdrink word in tegnologiese inligting en kennis. Hulle het ‘n 

heel ander lewens- en wêreldbeskouing as die ontstaanstyd van die Bybelgedeelte.  

Wanneer hy Sondagoggend die boodskap moet oordra, praat hy met ‘n gehoor wat op 

daardie oomblik glad nie op dieselfde golflengte ingestel is as die ondersoekende prediker 

nie. Om die boodskap tuis te bring, moet die prediker daarin slaag om sy gehoor te laat hoor 

en sien wat die oorspronklike gehoor ervaar het – maar nou in heel ander omstandighede. 

Sy voorstel was om die gehoor byvoorbeeld deur die oë van die varke in die verhaal, na die 

storie van die verlore seun te laat luister - indien hulle soos ons sou kon kommunikeer. 

Probeer jouself gerus ‘n bietjie indink wat hulle gedink en waargeneem het en snorkend, 

vretend met mekaar sou deel as hulle kon. ‘n Jood, tussen varke! Wat ‘n vreemde 



omgewing. Dan is hy nog so honger ook dat sy mond kwyl vir die varke se lekker 

Karobpeule.  

Wat hoor en sien en ervaar die wêreld van die lyf waarin Jesus die afgelope tweeduisend 

jaar sy woning maak? 

Dit help nogal as mens gaan kyk na Jesus in sy dienskneggestalte se optrede. Paulus verwys 

na sy nederigheid wat Hom instaat gestel het om soos ‘n kneg aarde toe te kom, en Homself 

laat verneder het, tot aan die Golgotaheuwel. Hy is ‘n goedgeleerde Rabbi, maar anders as 

die tempeldominees, stap Hy nie verby ‘n melaatse nie. Ook nie verby ‘n liggaam wat 

onderweg is begraafplaas toe nie. Hy werp melaatses nie uit nie en is nie bang om onrein te 

word deur ‘n mens wat gesterf het nie – hy wek hom op uit die dood. Hy eet en kuier by die 

volksverraaier tollenaars en maak een van hulle selfs sy dissipel. Bedelende gestremdes 

genees Hy en ‘n honger skare voed Hy. Vreemdes, wat deur die Jode as “honde” uitgeskel 

word, besoek Hy en verdryf die bose geeste uit hulle lewens.  Sy hart is passievol by die 

nood van die wêreld wat honger op soek is na God wat omgee. Sy fokus is op ‘n besondere 

manier op die gemarginaliseerdes – dié wat selfs kerkmense dikwels gerieflikheidshalwe na 

die grense van ons bestaan verskuif. Daar waar jy hulle nie hoor nie en hulle jou rustige 

bestaan nie versteur nie.  

Wanneer die kerklyf van Jesus ‘n verskil wil maak in die wêreld moet ons in hierdie dae 

gerus maar kyk na die Heer, wat ons in hierdie wêreld moet verteenwoordig. Hulle doen dit 

nie om gedank en geëer te word nie, maar sodat Jesus, die Hoof van liggaam ervaar en 

geken kan word. Hulle deel sý liefde uit. Hulle reik uit met sý hand. Hulle negeer en gee nie 

nood al met die ry af aan nie. Hulle hart is die hart van Jesus. Hulle hande is die bereidwillige 

hande van Jesus.  

Kenners op verskillende vlakke van ons bestaan voorspel dat ons na Covid-19 ‘n nuwe, 

onbekende werklikheid gaan beleef. Dié werklikheid gaan ‘n geweldige appél op die 

kerkliggaam van Jesus maak. Net die geskiedenis sal oor dié lyf van Jesus se reaksie daarop 

oordeel. Waarna dié bevoorregte genadelyf opgewonde kan uitsien, is die buitengewone 

geleenthede wat op ons pad gaan kom om ons uit te daag – om regtig Jesus vir mense in 

nood te word! 

 

 


