
Verheerliking 

Johannes 17:1-8 (16:30-33)  

 
Ons vier vandag Palmsondag. Die Sondag voor Jesus se kruisiging het Hy op ‘n donkie 
die stad Jerusalem ingery. Mense het hulle klere voor Hom in die pad oopgegooi. 
Ander het takke geswaai, terwyl hulle Hosanna sing: “... heerlikheid in die hoogste”. 
Dis dieselfde lied wat die engele gesing het toe hulle Jesus se geboorte aangekondig 
het. Gloria in excelsis, Ehre sei Gott in der Höhe – so sing ons ook elke Sondag hier 
voor die altaar. Heerlikheid, Glory. Dis waaroor Jesus hier in die eerste klomp verse 
van Johannes 17 bid – verheerlik My, en verheerlik Uself, O Vader. Wat beteken dié 
mooi woord verheerlik, heerlikheid?     

Die begrip heerlikheid kom van die Ou Testamentiese woord kabod. Dit beteken mag 
en eer, glansryke verskyning. In die Tent van Samekoms in die woestyn het die kabod, 
die ligglans van God se teenwoordigheid die hele tabernakel gevul. Toe God aan Moses 
verskyn het, was die gloed van God se teenwoordigheid so geweldig, Moses moes sy 
gesig bedek. En tog het sy gesig vir dae daarna bly gloei van die afskynsel van God se 
heerlikheid. Bloot net die afskynsel van God se heerlikheid vervul ons met ontsag. God 
woon in ‘n ontoeganklike lig, sy heerlikheid is so mooi en so goed, jy kan dit nie in 
woorde sê nie – ons kan alleen maar in verwondering sing Gloria in excelsis. Eer aan 
God in die hoogste!  

Wanneer Jesus Christus dan hier In Johannes 17 sy oë ophef na die hemel, begin Hy 
hoëpriesterlike bid vir verheerliking: “Vader, Ek het U hier op aarde verheerlik, 
verheerlik my nou as die Seun”. Wat bedoel Jesus hier met die woorde heerlikheid en 
verheerliking?  

1. In die eerste plek het Jesus sy Vader op aarde verheerlik       

Jesus weet dat sy uur nou gekom het. Hy het sy werk op aarde voltooi, Hy gaan nou 
terug na sy Vader toe. Nou gee Hy verslag aan die Vader. “Vader, Ek het vir die mense 
kom wys hoe lyk u hart, hoe lyk u liefde en genade. Ek het U self, u Naam bekend 
gemaak. Ek het verduidelik dat U my gestuur het, en my volgelinge begin dit nou 
verstaan en glo. Ek het aan die mense wat aan U behoort die ewige lewe kom gee. En 



ek het mooi aan hulle verduidelik wat hierdie ewige lewe is, dat dit beteken om God as 
die enigste ware God te ken, en sy Seun Jesus te ken en in Hom te glo. Die ewige lewe 
is om in verhouding met God Drie-enig te kan lewe. Dit het Ek aan hulle gegee. 
Daardeur het Ek U verheerlik, het Ek u verlossingsplan uitgevoer. Deur hierdie werk 
op aarde klaar te maak, het Ek U verheerlik, U naam groot gemaak ... so gee Jesus 
verslag aan die Vader. Wat Jesus op aarde kom doen het, was om sy Vader te 
verheerlik, om te kom wys hoe goed en mooi en regverdig en vol liefde en genadig is 
die Vader. “Ek het U op aarde verheerlik deur die werk te voltooi wat U aan my gegee 
het om te doen” (vers 4)  

2. In die tweede plek bid Jesus dat die Vader Hom nou sal verheerlik.  

Jesus bid: “Vader, my uur het nou gekom. Verheerlik U My nou, soos Ek U verheerlik 
het.” Hoe moes sy Vader vir Jesus verheerlik?  

Aan die een kant, en dis wat Jesus hier bid, moes die Vader toelaat dat Jesus aan die 
kruis sterf. Want sy finale verheerliking hang van sy kruisdood af. Dis vreemd, ons kan 
dit eintlik nie begryp nie, maar dáár, aan die kruis, daar word Jesus juis verheerlik. 
Want dis die punt waar Hy God se liefde en genade die duidelikste illustreer. Dáár sien 
ons God se hart, daar oorwin die liefde oor die haat, daar kom die vergiffenis, daar 
gebeur die versoening tussen God en mens ... juis daar in die laagste laagtepunt, waar 
Christus uitroep: “My God, My God, waarom het U my verlaat”, juis daar word Jesus 
verheerlik, want daar volvoer Hy sy taak op aarde. Daar hang Hy Godverlate, sodat ons 
nooit ooit deur God verlaat kan word nie. Wat dus lyk na die laagtepunt, die dieptepunt 
van ellende, is in der waarheid die hoogtepunt van Jesus se verheerliking, dáár sien 
ons die afskynsel van God se heerlikheid die helderste skyn.  

Maar aan die ander kant bid Jesus ook vir sy verheerliking na die kruis. In sy 
opstanding en sy hemelvaart. Vader, verheerlik my ook deur aan my die oorwinning 
oor die dood te skenk, en my terug te neem daar waar Ek weer my plek op die troon 
aan U regterkant inneem. Gee weer aan my die heerlikheid wat Ek gehad het voordat 
Ek aarde toe gekom het. Verhoog My, wys vir die wêreld dat Ek inderdaad van God 
kom en na God teruggaan.  

Jesus se verheerliking lê in sy vernedering, én in sy verhoging daarna. Dis wat sy gebed 
beteken het toe Hy bid: Vader verheerlik my, soos ek U hier op aarde verheerlik het.  

3. Daar is ‘n derde betekenis aan die woord verheerliking soos Jesus 
dit in sy gebed bedoel.        

Nie net verheerlik Jesus sy vader en sy Vader vir Hom nie. Maar ons as mense, ons wat 
deur Jesus se kruis en opstanding vrygekoop is, ons wat in Jesus Christus glo, ons 
lewens verheerlik ook die Vader en die Seun. Ons vry gekoopte lewens is getuienis van 
die Vader se heerlikheid, ons as begenadigdes is die bewys dat Jesus sy werk hier op 
aarde voltooi het. Ons lewens weerspieël iets van God se heerlikheid, ons straal sy 
beeld uit. In en deur ons lewens word God verheerlik ... of juis nié verheerlik nie!  

Die diepste rede vir ons bestaan, die doel van ons lewens, behoort te wees om God te 
verheerlik. Dit gee sin aan ons bestaan. Presies daarvoor is ons vrygekoop, verlos, 
begenadig. Sodat ons God kan verheerlik. Presies daarvoor het die Vader en die Seun 
die Heilige Gees gestuur, om binne ons te kom woon en ons lewens elke dag nuut te 
maak, heel te maak, sodat God se beeld elke dag meer en meer in ons lewe weerkaats 
kan word. 

Waar sien ons die heerlikheid van God in hierdie wêreld die duidelikste raak?  Daar 
waar een mens ‘n ander help, versorg, dra. Daar waar een mens ‘n ander beskerm, ‘n 



ander eer, ‘n ander op die hande dra. Daar waar iemand opkom vir wat reg is, stry teen 
die onreg. Daar waar iemand besig is om van hierdie wêreld ‘n beter en mooier plek te 
maak – daar sien ons God se heerlikheid skyn. Daar waar liefde seëvier oor haat, waar 
versoening deur vyandskap en vergelding breek. Daar waar iemand God aanbid en sy 
gebooie dankbaar gehoorsaam – daar sien ons die heerlikheid van God helder skyn.  

Jesus bid in hierdie aangrypende gebed: Vader, ek het U verheerlik deur U aan mense 
bekend te maak. Verheerlik U My nou. En laat U heerlikheid skyn uit die lewens van 
hulle wat ek vir U losgekoop en bevry het.  

Dis wat dit beteken as ons vandag en elke Sondag sing: Gloria in excelsis.  Ehre sei 
Gott in der Höhe. Daaraan herinner die palm-kruisies ons vandag.  


