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Hallo jong gelowige

Ons is baie bly dat jy hierdie boekie oor die Evangelie volgens Johannes in jou 
hande het! Johannes is ’n baie bekende boek in die Nuwe Testament, maar 
in hierdie Bybelstudieboekie gaan ons in elke hoofstuk dieper delf. Johannes 
vertel die gebeure van Jesus se bediening in ‘n spesifieke orde, en hy kies die 
spesifieke gebeure met ‘n spesifieke doel: die gebeure wat op die oppervlak lyk 
om maar net terloops te wees, het almal dieper betekenisse waarmee die Here 
sy evangelie verkondig.

Uit die voorwoord van Johannes in die Nuwe Vertaling (1983) kry ons ’n baie 
goeie verduideliking van wat in die Evangelie volgens Johannes staan: Die 
Evangelie volgens Johannes stel Jesus voor as die ewige Woord van God 
wat “mens geword en onder ons kom woon” (1:14) het. Hy openbaar sy 
Goddelike mag en majesteit deur wonders wat “tekens” genoem word en Hy 
gee breedvoerig onderrig daaroor (2-12). Dan volg sy afskeidsgesprek met sy 
dissipels (13-17), die beskrywing van sy gevangeneming, verhoor, kruisiging 
en opstanding (18-20). Dit alles is beskryf: “sodat julle kan glo dat Jesus die 
Christus is, die Seun van God, en sodat julle deur te glo, in sy Naam die lewe 
kan hê” (20:31). 

Jy kan hierdie Bybelstudies alleen doen, in ’n groep, op ’n kamp óf by julle 
Jeugbybelstudie. Dit is die ideale geleentheid vir jou om ’n groep bymekaar te 
kry in jou gemeente sodat julle God se plan beter sal verstaan.

Ons vertrou dat jou geloof deur hierdie Bybelstudieboek versterk sal word. 

Die Redaksiespan
Brahm, Jan-Louis en Wilna

voorwoord
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PERIKOOP: ’n Perikoop is ’n uittreksel uit ’n teks, veral ‘n gedeelte uit die 
Bybel. Dit word byvoorbeeld gebruik om die verskillende gedeeltes 
binne die hoofstukke van Johannes in temas in te deel.

Elke hoofstuk van Johannes bestaan 
uit verskillende perikope. Ons het by 
elke hoofstuk een, of soms meer, van 
die perikope gekies om te hanteer. 
Hoewel die Bybelstudies meestal net 
’n gedeelte van ’n hoofstuk behandel, 
raai ons jou aan om in elk geval die 
hele hoofstuk te lees. Daarna kan jy 
die vrae hanteer wat oor die spesi-
fieke gedeelte handel. So sal jy meer 
as net ’n oorsig van die Bybelboek  
Johannes kry. Soms sal ons ook aan-
dui as jy ’n spesifieke Sondag se Vraag 
en Antwoord uit die Heidelbergse 
Kategismus moet lees. 

                    HOE GEBRUIK  JY DIÉ BYBELSTUDIEBOEK?

                LEES INTERESSANTE FEITE

                VERSTAAN ’N BEGRIP BETER

                LEES ’N SAMEVATTING

                KRY GEBEDSRIGLYNE

                LEES HIERDIE GEDEELTE

Die woord evangelie kom van die Griekse woord wat goeie nuus of blye 
boodskap beteken. Daar is vier evangelies in die Bybel. Daardeur vertel  
Matteus, Markus, Lukas én Johannes die goeie nuus van die koms en werk 
van Jesus Christus. Die Evangelie volgens Johannes is treffend anders as die 
eerste drie Evangelies. Dit is waarskynlik dekades ná die vorige drie geskryf 
(ongeveer 85 n.C.) en gaan van die standpunt uit dat lesers die eerste drie  
Evangelies en die Ou Testament ken. Johannes noem homself nie by die  
naam nie, maar sê dat die skrywer die dissipel is vir wie Jesus baie lief was  
(Johannes 13:23). Die boodskap wat Johannes verkondig is dus: Glo in Jesus  
as die Christus, en julle het die ewige lewe!

                    WAT BETEKEN DIT DAT DIE BOEK VAN JOHANNES ’N EVANGELIE IS?

meer inligting oor Johannes
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JOHANNES 1
1:1-18   Godheid van Christus
1:19-28  Die bediening van Johannes  

die Doper 
1:29-34 Jesus se doop
1:35-51   Die roeping van die eerste 

dissipels

JOHANNES 2
2:1-12 Die eerste wonderteken
2:13-25 Die reiniging van die tempel

Uiteensetting van Johannes
Hier is ’n uiteensetting van ál die perikope waaruit Johannes bestaan. Die dele 
wat uitgelig is, is die wat gekies is as daardie hoofstuk se Bybelstudie. Daar is 
21 hoofstukke en 21 Bybelstudies — dis maklik om die gepaste een te kry!

DIE SEWE WONDERWERKE IN JOHANNES
Wonder 1: Water in wyn (Johannes 2:1-11)
Wonder 2:  Genesing van die Seun van die 

beampte (Johannes 4:43-54)
Wonder 3:  Die genesing by die bad van 

Betesda (Johannes 5:1-9)
Wonder 4:  Die voed van die 5000  

(Johannes 6:1-5)
Wonder 5:  Jesus loop op die water  

(Johannes 6:16-25)
Wonder 6:  Genesing van die man wat blind 

gebore is (Johannes 9:1-41)
Wonder 7:  Opwekking van Lasarus uit die 

dood (Johannes 11:1-44) 

JOHANNES 3
3:1-21 Jesus en Nikodemus
3:22-36  Die getuienis van Johannes  

die Doper  

JOHANNES 4
4:1-26 Jesus en die Samaritaanse vrou
4:27-42  Die Samaritaanse vrou gaan 

verkondig aan die res 
4:43-54  Die genesing van ’n regerings- 

amptenaar se seun 

JOHANNES 5
5:1-17  Jesus genees ‘n verlamde man  

op die sabbatdag  
5:18-47  Jesus verduidelik die  Vader en 

die Seun se verhouding
JOHANNES 6
6:1-15  Jesus bejammer die mense en 

vermeerder die brood 
6:16-21  Jesus loop op die see na  

sy dissipels  
6:22-40  Jesus verklaar die ware  

betekenis van die teken  
van die brood uit die hemel 

6:41-59  Die wanbegrip van  
die Jode 

6:60-71  Die geloof en ongeloof onder 
Jesus se dissipels  

In dié uiteensetting is daar nog inligting 
oor Johannes en spesifieke gedeeltes daar-
van – kyk vir hierdie rooi blokkies!
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JOHANNES 7
7:1-9  Die ongeloof van Jesus se broers
7:10-24 J esus leer die mense by die 

huttefees
7:25-31 Jesus is die Christus 
7:32-36  Jesus kondig aan dat Hy  

weggaan
7:37-39 Strome lewende water
7:40-43  Meningsverskille oor wie  

Jesus is
7:45-53  Die ongeloof van die Joodse 

leiers

JOHANNES 8
7:53-8:11  Die vrou wat op owerspel 

betrap is   
8:12-20 Die Vader getuig oor Jesus  
8:21-30 Die Jode ken nie vir Jesus nie
8:48-59 Jesus is groter as Abraham

JOHANNES 9
9:1-12  Jesus genees ’n man wat blind 

gebore is
9:13-34  Die Fariseërs ondervra die man 

en sy ouers
9:35-41 Geestelike blindheid

JOHANNES 10
10:1-21  Die gelykenis van die goeie 

herder
10:22-42 Die fees van die tempelwyding

JOHANNES 11
11:1-16 Die dood van Lasarus
11:17-32 Jesus by Marta en Maria
11:33-44  Jesus wek vir Lasarus uit die 

dood uit op
11:45-57  Die Joodse raad besluit om 

Jesus dood te maak

Hoofstuk 12 dien ’n unieke rol in die 
koppeling van die twee hoof afdelings van 
Johannes. Hoofstuk 11 het die openbare 
bediening  van Jesus tot ’n hoogtepunt 
gebring met die opwekking van Lasarus 
en die verklaring van die hoëpriester oor 
die noodsaak dat Jesus doodgemaak moet 
word. Die salwing van Jesus en die intog in 
Jerusalem, in hoofstuk 12, berei die leser 
voor op die laaste siklus, wat persoonlike 
bediening aan die dissipels van Jesus is, 
gevolg deur die dood en opstanding.

JOHANNES 12
12:1-8 Jesus word met nardusolie gesalf
12:9-11  Die besluit om Lasarus ook dood 

te maak
12:12-19 Die intog in Jerusalem
12:20-36  Die tyd van Jesus se  

verheerliking het gekom
12:37-50  Die gevolg van Jesus se 

optrede

Bybelstudie 7 kyk na al die verskillende 
mense se reaksies en teorieë oor wie  
Jesus is.

}
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Johannes 17 word nie in die Bybel 
so opgedeel nie, maar Jesus se 
gebed kan só uiteengesit word. }

JOHANNES 13
13:1-16 Jesus was sy dissipels se voete
13:17-30 Jesus wys sy verraaier aan
13:31-35 Jesus se sterwenstyd is naby
13:36-38 Petrus sal Jesus verloën

JOHANNES 14
14:1-14 Jesus gaan na sy Vader
14:15-31 Die Heilige Gees sal by julle bly

JOHANNES 15
15:1-8 Die ware wingerdstok
15:9-17 Julle moet mekaar liefhê
15:18-26 Die wêreld sal julle haat

JOHANNES 16
16:1-4  Julle moet nie van My afvallig 

word nie
16:5-15 Die werk van die Heilige Gees
16:16-24  Julle droefheid sal in blydskap 

verander
16:25-33 Ek het die wêreld oorwin

JOHANNES 17
17:1-5  Jesus bid vir sy eie verheerliking 
17:6-19 Jesus bid vir sy dissipels
17:20-26 Jesus bid vir sy kerk

JOHANNES 18
18:1-11  Judas verraai vir Jesus en Hy 

word gevange geneem
18:12-14 Jesus word voor Annas gebring
18:15-18  Petrus verloën vir Jesus vir die 

eerste keer
18:19-24  Tweede verhoor onder Annas 

en Kajafas
18:25-27 Petrus verloën Jesus weer
18:28-40 Jesus voor Pilatus

JOHANNES 19
19:1-16  Jesus word gegesel en oorge-

lewer aan die Jode
19:17-27 Jesus word gekruisig
19:28-37 Jesus sterf
19:38-42 Jesus word begrawe

JOHANNES 20
20:1-10 Die leë graf
20:11-18  Jesus verskyn aan Maria  

Magdalena
20:19-25  Jesus verskyn aan die dissipels 

sonder Tomas
20:26-31  Jesus verskyn aan die dissipels 

saam met Tomas

JOHANNES 21
21:1-14  Jesus verskyn weer aan die 

dissipels
21:15-19 Petrus kry weer sy opdrag
21:20-25 Jesus en die geliefde apostel
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Water in die Bybel

Dit is opmerklik hoe baie verwysing daar na water in die evangelie voorkom. 
  Hoofstuk 1: Johannes doop met water in die Jordaan.
 Hoofstuk 2: Water word in wyn verander.
  Hoofstuk 3:  ’n Mens moet uit water en Gees gebore word om in die  

koninkryk te kom.
 Hoofstuk 4:  Jesus en die Samaritaanse vrou by die put waar Hy die  

lewende water uitdeel.
 Hoofstuk 5: Die bad van Betesda.
 Hoofstuk 6: Jesus loop op die water by die see van Galilea.
 Hoofstuk 7: Strome lewende water by die Huttefees.
 Hoofstuk 9: Die bad van Siloam.
 Hoofstuk 13: Jesus was die voete van sy dissipels.

                    HERHALENDE GEBRUIK VAN WATER IN JOHANNES

Jy sal sien dat hierdie boek se agtergrond hoofsaaklik water bevat. As jy hierdie 
Bybelstudies doen sal jy sien dat water gereeld voorkom. Dit word ook ger-
eeld as simboliek gebruik deur Johannes om die lewe aan te dui wat die Here 
gee. Hy sluit aan by die res van die Skrif waar die Here sy verlossingswerk deur 
water bevestig.

Water speel ‘n baie belangrike rol in die Bybel. Die Here gebruik water op 
verskeie maniere in sy kinders se lewens. Dink daaraan hoe die Here sy 
verlossingswerk deur water vir ons bevestig. Lees hier hoe die Vader, die Seun 
en die Heilige Gees se werk met water verband hou. 

                    DIE TEMA VAN WATER IN DIE BYBEL
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1. ONS VADER SONDER MENSE VIR HOM AF DEUR WATER
In die dae van Noag het God die sondvloed gestuur (Genesis 6 tot 8). Die 
water was die teken van God se toorn oor die verskriklike sonde van die mens. 
Dieselfde water was ook die teken van God se verbond met Noag. God gebruik 
water (tydens die sondvloed) om skeiding te maak tussen hulle wat Hy red en 
hulle wat verlore gaan. Die apostel Petrus noem die doop die teenbeeld van die 
sondvloed (1 Petrus 3:21). Die sondvloed is vir ons ’n prentjie, ’n verduideliking 
van wat met die doop gebeur. 
Dieselfde is waar van die tweede groot watergebeurtenis waarvan ons in die 
Ou Testament lees, naamlik die deurtog deur die Rietsee. In Eksodus 14 lees ons 
wéér van verdrinkingswater. Dieselfde water wat farao se leërmag verdrink het, 
hulle watergraf geword het, het ’n pad gemaak vir die Israeliete. Die deurtog 
deur die Rietsee word ook met die doop verbind. God die Vader gebruik dus 
water om mense vir Hom af te sonder.

2. DIE SEUN WAS EN BEDEK SONDES DEUR SY BLOED
Die volgende wat ons van water in die Bybel lees, is dat dit skoon was. In die 
Levitiese wette word water vir rituele wassings gebruik, byvoorbeeld Levitikus 
15:13. Wanneer iemand van ’n velsiekte genees is, moet hy sy hele liggaam en 
al sy klere was – dan sal hy rein wees, wat beteken dat hy weer die heiligdom 
mag binnegaan. Die persoon wat op die Groot Versoendag die sondebok die 
woestyn injaag, moet bad en sy klere was, en dán eers mag hy in die laer inkom.
Die feit dat water skoon was – hoe dit ook al aangewend is, selfs simbolies 
gesprinkel is – herinner ons veral aan die werk van ons Here Jesus Christus wat 
ons sondes afwas, soos water die vuilheid van die liggaam afwas. Jesus maak 
self daardie verbinding wanneer Hy sy dissipels se voete was. Hy sê daardeur dat 
Hy die hele persoon reinig.

3. DIE HEILIGE GEES WAT DIE NUWE LEWE IN ONS BEWERK
Die derde funksie van water is die wonderlikste, want dit vertel van lewe. Sonder 
water kan jy nie lewe nie. In die Bybel word die werk van die Heilige Gees deur 
drie sake voorgestel: vuur, wind, en water. Dis veral deur water wat ons die 
Heilige Gees as lewenswekker leer ken – as dié Een wat lewe in dooie harte wek; 
wat jou en my dor bestaan in ’n lushof – vol kleur en vol vreugde – omskep. 
Werklike geestelike groei kom wanneer jy soos “’n boom geplant is by ’n water-
stroom” (Psalm 1). Verlossing, en veral die Heilige Gees se werk van lewevernu-
wing, word deur water uitgebeeld. Die Heilige Gees word deur water voorgestel, 
lewende water, wat uit ’n fontein opborrel. Wanneer die Heilige Gees in ons kom 
woon, leer ons dat die water ook uit óns opborrel – uit elke ware gelowige – om 
aan ander die lewe te gee.
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B 
eide Matteus en Lukas begin hul beskrywings van die evangelie met 
die vertelling van Maria se swangerskap tydens haar verlowing aan 

Josef. Die engel het hierdie goeie nuus van Jesus se heilige ontvangenis aan 
haar meegedeel en daarop volg die geskiedenis rondom Jesus se geboorte. 
Johannes begin die evangelie vanuit ’n ander hoek. Hy fokus nie op die aardse 
gebeure nie, maar begin die evangelie vanuit God se perspektief.

DIE WOORD: Johannes begin nie sy evangelie deur uitdruklik te noem 
van wie hy praat nie. Hy praat net van “die Woord”. Hierdie eerste vyf 
verse in Johannes staan as die Woord-lied bekend: ’n Lied wat geskryf 
is om die Woord te besing. Johannes verklaar nie wat die Woord is 
nie. Hy veronderstel dat sy eerste hoorders bekend is met die term of 
begrip. In Grieks is dit Logos. Johannes gaan nou verder deur nie net 
te praat van die Woord nie, maar om presies vir hulle te verduidelik Wie 
die Woord is. 

                LEES JOHANNES 1:1-14

Die Woord van God
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In die Griekse filosofie is die begrip logos (Grieks vir woord), gebruik om na die 
“Wêreld-siel” te verwys. Dit is die siel van die heelal, ’n tipe skeppende 
energie. Hierdie filosofiese stroming het gereken dat alles wat bestaan, dááruit 
ontstaan het. Reeds vanaf die 6de eeu voor Christus is daar al gedagtes in 
geskrifte opgeteken waarvolgens die logos altyd sou bestaan het, en dat alle 
dinge deur die logos gebeur. Die Griekse lesers sou dink Johannes verwys na 
die rasionele beginsel wat die wêreld in ’n rigting stuur en sou met ’n skok 
verder lees dat die Logos nie net persoonlik is nie (by God, self God), maar ook 
vlees geword het. Sommige verklaar die Woord met die gedagte wat ons in die 
Ou Testament teëkom dat “die woord van die Here het gekom tot ...” (Jona 1:1, 
Jeremia 1:4, en ander). Hiervolgens word die Woord dan as ’n verskyning van 
God aan die mens gesien. 

In die tyd wat Johannes geleef het, was Aramees die moedertaal van die 
Jode en was die Aramese vertaling van die Ou Testament (Targum) in die 
sinagoges voorgelees. Sommige van die vertalings het die frase “die Woord 
van” bygevoeg waar die taalgebruik veronderstel dat God fisies teenwoordig is. 
Vergelyk Genesis 3:8 in die Nuwe Vertaling: “En hulle het die stem van die Here 
God gehoor terwyl Hy wandel in die tuin”. In die Targum lees dit: “En hulle het 
die stem van die Woord van die Here God gehoor terwyl Hy wandel in die tuin.” 
In ons vertalings van die Ou Testament lees ons in Genesis 15:1 en 1 Samuel 
3:21 dat die Here Homself deur die Woord van die Here openbaar.

Die frase “die woord van die Here” druk ’n belangrike grondliggende begin-
sel vanuit die Ou Testament uit. Dit is gebruik as die basis vir die verbond met 
Abraham (Genesis 15:1), as die basis van die vestiging van Israel se wette  
(Eksodus 24:3-4), en die gee van die Tien Gebooie (Deuteronomium 5:5).

                    WIL JY DIE BEGRIP LOGOS BETER VERSTAAN?

1   Waarna verwys Johannes met sy openingswoorde “ In die begin”? Lees  
ook Psalm 33:6.

2   Watter drie dinge sê Johannes van die Woord in die eerste vers? Wat beteken 
elkeen?

3   Hoe beklemtoon Johannes die Godheid van die Woord in vers 3 en 4? Lees ook 
Kolossense 1:16-17 en Psalm 148:5.
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Johannes 1:14 sê: “Die Woord het mens geword en onder ons kom woon”. 
Die Woord wat Johannes tot op hede beskryf het as die almagtige, ewige, 
onbeperkte God, neem die menslike natuur aan. Met ’n eenvoudige sinnetjie 
word die allerbelangrikste gebeurtenis in die geskiedenis van die mens én die 

                    DIE SEUN WORD MENS EN IS WAARLIK GOD!

4   Wat is die verhouding tussen die Woord en God? Wat is dieselfde en wat verskil 
van mekaar? Lees ook Titus 2:13 asook Romeine 9:5 en Nederlandse Geloofsbe-
lydenis artikel 8. 

5  Wat beklemtoon vers 3 aan ons oor Christus? 

6   Wat beteken dit in vers 4 dat daar in Hom lewe was? Sien ook Johannes 5:26  
en 6:57.

7   Wat is duisternis en lig? Kan duisternis lig verdryf? Hoe getuig hierdie metafoor 
van die evangelie?

8   Hoekom was dit nodig dat daar ’n getuie voor die Lig moes uitgaan? Lees  
Maleagi 3:1 en Lukas 3:2-9.

9   Wat leer ons uit verse 10 en 11 wat sê dat “die wêreld Hom nie erken nie” en  
“sy eie mense Hom nie aangeneem” het nie?

10   Hoe ontvang jy die reg om ’n kind van God te word? Lees Efesiërs 2:5-7,  
2 Timoteus 1:9 en Psalm 16:5.

11  Wat beteken dit dat sy heerlikheid vol genade en waarheid is?

12   As die mens nie van nature kinders van God is nie, wat is hulle dan van  
nature? Lees Psalm 51:7 en Romeine 7:18.

13   Wat beteken dit dat Jesus Christus die eniggebore Seun van God is? Is ons  
dan nie ook God se kinders nie? Lees Heidelbergse Kategismus Vraag en 
Antwoord 33.



  | 13  

 DANK DIE HERE VIR SY GROOT LIEFDE VIR ONS.
 DANK HOM DAT HY MENS GEWORD HET OM VIR ONS SONDES TE STERF.
  DANK HOM DAT ONS NIE MEER IN DIE DUISTERNIS LEEF NIE, MAAR DAT ONS DIE WAARHEID 

KAN KEN.

In hierdie Bybelstudie het ons ’n beter begrip van die menswording van die 
Seun gekry. Johannes begin sy Evangelie met die vertelling hiervan en hy 
verduidelik wie Jesus is en hoekom Hy mens geword het.

                    SAMEVATTING

                    GEBEDSRIGLYNE

allerdiepste geheimenis in God se openbaring aan ons meegedeel.
Die werkwoord “word” impliseer dat die Woord op ’n spesifieke tydstip in die 
geskiedenis iets geword het wat Hy nie voorheen was nie. Dat Hy God is, en 
“mens” geword het. Johannes gebruik hier ’n byna kru uitdrukking om te 
beklemtoon dat die Woord waarlik iets van sy skepping aangeneem het.
Hiermee sê Hy nie dat die Woord opgehou het om te wees Wie en wat Hy voor-
heen was nie. Hy het nie opgehou om God te wees nie, maar het die menslike 
natuur aangeneem – dít het bygekom. Hy is en bly die ware ewige God, maar 
Hy het, in tyd wat daarvoor bestem was, die ware menslike natuur deur die 
werking van die Heilige Gees aangeneem.
Eers in die 14de vers verklaar Johannes dat die Woord nou Jesus van Nasaret is, 
en van daar af verder in die evangelie word Hy net Jesus genoem. Regdeur die 
evangelie word lesers begelei om hierdie lyne weer terug te trek van Jesus af, 
dat Hy waarlik God is. 
Johannes se evangelie wil lesers tot die besef bring dat Jesus wel God is. Sewe 
keer word daar “Ek is”-uitsprake gegee wat na God se openbaring aan Moses 
verwys en hy eindig sy evangelie met Tomas wat in Johannes 20:28 tot dié 
belydenis kom: “My Here en my God!” 
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J 
ohannes 1 begin deur te vertel van Christus as die Woord. Daarop volg 
die getuienis van Johannes die Doper oor Hom, dat Hy die Lam van God 

is, asook sy doop. Die hoofstuk eindig met die roeping van die eerste  
dissipels. Nadat Jesus pas sy eerste dissipels gekies het, is hulle saam met  
Hom na ’n bruilof in Kana. Hierdie dorpie was naby Nasaret waar Jesus se ma 
gebly het. Die inwoners van die buurdorpies het mekaar geken. Hulle het 
mekaar oor en weer na feesgeleenthede uitgenooi. Nou lees ons dat Jesus en 
sy dissipels, sowel as sy ma, by hierdie bruilof was. Ons kan vanuit die teks aflei 
dat Maria goed vertroud met die egpaar was, en dat sy belang gehad het in die 
suksesvolle afloop van die bruilof. 
Hier volg dan die eerste wonderteken waar Jesus die water in wyn verander. 
Die plek van hierdie wonderteken in die Evangelie is belangrik omdat dit nie 
net na die eerste wonderteken wys nie, maar ook dien as die sleutel van die res 
van die wondertekens wat Jesus doen.

Die begin van baie 
wondertekens

Die bruilof het, anders as in vandag se tyd, nie net een dag geduur nie. Dees-
dae ry die gaste gewoonlik na die onthaal huis toe. Wat dieselfde gebly het is 
dat familie en vriende mekaar dikwels na ’n lang tyd by troues sien. Die groot-
ste verskil is dan dat mense nie gou weer kon teruggaan huis toe nie. Daarom, 
in daardie tyd wat Jesus geleef het, was dit niks vreemd dat ’n huweliksfees ’n 
week lank kon duur nie.

                    BRUILOFSFEESTE IN DAARDIE TYD

                LEES JOHANNES 2:1-12
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1   Wat is interessant daarvan dat Jesus se ma Hom gevra het om te help? Dink aan 
hoeveel wonders Jesus op dié punt al gedoen het.

2  Wat bedoel Jesus daarmee dat sy tyd nog nie gekom het nie?

Maria kom net twee keer in die Johannes-evangelie voor. Hierdie Vrydag by die 
eerste wonderteken waar Hy nou afstand gaan maak in die verhouding waarin 
Hy met Maria verkeer, en die Vrydag by die kruis (Johannes 19:25) waar Hy haar 
finaal in die sorg van ’n dissipel los.

                    MARIA IN DIE BOEK JOHANNES

Ons lees dat Jesus en sy dissipels op die “derde dag” by die bruilofsfees  
aangesluit het. Sommige kommentare meen dat dit dui op die drie verse  
(29, 35 en 43) in die eerste hoofstuk waar daar elke keer verwys word na die 
“volgende dag”. Hierdie dui dan net ’n kronologiese orde aan. Hierdie derde 
dag is van groot belang, veral omdat die gedeelte die konsep van die “uur van 
die Seun” bevat. Die Johannes-evangelie knoop die “uur” naby aan Jesus se 
dood en opstanding vas, en daarom moet die term die leser laat stilstaan en 
oor die belangrikheid van die derde dag dink.
Wat dit nog verder van belang maak is die feit dat die huwelike van jongmeisies 
– volgens die Joodse gebruik – op ’n Woensdag begin het. As Jesus en die  
dissipels dan op die derde dag opdaag, beteken dit dat hierdie gebeure  
daarom op ’n Vrydag plaasgevind het.

                    DIE DERDE DAG
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4   Wat is interessant aan die opdrag wat Jesus aan die kelners gee met betrekking 
tot die inhoud uit die reinigingskanne? (Dink jouself in dat iemand jou vra om 
uit ou badwater te skep, en daarvan te drink.)

Hoewel die 1983-Vertaling van liters praat, praat die 1953-Vertaling van ankers 
en die 2020-Vertaling van metretes. Dit is ’n eenheid waarin vloeistof gemeet is. 
Hierdie woord word net hier in die Bybel gebruik. Een anker is ongeveer 40 liter.

                    VOLUME VAN DIE KLIPHOUERS

3   Hoekom was daar klipkanne by die bruilofsfees? Lees Markus 7:3-4 en  
Johannes 13:4.

Wanneer Jesus ’n wonderwerk doen, word dit gedoen om die gesag aan te dui 
waarmee Hy optree. Jesus doen dit om sy Godheid aan die mens bekend te 
maak, dat Hy met die gesag van die Vader optree. Maar wanneer Johannes sê 
dat Jesus die wonderteken verrig het, beteken dit dat dit nie net oor die han-
deling gaan wat Jesus verrig het nie. Wondertekens wys daarom na die wonder 
van Jesus as ware God én dis ‘n teken wat op ‘n dieper geestelike betekenis 
agter die gebeure dui. Kyk of jy met elke wonder die dieper betekenis kan sien.

                    DIE BETEKENIS AGTER WONDERTEKENS
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5   Hoekom was dit die algemene gebruik om eers die goeie wyn en dan die slegte 
wyn aan te bied?

6   Wat is die dieper betekenis daarvan dat die goeie wyn na die wyn van swakker 
gehalte gekom het? (vers 10)

7   Wat het Jesus deur sy wonderteken geopenbaar en wat was die gevolg van die 
eerste wonderteken?

 DANK DIE HERE VIR SY VOLLEDIGE VERLOSSINGSWERK.
 DANK DIE HERE DAT HY AAN ONS GELOOF GEE OM DIE WAARHEID TE KAN SIEN.

Jesus doen die eerste wonder as teken van die werk wat Hy kom doen het. Hy 
kom innerlik skoon was wat die water nie aan die buitekant kon doen nie.

                    SAMEVATTING

                    GEBEDSRIGLYNE

SEREMONIEMEESTER / HOOFDIENAAR (OAV): By alle formele feeste het die 
Grieke een van die gaste aangestel om beheer te neem oor die fees. 
Dit was sy plig om orde te handhaaf, asook om die partytjie aan die 
gang te hou. Hy sou besluit of daar water met die wyn gemeng moet 
word, indien dit te min was. Hy kon selfs besluit hoeveel, en watter 
gaste nog kon drink. Onder die Romeine was dit nie die gebruik dat 
dit een van die gaste moes wees nie, maar wel iemand wat spesifiek 
gehuur word vir die taak. Nog ’n taak was om die gehalte van die wyn 
te proe voordat dit aan die gaste gegee word.
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Van wedergeboorte 
tot die Koninkryk

I 
n die vorige hoofstuk het ons gelees hoe Johannes vertel van die eerste 
wonderteken wat Jesus by die bruilof in Kana gedoen het. Johannes 

vertel dat Jesus aan die begin van sy aardse bediening die tempel gereinig 
het. In die volgende gedeelte gebeur sekerlik een van die belangrikste 
gesprekke wat Jesus gehad het, omdat ons iets besonders van die wederge-
boorte leer. Hier gaan ons nou van Jesus se gesprek met Nikodemus lees. 

FARISEËR (JOHANNES 3:1): Die Fariseërs het die wet baie streng onderhou. 
Jesus was nie teen wetsonderhouding gekant nie, maar wel teen die 
oordrewe klem op die uiterlike (bolangse) nakoming van die wet 
sonder die regte innerlike ingesteldheid. Deur te sterk op die uiterlike 
te fokus, het hulle die ware bedoeling van die wet en sy eise verydel.

 JOODSE RAAD (JOHANNES 3:1): Die Joodse Raad (Sanhedrin, wat in Grieks 
beteken “om saam te sit”) was die hoogste raad van die Jode wat in die 
tempel in Jerusalem vergader het. Die Sanhedrin het die finale gesag 
gehad in besluite wat die godsdienstige en politieke lewe van die 
Jode geraak het. Die Raad het elke dag van die week, behalwe op die 
sabbatdag, ontmoet. In die tyd van die Nuwe Testament was daar 70 
lede, wat saam met die Hoëpriester die Raad gevorm het.

                LEES JOHANNES 3:1-21
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1  Hoekom besoek Nikodemus vir Jesus in die nag? (vers 2)

2  Wat is merkwaardig van sy belydenis in vers 2?

3   Wat was die siening van die Fariseërs rakende hoe ’n mens in die koninkryk van 
God kom?

4   Wat is wedergeboorte? (Letterlik om van bo af gebore te word.) Lees 1 Petrus 1:23, 
Titus 3:5, Sondag 27 Vraag en Antwoord 73 en Dordtse Leerreëls Hoofstuk 3  
paragrawe 3 en 11.

5  Wat is die koninkryk van God?

6   Wat bedoel Jesus in vers 5 om uit “water en Gees” gebore te word? (Lees  
Jesaja 32:15; 44:3, Esegiël 36:25-27 en Johannes 7:38-39)

7  Wie is die oorsprong van wedergeboorte? Lees weer Johannes 1:12-13.

8   Lees Numeri 21:4-9. Wat is die ooreenkoms tussen die koperslang op die paal  
en Jesus Christus? Sien ook 2 Korintiërs 5:21.

In die Nuwe Testament is baie belangrike feite beklemtoon deur herhaling. 
Jesus sê in vers 3 en vers 5 “voorwaar, voorwaar” (1953-vertaling). Jesus sê 
letterlik “amen, amen”. Wat Hy nou sê is onbuigbaar, seker en vas. Dit is die 
absolute waarheid waaraan daar aandag gegee moet word.

                    HERHALING OM TE BEKLEMTOON

Nikodemus was ’n lid van die Joodse raad asook ’n Fariseër in sy Skrifopvatting. 
Hy was dus ’n hooggeleerde man gewees, asook iemand wat vir die Joodse 
volk besluite sou moes neem. Vir die volk was hy in aansien net onder die 
hoëpriester. In Johannes 3:10 sê Jesus van hom: “Jy is die bekende leermeester 
van Israel.” Nikodemus was ’n belangrike leermeester, iemand met ’n aansienlike 
reputasie.

                    WIE WAS NIKODEMUS?
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 DANK DIE HERE DAT HY IN JOU WERK DEUR DIE HEILIGE GEES.
 DANK DIE HERE DAT DIT NIE VAN JOU AFHANG OM IN DIE KONINKRYK TE KOM NIE.

Hierdie is die eerste van baie kere wat Johannes van Nikodemus gaan vertel. 
Die eerste keer kom hy in die nag en het aan die begin nie ’n baie goeie begrip 
van die koninkryk van die hemel nie. Jesus het aan hom verduidelik hoe iemand 
deur wedergeboorte in die koninkryk kom.

                    SAMEVATTING

                    GEBEDSRIGLYNE

Beteken dit dan dat Jesus vir almal in die wêreld se sonde gesterf het, en dit 
as ’n moontlikheid gelos het vir enigiemand om tot geloof te kom? Nee, Jesus 
het dan sopas die hele argument met Nikodemus gehad dat dit net deur die 
werk van die Heilige Gees kan gebeur. Jesus maak dit later in Johannes 6:37-40 
ook baie duidelik dat slegs hulle wat die Vader gee, na Hom toe sal kom. Die 
gedagte met die wêreld wat God liefhet, is dat dit nie net ’n sekere tyd of plek 
of volk is nie. Alle uitverkorenes oor alle tye en die hele wêreld.

                    “GOD HET DIE WÊRELD SO LIEFGEHAD”

9  Hoe word mense se verhouding met die lig beskryf in vers 19 en 20?

10   Wat is die uiteinde van Nikodemus se verhouding met Jesus? Lees  
Johannes 19:38-42.
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                LEES JOHANNES 4:1-26

G 
od het die mens met sekere behoeftes wat vervul kan word geskep. Een 
van hierdie behoeftes is om in ’n verhouding met Hom te leef. Selfs na 

die sondeval het hierdie behoefte nie verlore gegaan nie. Die behoefte om 
godsdiens te beoefen het in die mens gebly. So sien mens dit reg deur die hele 
mensdom en het elke vorm van afgodsdiens ontstaan.
Johannes 4 begin deur te vertel dat die Fariseërs verneem het dat die dissipels 
van Jesus besig is om te doop. Jesus kom hiervan te hore, en vertrek dan 
daarvandaan sodat Hy uit die kollig kan kom. Sy tyd om te sterf het nog nie 
aangebreek nie. Hy reis dan van Judea na Galilea. 

1   Hoekom stel Johannes dit uitdruklik in vers 2 dat Jesus nie mense gedoop het 
nie? Lees hoofstuk 3:22, 26.

Jesus en die vrou 
by die put
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Dit is interessant om te besef dat daar twee roetes was waarlangs hulle kon 
reis: ’n Kortpad deur Samaria, en ’n langer pad wat nie deur Samaria gegaan 
het nie. Die Jode het die langer pad verkies omdat hulle het die Samaritane 
gehaat het. Hierdie haat kom reeds van eeue vantevore (om en by 722 v.C.) 
met die ballingskap van Israel na Assirië. Samaria is deur die Assiriese kon-
ing verower en die volk is daarheen weggevoer. Assiriërs is toegelaat om in 
Samaria te hervestig (2 Konings 18:24). Die oorblywende Israeliete het met 
die Assiriërs ondertrou en kinders gehad. Die Jode het daarom die siening 
gehandhaaf dat die Samaritane as ’n bastervolk ontstaan het. Nog erger, 
hierdie ondertrouery het tot ’n gemengde godsdiens gelei: sommige van die 
Samaritane het die Here én die Assiriese gode vereer (2 Konings 17:25-41). As 
jy hierdie geskiedenis ken sal jy beter verstaan hoekom die Jode die langer 
pad van Judea na Galilea verkies het.

                    REIS VAN JUDEA NA GALILEA

2   As daar dan ander paaie was, hoekom staan daar in vers 4 dat Jesus deur  
Samaria móés gaan?

3   Wat is die geskiedenis van Sigem of Sigar? Wie het die stuk grond gekoop en 
wat het daar gebeur? Lees Genesis 33:18-20 en Josua 24:32.

4  Waarom is dit vreemd dat Jesus die vrou om twaalfuur die middag ontmoet?

Die Jode het nie net enige kontak met die Samaritane vermy nie, maar die 
Joodse mans het dit heeltemal vermy om met enige vrou in die openbaar te 
praat, selfs nie eers met hul eie vroue nie. Vergelyk met die vrou se antwoord in 
vers 9. Letterlik vertaal staan hier: die Jode drink nie uit dieselfde beker as die 
Samaritane nie. Jesus vra die vrou om uit haar beker te drink. 

                    JOODSE TRADISIE EN VROUENS
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5   Wat verklap Jesus se antwoord in vers 10 van die vrou se geestelike toestand? 
Vergelyk ook met Jeremia 2:13 en Johannes 7:38-39.

6  Het die vrou, volgens vers 11, verstaan waarvan Jesus praat?

As die ware Jakob die put gegrawe het, dan verwys die vrou daarna dat daardie 
put vir ongeveer 2000 jaar lank al water gee. Daar was sekerlik nog mense wat 
al probeer het om water êrens te kry en dit nie kon regkry nie. Jakob se werk 
staan al vir eeue. Nou kom Jesus en sê dat sy werk nog groter is. Sy water sal 
maak dat sy in ewigheid nie dors sal kry nie.

                    JAKOB SE PUT SE WATER

7   Wat openbaar Jesus in terme van sy genade teenoor alle nasies met sy woorde 
in vers 13: “Elkeen wat van die water drink ...”?

8   Wat openbaar Jesus in terme van sy genade met die woorde in vers 14: “... wie 
van die water gedrink het wat Ek hom sal gee”?

9   Wat openbaar Jesus in terme van sy genade met die woorde in vers 14: “... sal in 
alle ewigheid nooit dors kry nie”?

10   Wat openbaar Jesus in terme van sy genade met die woorde in vers 14: “... Nee, 
die water wat Ek hom sal gee, sal in hom ‘n fontein wees ...”?

11  Hoe reageer die Samaritaanse vrou op hierdie openbaring?
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12  Wat openbaar Jesus in vers 17 oor sy Godheid?

13   Wat openbaar Jesus in vers 17 oor hoe die vrou haar geestelike nood  
probeer opklaar?

14   Hoe probeer die vrou haarself verskoon dat sy geestelik “droog” is, met haar 
antwoord in vers 20?

Wat die vrou nie besef nie, is dat Hy háár laat vra het van hierdie water. Jesus 
bring haar tot die besef dat sy van dáárdie water wil hê. Hy bring mense tot die 
besef van hulle nood vir die water. As sy nie dink sy het die geestelike water 
nodig nie, hoekom sal sy daarvan drink? Dus: Sy moet eers haar sonde besef. 
Omdat Jesus alles weet, weet Hy ook presies waar haar nood lê. Daarom gee Hy 
hierdie spesifieke opdrag vir haar: “Gaan roep jou man en kom terug hierheen”. 
En dis hier waar die put van die vrou se lewe oopgemaak word, en dit duidelik 
sigbaar is dat dit kurkdroog is. Jesus druk sy vinger op die seer van die vrou, die 
grootste behoefte wat sy het.

                    JESUS SE UITDEEL VAN DIE LEWENDE WATER
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 VRA DIE HERE DAT HY DIE DINGE IN JOU LEWE SAL WEGNEEM WAT JY GEBRUIK OM TE 
        PROBEER OM EMOSIONELE PYN MEE WEG TE VAT.
 BID DAT JY DIE EVANGELIE AL BETER SAL VERSTAAN, EN DAARIN KAN GROEI.

Jesus het dit so bestem dat Hy in gesprek tree met ’n vrou wat diep seer het en 
antwoorde vir haar probleme op verkeerde plekke soek. Die vrou kom tot ’n 
besef oor wie Hy is en sy gaan verkondig dit aan die res van die Samaritane.

                    SAMEVATTING

                    GEBEDSRIGLYNE

15  Wat openbaar Jesus in verse 23 en 24 oor ware aanbidding?

’n Hele tyd na die val van die noordelike ryk deur die Assiriërs in 721 v.C. was 
daar ’n wegbreek van die Israeliete in Samaria van die Jode wat in Jerusalem 
aanbid het. Hoewel die tempel van die Jode op die berg Moria in Jerusalem ge-
bou is, het die Samaritane hulle eie tempel op die berg Gerisim gebou en daar 
aanbid. Die Samaritane se argument was dat hulle tempel deur Moses beveel 
is (vergelyk Deuteronomium 27:4 en 12). Al is die tempel in ongeveer 130 v.C. 
vernietig, het die Samaritane nog op die berg aanbid.

                    PLEK VAN AANBIDDING
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I 
n die vorige hoofstuk het ons verneem van Jesus se onbeskryflike liefde 
vir uitverkore sondaars. Hierdie wegkruipvrou het ’n getuie geword van 

die Messias wat haar sonde weggeneem het. Sy het haar waterkruik net daar 
by die fontein laat staan, na die dorp toe gegaan en vir die mense die goeie 
nuus gaan vertel. Die resultaat van die vrou se getuienis was oorweldigend: 
“Baie van die Samaritane in daardie dorp het tot geloof in Jesus gekom op 
grond van die woorde van die vrou wat getuig het” (Johannes 4:39).
Wanneer ons hierdie wonder van Jesus hoor, moet ons Johannes se woorde 
in gedagte hou wat hy aan die einde van die evangelie skryf: ”Maar hierdie 
wondertekens is beskrywe sodat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die 
Seun van God, en sodat julle deur te glo, in sy Naam die lewe kan hê” 
(Johannes 20:31).  
Die rede hoekom Johannes Jesus se wonders opgeteken het, is sodat die lesers 
kan glo dat Hy waarlik die Christus is. Ons moet onthou dat daar baie pro-
fete van God in die Ou Testament was wat ook wonders gedoen het. Van die 
profete het selfs mense uit die dood opgewek, maar daar is ‘n wesenlike verskil 
tussen Jesus en die profete. Uit die gedeelte word dit duidelik dat Jesus waarlik 
God is. Hy is nie net nog ’n profeet deur God gestuur nie, maar God self. Daar is 
nie nog ’n gedeelte in die Evangelies waar die Here so ’n formele en duidelike 
stelling maak van sy eenheid met die Vader nie.
In dieselfde asem moet ons ook onthou dat Jesus nie almal genees het nie, iets 
waarvan ons juis in die volgende gedeelte sal hoor. Jesus se werk op aarde was 
nie om álle siektes van élke persoon wat Hy teekom, te genees nie. Vir baie van 
die wonders wat Hy gedoen het, het Hy ’n verduideliking gegee. 

Jesus en sy Vader

                LEES JOHANNES 5:1-18(29)
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BAD VAN BETESDA: Betesda beteken “Huis van uitstorting”. Dit was die 
plek van samekoms vir al die blindes, kreupeles en lammes. Elkeen het 
’n plekkie gekry êrens in die skaduwee van die vyf pilare.

SKAAPPOORT: Dit was ’n opening in die muur waardeur die diere gejaag 
is wat by die tempel geoffer moes word.

Johannes 5:4 kom in die Ou Afrikaanse vertaling voor, maar nie in die Nuwe 
Afrikaanse Vertaling of die Direkte Vertaling nie. Die rede hiervoor is dat deur 
middel van tekskritiek, daar vasgestel is dat hierdie woorde waarskynlik nie 
in die bronteks verskyn het nie. Tekskritiek is die vakwetenskap wat bepaal 
wat die mees betroubare bronteks van die Bybel is – dus probeer tekskritiek 
’n getroue weergawe van die oorspronklike teks, so na as moontlik aan die 
oorspronklike teks, of outograwe, weergee. Tekskritiek staan teenoor Skrifkri-
tiek. Eersgenoemde is ’n eerlike poging om deur betroubare wetenskaplike 
metodes die gesag van die Skrif te handhaaf, laasgenoemde staan krities tee-
noor die Skrif en doen die gesag van die Skrif geweld aan.
Die vers vertel hoekom al die siekes juis daar bymekaar gekom het. Die verklar-
ing in die volksmond oor hoekom die water geroer het, was vanweë die werk-
saamheid van ’n engel wat sou afkom en die water roer. As die engel die water 
roer, dan is daar genesing vir die persoon wat eerste in die water kom. Ons lees 
nêrens in die res van die Bybel dat engele mense kan genees nie. ‘n Moontlike 
verklaring hiervoor is dat die baddens hul water vanaf Salomo se baddens 
gekry het en dat daar somtyds water van ander fonteine oorgespoel het wat 
die water laat beweeg het. Verder is dit oontlik dat daar natuurlike soute in die 
water was wat helend is.

                    HOEKOM JOHANNES 5:4 NIE IN ALLE BYBELVERTALINGS IS NIE
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7  Wat is die reaksie van die Jode op die wondergenesing in vers 10?

8   Lees verse 11 tot 13, en 15. Hoekom het die man dadelik na die Jode toe gegaan 
om hulle te vertel wie dit is wat hom gesond gemaak het?

9  Is Jesus skuldig aan die verbreking van die sabbat volgens die Joodse wette?

Jesus het deur sy bevel, dat die man sy goed optel, hom sekere van die sabbats-
wette van sy tyd laat oortree. Daar is klassifikasies van die Skrifgeleerdes wat die 
dra van iets van een plek na ‘n ander as ‘n oortreding van die onderhouding van 
die sabbatdag beskou.

                    OORTREDING VAN DIE SABBATSWETTE

1  Hoe lank was die man in vers 5 siek gewees?

2  Wat vertel vers 6 vir ons van Jesus se godheid?

3   Wat is vreemd aan Jesus se vraag in vers 6, aangesien hulle by ’n  
genesingsbad is?

4   Wat leer ons van die man se siekte uit sy antwoord in vers 7? Het die man Jesus  
se vraag geantwoord?

5   Lees vers 8. Met watter opdragte het Jesus die man genees? Is al die opdragte 
noodsaaklik vir sy genesing?

6  Lees vers 1 en 9. Wat was die fees van die Jode waarvan Johannes in vers 1 al 
geskryf het, en hoekom noem hy dit eers spesifiek na die wonder plaasgevind 
het? Vergelyk Levitikus 23:1.
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Die Jode weet dat God alles in ses dae gemaak het, en op die sewende dag van 
sy skeppingswerk gerus het volgens Genesis 2:2-3. Daarom word dit so in die 
wet – in die vierde gebod – deurgegee: Die volk moet op die sabbat rus, want 
God het op die sewende dag gerus.
Die een argument vra wie die skepping aan die gang hou vir die dag wat God 
rus. Daarom was daar konsensus onder die Joodse rabbi’s dat God dus wel net 
van sy skeppingswerk gerus het, en dat Hy nooit sluimer of slaap nie. As Hy vir 
’n oomblik sou ophou werk, dan sal die skepping uitmekaar val.
Die tweede argument van die rabbi’s is dat God nie aangekla kan word omdat 
Hy sy eie sabbatswet oortree nie, want die hele wêreld behoort aan Hom. God 
dra nie iets uit die wêreld na ’n volgende plek nie, en as God iets dra sal dit Hom 
nie moeg maak nie. God is dus volgens hulle en sy eie wette onskuldig aan die 
verbreking van die sabbat, alhoewel Hy aanhoudend werk. 
Jesus weet dit is die Jode se verstaan van die verhouding tussen God en die 
sabbat. Nou sê Hy vir die Jode: dit wat julle dink oor God en die sabbat is reg 
en waar, maar dit is ook van toepassing op My. “My Vader werk tot nou toe, en 
Ek werk ook” (Johannes 5:17). Jesus moet soos alle mense die wet gehoorsaam, 
want Hy is werklik mens – en volkome God.

                    JODE SE VERSTAAN VAN DIE VERHOUDING TUSSEN GOD EN DIE SABBAT

Jesus se antwoord is hier anders as enige van sy ander gesprekke oor die sab-
bat. Hy argumenteer nie hier soos op ander plekke dat die Jode se interpretasie 
van die wet verkeerd is nie. Hy kon dit gedoen het, maar Jesus wil ’n belangrik-
er saak aan die Jode openbaar: daarom het Hy die man op ’n sabbat genees en 
weer teruggegaan na die man wat nie eers sy Geneesheer bedank nie. Jesus 
wil, sonder dat die Jode die punt aanraak, dit ondubbelsinnig aan die Jode 
openbaar: Hy is waarlik God. Jesus se argument hier is dat wat van toepassing 
is oor God die Vader op die sabbat, op Hom, die Seun, van toepassing is.

                    MY VADER WERK TOT NOU TOE EN EK WERK OOK
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  DANK DIE HERE DAT HY HOM OOR JOU ONTFERM HET. DAT JY VERLOS IS WAAR JY NIE 
JOUSELF KON HELP NIE.

 VRA DAT JY AL HOE MEER SAL GROEI IN JOU KENNIS VAN HOM.

Jesus genees een man tussen verskeie ander siek mense. Die man is uiters on-
dankbaar en verkla Jesus by die eerste beste geleentheid. Jesus gebruik daar-
die geleentheid om aan die Jode bekend te maak dat Hy die Seun van God is.

                    SAMEVATTING

                    GEBEDSRIGLYNE

Die vier ander mense wat hulself in die Ou Testamentiese tyd gelyk aan God 
gestel het, het elkeen onder ’n ernstige oordeel geval: Farao (Esegiël 29:3), Joas 
(2 Kronieke 24:24), Hiram (Esegiël 28:2) en Nebukadneser (Jesaja 14:14). In die 
Nuwe Testament lees ons dat Herodes homself tot ‘n god verhef het en dadelik 
deur die Here getref is en deur wurms geëet is (Handelinge 12:21-23).

                    MENSE IN DIE BYBEL WAT HULSELF TOT GOD VERKLAAR HET

12   Wat is die aanklag wat die Jode gebruik het om Jesus te kruisig? Lees vers 18 
en Johannes 19:7.

10   Na watter werk van Jesus verwys die genesing van die man wat homself nie 
kon genees nie?

11  Wat maak Jesus aan die Jode bekend as Hy vir God “my Vader” noem?
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I 
n die vorige Bybelstudie het ons gesien hoedat Jesus doelbewus ’n man 
op die sabbatdag gesond maak. Daarna maak Hy Homself aan die man 

bekend, wat nie eens geweet het wie Hy is nie. Hy doen dit sodat Hy daardeur 
met die Jode in gesprek kan tree. In daardie gesprek maak Hy dit duidelik dat 
Hy en die Vader een is. Wat van toepassing is op God die Vader, is van toepass-
ing op Hom. 
In die res van die hoofstuk, verduidelik Jesus presies wat Hy daarmee bedoel.
Hy verduidelik aan hulle wat die rol van die Vader en die Seun in die Drie- 
Eenheid is. Hy verduidelik dat die Vader sy liefde wys deur alles aan die Seun te 
wys. Verder verduidelik Hy aan hulle dat die Seun sy liefde aan die Vader wys 
deur volmaak gehoorsaam te wees aan die Vader se wil.
Hierdie wonderwerk is die enigste een wat in al vier die evangelies opgeteken 
is. Dit is belangrik om daarop te let dat Johannes nie na die gebeure verwys as 
‘n wonderwerk nie. Hoewel dit wat Jesus gedoen het wel ’n wonderwerk was, 
noem Johannes dit spesifiek ’n wonderteken.

Jesus is die Brood 
van die lewe

                LEES JOHANNES 6:1-15
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3   Saam met wie het Jesus op die berg gaan sit? Was die skare oorspronlik deel van 
die groep?

4  Wat leer jy oor Filippus se begrip oor Jesus uit sy antwoord?

5   Hoekom dink jy het Andreas spesifiek gesê dat die seuntjie garsbrode het?  
Lees 2 Konings 4:42-44. Wat leer ons van sy begrip oor wie Jesus is uit  
sy voorstel? 

6   Lees Johannes 1:41-46. Wat is die belydenis van Andreas en Filippus? Hoekom 
noem Johannes spesifiek dat Jesus vir Filippus en Andreas beproef het? Het hul 
begrip oor wie Jesus waarlik is en wat Hy kan doen verbeter?

7   Wat leer ons daaruit dat Jesus eers sy Vader gedank het voor die vermeerdering? 
Sien weer Johannes 5:36.

8   Wat leer jy daaruit dat die mense soveel kon eet soos hulle wou en dat hulle 
heeltemal versadig was?

PASGA: Tydens die paasfees, of die fees van die Jode, vier die volk van God 
die verlossing van 400 jaar se slawerny in Egipte. Dit is ‘n jaarlikse fees. 
Die Jode dink dan weer aan die gebeure toe hulle die bloed van ‘n 
offerlam aan die deurkosyne gesmeer het. Daardeur het die engel nie die 
eersgeborenes van die huis met die dood getref nie. Tydens die fees, is 
die verhaal oor God se verlossing met mekaar gedeel. Brood is geduren-
de die sewe dae van die fees geëet om aan God se verlossing te dink. 

1  Hoekom volg daar op die oomblik ’n skare mense vir Jesus?

2  Hoekom is dit belangrik om te weet dat die pasga naby was?
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 DANK DIE HERE VIR SY VOLMAAKTE OFFER WAT HY AAN DIE KRUIS GEBRING HET.
 DANK DIE HERE DAT HY, DEUR SY LIGGAAM, JOU VOLKOME VERSADIG.
 MAAK AL JOU NOOD EN BEHOEFTES AAN DIE HERE BEKEND.

Die Here Jesus het die geleentheid gebruik om mense te leer wat sy werk as die 
Verlosser behels. Hy het die wonder as ’n teken gedoen om vooruit te wys na 
sy volkome offer. Die offer is vir die uitverkorenes, om sy versoeningswerk aan 
hulle uit te deel.

                    SAMEVATTING

                    GEBEDSRIGLYNE

Daar is baie spekulasie oor die getal 12. Dit is ‘n volheidsgetal en wys heel 
waarskynlik na die getal van die kerk. Die Here ken sy kerk, en weet wat hulle 
nood en behoeftes is wat Hy aan moet voldoen. Met die seën van die Here is 
daar nie net genoeg kos sodat elkeen ietsie kry nie, maar oorgenoeg kos sodat 
elkeen se behoefte versadig word. Die Here Jesus los nie sy kerk met ’n gebrek 
of steeds ’n smagting na iets nie. Hy gee die volkome offer.

                    WAT IS DIE BETEKENIS VAN DIE TWAALF MANDJIES

9  Lees Deuteronomium 18:15. Wat belowe die Here aan sy volk?

10  Hoekom wil die skare vir Jesus koning maak? Verstaan hulle werklik wie Hy is?

11  Hoe verwys hierdie wonderteken na Jesus se werk aan die kruis? 

12  Wat leer jy daaruit dat Hy baie mense gevoed het? 

13   Hoe werk dit wanneer Jesus jou voed? Kan jy weer honger word?  
Lees Johannes 6:35.
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                LEES JOHANNES 7

J 
ohannes 7 bevat baie opvattings oor wie Jesus is. Dit is amper asof  
Johannes vinnig tussen verskillende gesprekke spring om die  

verskillende opvattings en sienings van die mense oor Jesus weer te gee.  
Die belangrikste funksie hiervan is om ons met hierdie vraag te konfronteer: 
Wie is Jesus? Wat openbaar God aan ons? 
In Johannes 5 en 6 het ons gesien hoe die vyandigheid teenoor Jesus opbou, 
en in hierdie gedeelte word dit verder op die spits gedryf.
Wanneer jy dié hoofstuk lees, let veral op na die verskillende mense se reaksies 
en teorieë oor wie Jesus is.

HUTTEFEES: Een van die sewe feeste wat in Levitikus 23 beskryf word, 
en word as die derde belangrikste fees op die Joodse kalender gesien. 
Die fees was ’n viering van die uittog, met mense wat vir agt dae na 
Jerusalem toe gegaan het om in hutte of tente te gaan bly. Die doel 
van die fees is om dankie te sê vir oeste en seëninge wat die Israeliete 
deur die jaar beleef het. 

Wie is Jesus?
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Ons het hier te make met God se agenda en tydlyn, nie mense se denke en 
plannetjies nie. Indien Jesus te vroeg in Jerusalem opdaag, sou daar oorgenoeg 
tyd vir die godsdienstige leiers wees om sy dood te beplan en Hom onmid-
dellik dood te maak. Jesus weet dat sy dood as die Lam van God eers met die 
volgende pasga moet gebeur, en nie tydens die huttefees nie. Daarom is Hy 
nie haastig nie. Wat sou hierdie wete jou leer oor God se tydsberekening in ons 
lewens, veral wanneer slegte dinge met jou gebeur?

                    GOD SE TYD TEENOOR ONS TYD

3   Vir watter redes wil Jesus nie dadelik saam met sy broers na die fees toe  
gaan nie? Wat beteken dit as Jesus sê: “My tyd is nog nie daar nie”? Vergelyk  
Johannes 7:6 met Matteus 26:18. 

1   Wie was Jesus se broers? Kyk eers of jy self ’n paar kan noem voordat jy in  
Markus 6:3 al die name lees.

2   Lees Johannes 7:3. Hoekom wil Jesus se broers hê dat Hy moet gesien word? 
Lees nou Johannes 7:5. Wat dink jy is dalk die hoofrede vir hul gesindheid?

Die ongeloof van Jesus se broers kom tot openbaring in hul haastigheid om 
Hom in Jerusalem te kry. In hul oë is Hy bestem om die oorheersing van die 
Romeine tot ’n einde te bring. Hy moet glorie, bekendheid en eer verwerf. Die 
menigtes, wat op pad na Jerusalem is, moet sy wonders en genesings sien. 
Hulle wil hê dat Hy deur ‘n demonstrasie van mag in die kalklig van die fees 
moet wees.

                    JESUS SE BROERS



  36 |

Daar is ’n aanklag teen Jesus se gesag en lering, wat Hy weerlê. Op grond 
daarvan gaan Hy voort om die Jode se begrip en manipulasie van die wet te 
ontbloot. Ons weet dat die Jode streng reëls en wette onderhou het. Hulle het 
‘n enorme lys van moet en moenies uit die tien gebooie opgestel. Met die kun-
smatige wyse waarop die Joodse leiers die wet toegepas het, het hulle die be-
doeling van die wet verydel. In hul toepassing van al die reëls en regulasies was 
daar ’n rangorde wat nagekom moes word: Byvoorbeeld, indien ’n seuntjie vol-
gens die gebruik op die agtste dag besny moes word, en dit sou op ’n sabbat 
val, moet die besnydenis eerbiedig word, en is hulle nie besig om die sabbat 
te ontheilig nie. Hiervolgens sou Jesus ook nie (soos die aanklag in Johannes 
5 was) die sabbatswette gebreek het nie, want indien die besnydenis van een 
van ’n mens se 248 liggaamsdele op die sabbat mag plaasvind om reinheid 
mee te bring, hoekom kan die hele liggaam nie op die sabbat geheilig word 
nie?  Jesus wys uit dat die kunsmatige onderhouding en manipulasie van die 
wet onhoudbaar is. Wanneer hulle Hom dan op grond van sabbatsontheiliging 
wil doodmaak, tree hulle nie volgens hul eie standaarde op nie.

                    VERSTAAN HOE VERS 14 TOT 18 MET VERS 19 TOT 23 SKAKEL

4   Watter opinies word daar gegee oor wie Jesus is? Lees Johannes 7:10-12.  
Hoekom is niemand bereid om openlik oor Jesus te praat nie (vers 13)?

5   Waarin lê Jesus se geloofwaardigheid as leermeester? Lees Johannes 7:16-18  
en vergelyk ook Johannes 5:19 en 12:49. 

6   Hoe weet ons dat iets wat vir ons gesê word oor ons geloof of godsdiens,  
geloofwaardig is?

7   Op die hoeveelste dag is seuns gewoonlik besny? Lees Genesis 17:10. Hoekom 
gebruik Jesus hierdie argument, met verwysing na die genesing van die  
verlamde man by die bad van Betesda in Johannes 5?
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12   Hoe hou verse 37 tot 38 met Johannes 4:13-14 verband? Gegewe dit wat ons 
reeds hier geleer het, hoe is hierdie ’n klinkklare aanduiding van Jesus as  
Middelaar? Vergelyk ook Jesaja 55:1-4. 

13  Wat beteken dit as Jesus ons dors les?

Aan die een kant het sommige gedink dat niemand sou weet waar Hy vandaan 
kom nie (vers 27) en dat Hy skielik, vanuit nêrens te voorskyn sou kom. Hierdie 
gedagte is ontleen aan die buite-Bybelse geskrifte. Aan die ander kant het  
sommige geglo dat Hy in Betlehem gebore sou word. Uiteraard is hierdie 
tweede gedagte die korrekte een; en is dit ook die amptelike posisie van  
die Joodse raad (Sanhedrin) gewees. Maar, omdat Jesus volgens hulle uit  
Nasaret afkomstig was, kon Hy nie die Messias wees nie. Dus – op grond van  
hul foutiewe beredenering en ongehoorsaamheid aan Jesus se lering – kyk 
hulle mis dat Jesus van God af kom, deur Hom gestuur is, die waarheid preek  
en onbetwisbaar die Messias is.

                    DIE JODE SE TWEE OPVATTINGS OOR JESUS SE HERKOMS

8   Lees vers 24. Wat beteken dit om op die oog af te oordeel? Sien ook  
Jakobus 2:1-4 en 8.

9   Watter bewyse word in hierdie hoofstuk gegee vir Jesus se bekendmaking van 
wie Hy is?

10   Wat is die ironie daarin dat die mense eis dat hulle weet waar Jesus vandaan 
kom? Lees vers 27 en 28. 

11  Wat beteken die getuienis wat Jesus in vers 28 maak vir ons alledaagse lewe?
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 DANK DIE HERE DAT ONS MAG SIEN WIE HY IS, EN WAT HY IN ONS LEWE DOEN.
 VRA VIR DIE HEILIGE GEES OM JOU DAAGLIKS MET DIE KRAG VAN DIE WOORD TE VUL.

Hoewel daar baie opinies is oor wie Jesus is, en ons teksgedeelte wys hoe 
mense daaroor stry, kom mense tog tot die besef van wie Jesus is. Hy bewys dit 
deur sy wonderwerke en sy kragtige prediking. Hierdie selfde krag is in elkeen 
van ons deur die werking van die Heilige Gees wat ons in die volle waarheid lei. 
Hy leer ons wie Jesus werklik is en wat sy koms na die aarde vir ons beteken.

                    SAMEVATTING

                    GEBEDSRIGLYNE

14  Watter opinies hoor ons deesdae, oor wie Jesus is/was, en hoe is Johannes 7 
van waarde om hierdie opinies oor Jesus te beantwoord?

Die huttefees is tydens Israel se omswerwinge in die woestyn ingestel. Tydens 
diie fees vind daar ’n waterseremonie plaas. Op die eerste dag moet die 
priesters water uit die bad van SIloam skep en in ‘n houer na die tempel neem.
‘n Ramshoring word geblaas, die volk waai met palmtakke en psalms word 
gesing soos die water rondom die altaar gedra word (Psalms 113-118). Elke 
dag moes die priester die inhoud van twee silwer bakke (wyn en water) uitgiet. 
Dit dien as die uitdrukking van hul afhanklikheid van God en as ‘n simbool 
van die seëning van reën wat Hy uitgiet. Op die laaste dag van die fees bereik 
hierdie simboliese handelinge ’n hoogtepunt in die Hoshana Rabbah (Die groot 
Hosanna wat vertaal kan word met “Red ons nou!”). Op hierdie dag het hulle 
sewe maal rondom die altaar gestap en die res van die water uitgegiet. Dit is 
tydens hierdie oomblik in die fees wat Jesus proklameer: As iemand dors het, 
laat hom na My toe kom en drink! “Met die een wat in My glo, is dit soos die 
Skrif sê: Strome lewende water sal uit sy binneste vloei” (Johannes 7:38). Jesus 
dui ondubbelsinnig hier aan dat Hy en Hy alleen die Een is wat ons red.  Hy is 
die een wat ons dors les.  In Hom het ons die ewige lewe. Hy is ongetwyfeld die 
enigste Messias.

                    DIE BELANGRIKHEID VAN WATER TYDENS DIE HUTTEFEES
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I 
n die bekende geskiedenis van die vrou wat op owerspel betrap is, vind 
ons ’n gedeelte wat baie gebruik, en misbruik word. Dikwels probeer 

mense hul optrede regverdig, selfs verontskuldig deur te sê: “Laat dié een van 
julle wat sonder sonde is, die eerste ’n klip [op haar] gooi.” Die woorde van Jesus 
word heeltemal verkeerd aangehaal, dit word iets om agter weg te kruip, om 
sonde te verbloem of weg te steek. Ja, so erg is dit dat mense hulself sal kan 
oortuig dat hul optrede eintlik korrek was. Dit is nie wat Jesus hier doen nie.

1   Nadat Jesus gaan sit het om die mense te leer, kom die skrifgeleerdes en Fariseërs 
die tempel binne met ’n vrou wat op owerspel betrap is. Wat was die normale straf 
volgens die wet van Moses? (Levitikus 20:10; Deuteronomium 22:22)

2  Hoekom bring hulle haar na Hom? (vers 6)

3   Verduidelik wat die lokval is wat die skrifgeleerdes en die Fariseërs vir Jesus 
probeer stel.  

Jy sal in sommige Bybels ’n aantekening sien by Johannes 7:53-8:11 wat sê 
dat die verhaal nie in die bronteks van die Evangelie volgens Johannes was 
nie. Dit word egter as egte getuienis oor Jesus beskou en is mettertyd in baie 
manuskripte as deel van die evangelie opgeneem. Kyk ook na die bespreking 
van tekskritiek op bl. 27 van hierdie Bybelstudieboek.

                    IS DIÉ GEDEELTE DEEL VAN DIE EVANGELIE?

                LEES JOHANNES 8:1-11

Jesus en die vrou wat 
op owerspel betrap is
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7  Hoekom het niemand ’n klip gegooi nie?

8   Watter impak sou hierdie gebeurtenis op die vrou gehad het, en watter  
belydenis maak sy?

9  Laat Jesus haar sommer net gaan?

Die Fariseërs wou vir Jesus uitvang dat Hy die Wet van Moses oortree, sodat 
hulle van Hom ontslae kan raak. In sy antwoord aan hulle, haal Jesus die begin-
sel van die Wet van Moses aan. In Deuteronomium 13 en 17 word dit duidelik 
gestel dat mense ter dood veroordeel kon word om die eer van die Here te 
bevorder en die volk te beskerm. Hierdie bedoeling van die wet is duidelik nie 
die van die Fariseërs nie.

                    DIE BEDOELING VAN DIE WET VAN MOSES

4  Waarom skryf Jesus eers met sy vinger in die grond?

5  Wat doen die Fariseërs toe Jesus die eerste keer op die grond skryf?

6  Waarom het Jesus se antwoord aan hulle in vers 7 so groot impak op die mense?

Daar is aanduidings dat hierdie manne lede van die Sanhedrin was. Maar, selfs 
al was hulle nie, sou hulle net mooi niks bereik deur die vrou na Jesus te bring 
nie. As hulle regtig ernstig was oor die oortreding wat sy gepleeg het, sou hulle 
haar direk na die Joodse raad geneem en gestraf het. Die gedeelte wys vir ons 
iets van die geslepenheid waarmee die Jode vir Jesus wou uitvang.  
Die lokval stel vir Jesus tussen twee vure. Die wet van Moses het vereis dat so 
’n vrou gestenig moet word. Die Romeine was die heersers van die dag en die 
Jode is nie toegelaat om enigiemand tereg te stel nie. As Jesus dus gehoorsaam 
is aan die Romeine, en die vrou nie stenig nie, is Hy volgens die skrifgeleerdes 
en Fariseërs skuldig aan die ontheiliging van die wet. Dit is onnodig om die 
vrou op so ’n publieke manier bloot te stel, veral gesien in die lig van die feit 
dat daar teen hierdie tyd nie meer so ’n streng toepassing van die wet was nie. 
Hulle is dus bloot besig om die vrou te gebruik om hul eie doel te bereik.

                    DIE SKRIFGELEERDES EN FARISEËRS SE PLAN
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 VRA DIE HERE VIR WYSHEID EN INSIG OM IN ALLE OMSTANDIGHEDE REG OP TE TREE.
 VRA DIE HERE OM ’N HELDER LIG TE SKYN OP DIE SONDE WAT DAAR NOG IN JOU LEWE IS.
 VRA VIR VERGIFNIS VIR JOU SONDE, EN DIE KRAG VAN DIE HEILIGE GEES OM JOU VAN      
        VERDERE SONDE TE WEERHOU. 

Deur Jesus se deurdagte optrede, red Hy nie net ‘n vrou se lewe nie, maar bring 
Hy haar tot berou en bekering oor haar sonde. Partykeer is dit maklik om van 
buite af na ander te kyk, en te sê dit of dat is verkeerd, maar dit is baie moeiliker 
om dit in jouself raak te sien. In die lig van wat Jesus ons leer is dit moeilik om 
jou eie sondes weg te steek: “Op ’n ander keer het Jesus vir die mense gesê: ‘Ek 
is die lig vir die wêreld. Wie My volg, sal nooit in die duisternis lewe nie, maar sal 
die lig hê wat lewe gee’” (Johannes 8:12). 

                    SAMEVATTING

                    GEBEDSRIGLYNE

11  Maak ons dade saak, as ons deur genade gered word? (Vergelyk Jakobus 2:26)

Hierdie gedeelte wys op die besondere genade van God, want niemand stenig 
haar nie, selfs nie Christus nie. Sy het dit verdien om te sterf en die genade wat 
die Here aan haar bewys is tot sy eer alleen. 

                    GENADE EN AFSONDERING VIR ‘N OWERSPELIGE VROU

10   Watter impak het Jesus se woorde aan die vrou op ons, oor die sonde in  
ons lewens?

God red ons uit ons sonde vir ‘n lewe van heiligheid of afsondering. Gelowiges  
se lewens mag nie vol sonde wees nie. Só wys ons dat ons afgesonder en ge-
heilig vir God leef.

                    GAAN EN SONDIG NIE MEER NIE
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W 
aar kom pyn en swaarkry vandaan? Dit is ’n vraag wat regdeur die 
eeue aan verskeie mense gevra is, en waaroor gelowiges ook gereeld 

wonder. Ons gaan ook nie in hierdie teksgedeelte die volle oplossing van die 
probleem kry nie, omdat Jesus net ’n klein gedeelte van die probleem hier 
aanraak. Ons almal gaan soms deur moeilike tye en beproewings, en die ant-
woord wat ons vandag kry, is dat die Here Jesus die Ware Geneesheer van die 
mensdom is.

Wanneer jy steel, en jy gaan tronk toe, het jou sonde direkte gevolge op jou 
lewe. Dan is dit jou keuse, jou sonde wat maak dat jy swaarkry, en kry wat jy 
verdien. Dieselfde met rondslaap, moord, ensovoorts. Daar is sonde wat direkte 
gevolge op jou lewe gaan hê. Dit is belangrik dat ons dit onderskei van die 
ander tipe siekte, swaarkry, gestremdheid en ander dinge waaroor mens geen 
beheer het nie.

                    SONDE WAT TOT SIEKTE LEI

1   Is dit die sonde in jou en/of jou ouers se lewe, wat maak dat jy siek word of 
swaarkry?

2   Noem voorbeelde waar sonde wel kan maak dat jy siek word, of waar daar 
direkte gevolge van jou sonde is?

 Jesus genees 
’n blinde man

                LEES JOHANNES 9
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Die water van die bad van Siloam was tydens die loofhuttefees gebruik. Die  
water word tydens die kenmerkende waterseremonie in die tempel gebruik.  
Vir ses dae lank het die priesters elke oggend water uit die bad geskep en ’n 
goue houer vol water na die tempel, en daarna rondom die altaar gedra. Op die  
sewende dag was dit sewe keer gedoen. Jesus roep in hoofstuk 7:38 uit dat as 
enigiemand dors het moet hulle na Hom toe kom en kom drink. “Strome  
lewende water sal uit sy binneste vloei.” Jesus het daarmee na Jesaja 12:3  
verwys: “Met blydskap sal julle water skep uit die fonteine van redding.” By  
hierdie man wys die Here die verlossing wat Hy bring.

                    DIE BAD VAN SILOAM

3  Waarom was die man blind?

4   Verduidelik waarom Jesus in vers 4 tot 5 na dag en nag verwys. Vergelyk  
Johannes 1:4-5.

5  Wat leer ons uit die woord “moet” in vers 4? Vergelyk Johannes 5:17, 19-20 en 30. 

6   Waaraan herinner Jesus se spoeg wat Hy met grond meng? Lees Genesis 2:7. 
Waarna verwys dit met betrekking tot Jesus?

7   Lees Levitikus 15:8. Wat gebeur met die reinheid van iemand waarop gespoeg 
word? Wat het in Jesus se geval gebeur?

8   Waarom het Jesus vir die blinde man die opdrag gegee om homself te gaan bad, 
nadat Hy die modder op sy oë gesit het? Vergelyk ook Johannes se byvoeging 
oor wat die naam Siloam beteken asook 2 Konings 5:10, 13-14. 
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 VRA DIE HERE OM SY LIG IN JOU LEWE TE LAAT SKYN.
 VRA VIR ONDERSKEID OM JOU LEWE VANUIT DIE PERSPEKTIEF VAN DIE KRUIS TE KAN SIEN.
 VRA VIR VERGIFNIS VIR JOU SONDE, EN DIE KRAG VAN DIE HEILIGE GEES OM JOU VAN      
        VERDERE SONDE TE WEERHOU. 

Jesus se wonderwerke dien elke keer meer as een doel. Dit genees die mense 
van hul fisiese swaarkry – blindes wat sien, kreupeles wat loop – maar verder is 
dit ook om elke keer vir die mense iets te wys. Wanneer Jesus sê dat Hy die Lig 
vir die wêreld is, wys Hy dit ook. Omdat die sonde in die tuin van Eden in die 
wêreld ingekom het, is daar pyn, lyding en swaarkry. Jesus is die Een wat  
antwoorde en oplossings gee vir elkeen wat glo, en so hierdie stukkende,  
sondige wêreld so bietjie meer draaglik maak.

                    SAMEVATTING

                    GEBEDSRIGLYNE

10   Verduidelik wat die Fariseërs se grootste klagte teen die genesing in  
vers 16 is.

11  Verduidelik hoe die blinde man se genesing tot sy verlossing gelei het.

12   Wat is die verband tussen die genesing van die man se fisiese blindheid en sy 
geestelike blindheid volgens vers 17?

Die Bybel wys dat die Here Jesus gekom het om mense se lewens te verander. 
Hy sê Hy is die Lig vir die wêreld. Boonop wys Hy dit hier. Hy bring vir iemand 
lig, Hy wys kragtig Wie Hy is en wat Hy kom doen. 

                    JESUS VERANDER LEWENS

9  Hoekom kon die mense die persoon nie herken nadat hy genees is nie?
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J 
esus Christus is die ware Herder van God se kudde. Die gesprek wat hier 
volg, was die Here se antwoord op die optrede van die Fariseërs. Hulle 

het beweer dat hulle die onfeilbare leiers (herders) van die onkundige volk is. 
Hulle het verder die koms van die ware en goeie Herder geïgnoreer. Hul eie 
leiding van die skape het bewys dat hulle nie die ware aard van die Here se 
kudde en leiding van sy skape ken nie. Juis daarom vertel Jesus vir hulle baie 
duidelik dat Hy die Goeie Herder is.

 Die hek vir die skape
                LEES JOHANNES 10
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4  Lees vers 9. Hoe word ons deur die ingang gered?

5   Wat is die gevolg wanneer ’n dief by die skape uitkom? (vers 10) Hoe verskil dit 
met die werk van Jesus?

6   Verduidelik die verskil tussen ’n huurling en ’n eienaar. Wat leer jy van Jesus se 
houding teenoor ons as sy skape?

7   Het Jesus vir almal aan die kruis gesterf? Vergelyk Heidelbergse Kategismus 
Sondag 7 Vraag en Antwoord 20 asook Johannes 10:26. 

8  Lees vers 19. Waarom wou die mense nie glo wat Jesus hulle vertel nie?

VOORWAAR, VOORWAAR: In die Grieks staan daar letterlik: “Amen, amen.” 
Jesus sê hiermee dat iets onbeweegbaar, vas en seker is.

3  Noem voorbeelde van verkeerde stemme wat mens kan volg.

Skaapwagters was geharde mense, dit was nie ’n maklike werk nie. Jy was  
heeltyd by jou skape, op soek na weiding of na water. Dikwels het die terrein 
dit moeilik gemaak om die skape op te pas, want dit was bergagtig met valleie. 
Meeste van die kere was die “kraal” of ’n grot of ’n tydelike sirkel wat met  
doringtakke en struike gemaak was. Die herder het net een ingang gelos, en hy 
sou in hierdie ingang geslaap het om sy skape te beskerm.

                    DIE LEWE VAN ’N SKAAPWAGTER

1   Noem die verskillende beelde wat Jesus gebruik om te beskryf Wie Hy is,  
en wat Hy doen. 

2   Wat is die betekenis van elkeen van hierdie beskrywings? Fokus veral op  
Johannes 10 vers 7 en 11.
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 VRA DIE HERE OM DIE GOEIE HERDER VIR JOU TE WYS.
 VRA DIE HERE OM JOU AL MEER MET DIE HEILIGE GEES TE VERVUL.
  VRA VIR VERGIFNIS VIR JOU SONDE, EN DIE KRAG VAN DIE HEILIGE GEES OM JOU VAN 

VERDERE SONDE TE WEERHOU.

Jesus het nie sy lewe vir almal afgelê nie. Dit is ’n harde waarheid, maar dit 
verander nie die werklikheid daarvan nie. Daar is mense wat nie sy skape is nie, 
mense wat nie wil glo nie, mense wat eerder wil klippe optel en Hom gooi as 
om sy stem te volg. Waar pas jy in? Volg jy die Goeie Herder, of is jy nog op jou 
eie pad? Om te verdwaal sonder rigting kan baie eensaam wees, daarom roep 
die Here ons om Hom te volg.

                    SAMEVATTING

                    GEBEDSRIGLYNE

9  Hoe is Jesus se woorde in vers 27 en 28 ’n herbevestiging van Psalm 23?

10  Waarom wou die Jode alweer vir Jesus stenig? Vergelyk Johannes 5:16.

11   Wat leer ons van God die Vader en God die Seun se verhouding in hierdie 
gedeelte?

Die Tempelwydingsfees het die reiniging van die tempel deur Judas Makka-
beus in 164 v.C. herdenk. Die tempel moes weer gereinig geword het, omdat 
Antiogus Epifanes die tempel ontheilig het deur onder andere ’n vark op die 
altaar te offer. Hierdie was Jesus se poging om vir oulaas die Jode tot bekering 
te roep.

                    DIE TEMPEL WORD GEREINIG



  48 |

H 
ierdie is die laaste, en sonder twyfel die grootste, van die sewe wonder-
werke van Jesus wat deur Johannes vir ons beskryf word. Dit was die 

laaste keer voor Jesus se kruisiging dat Hy deur middel van ’n wonderwerk 
getoon het dat Hy die Seun van God is. Die opstandingskrag van Christus – die 
leë graf en ‘n Lasarus wat lewe, bring die mense wat daar was by ‘n punt waar 
elkeen moes besluit: Glo jy dat Christus die Messias, die Seun van God, is, of glo 
jy dit nie?

“Hierdie siekte sal nie op die dood uit loop nie, maar op die openbaring van 
die wonderbaarlike mag van God sodat die Seun van God daardeur verheerlik 
kan word” (Johannes 11:4). Hierdie teksvers kan op verskillende vlakke verstaan 
word. Eerstens dat die dood van Lasarus nie die einde van die verhaal sou wees 
nie, maar dat die heerlikheid van God bewys sou word. Jesus was op die punt 
om Lasarus uit die dood terug te bring. In hierdie sin vergelyk die stelling die 
woorde van Jesus met sy dissipels voordat Hy die blinde man genees (vergelyk 
Johannes 9:3). Tweedens dat die gebeure in hierdie verhaal onvermydelik sou 
lei tot die slagting van die paaslam en die verheerliking van Jesus self – sy  
dood en opstanding. Op elke vlak moet die teks ons leer wat die heerlikheid 
van God beteken.

                    VERSKILLENDE VERKLARINGS VIR JOHANNES 11:4

1   Wat is so spesiaal van die verhouding tussen Jesus en Lasarus, Maria en Marta? 
Vergelyk Matteus 26:7 en Johannes 12:3. 

2  Hoekom wag Jesus eers voordat Hy na Lasarus toe gaan? Vergelyk Johannes 11:4. 

 Jesus wek Lasarus 
uit die dood op

                LEES JOHANNES 11:1-44
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5   Waaraan dink Marta as Jesus in vers 23 vir haar sê: “Jou broer sal uit die dood 
opstaan?” Vergelyk Johannes 6:39-40; 44 en 54. 

6  Wat sê Jesus eintlik vir haar?

7  Wat beteken die “Ek is”-uitspraak van die Here in vers 25 in jou geloofslewe?

8  Wat is so wonderlik van die woorde: Jesus het gehuil?

9  Wat is die doel van Lasarus se opwekking?

10  Wat leer ons van God die Vader en God die Seun in vers 41 tot 42?

11   Wat leer hierdie gedeelte ons van ons eie geloof?

Hierdie aantekening was uiters belangrik vir diegene wat vertroud was met 
die Joodse begrafnisgebruike. Die algemene opvatting was dat die gees van 
die oorledene drie dae lank om die liggaam gesweef het in afwagting van ’n 
moontlike manier om weer in die liggaam in te gaan. Hulle glo dat die liggaam 
op die derde dag sy kleur verloor en die gees word uit die liggaam gesluit. Die 
gees word verplig om in die kamers van die doderyk te gaan. As die derde dag 
verby is, is alle hoop vir die naasbestaandes en roubeklaers verlore.

                    DIE BELANG VAN DIE VIERDE DAG

DIDIMUS: Die naam Didimus beteken letterlik in Grieks “tweeling”.  
Dieselfde vir die naam Tomas, wat in Aramees “Tweeling” beteken.  
Dit is dus net sy Aramese en Griekse naam.

3   Jesus sê Hy is die Lig vir die wêreld. Verklaar Johannes 11 vers 10 in die lig  
daarvan.

4  Verduidelik Tomas se woorde in vers 16. Wat het Tomas verwag om te gebeur? 
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 DANK DIE HERE DAT HY JOU OOK UIT DIE DOOD OPGEWEK HET.
 DANK DIE HERE VIR DIE KRAG VAN DIE HEILIGE GEES IN JOU LEWE.
  VRA DIE HERE OM JOU ALTYD DANKBAAR TE HOU OOR WIE JESUS IS, EN WAT HY VIR JOU 

GEDOEN HET.

Jesus Christus wek Lasarus uit die dood op, en van daardie dag af was die 
mense opsoek na die Een wat lewe gee om Hom dood te maak. Met die Joodse 
Raad se besluit om Jesus dood te maak was alles in plek vir die grootste won-
derwerk van alle tye om te gebeur. Jesus het as gevolg van die besluit na die 
buitewyke van Jerusalem uitgewyk, en was saam die volk in afwagting vir paas-
fees. Volgens die weg wat God bepaal het en op die regte tyd, sou Christus ’n 
paar dae later op paasvrydag die kruisdood sterf, en deur God verlaat uitroep: 
“Dit is volbring.”

                    SAMEVATTING

                    GEBEDSRIGLYNE

Die Joodse Raad se besluit om Jesus dood te maak voel dalk vir ons baie 
drasties, maar dit kan verduidelik word. In die tyd van die Nuwe Testament het 
Rome byna die hele bekende wêreld regeer. Judea en Samaria was provinsies 
wat onder die beheer van Rome geval het. Tydens die gebeure in ons teks was 
Pontius Pilatus die Romeinse goewerneur in Judea. By meeste Jode was daar 
’n groot verwagting dat die Messias waarvan die Ou-Testamentiese profete 
getuig het, sou kom en die koningshuis van Dawid hervestig. Hulle het gehoop 
en verwag dat hiérdie messias ’n sterk nasionalistiese leier sou wees wat die 
Joodse volk van die juk van Rome sou verlos. So was daar gereeld uit Joodse 
geledere verskeie nasionalistiese bevryders wat na vore gekom het. Dit het 
opstande veroorsaak wat soms deur Rome met bloedige geweld onderdruk 
was. Aan die ander kant het die Hoëpriester, die Sadduseërs en die Fariseërs, 
wat in beheer van die daaglikse gang van sake in Judea was, hoë aansien by die 
Romeinse owerheid geniet. Hierdie aansien het groot voordeel vir die Jood-
se Raad ingehou. Om wrywing met Rome, wat hulle posisies in gedrang kon 
bring, te vermy, het hulle probeer om alle opstandiges gou te onderdruk.

                    DIE STERK REAKSIE VAN DIE JOODSE RAAD
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Geloof in Jesus!

Johannes maak in sy beskrywing van die evangelie baie gebruik van kontraste. 
Hierin is Johannes 12 nie ’n uitsondering nie; en word die kontras tussen lig en 
duisternis mooi uitgelig. Boonop is een van Jesus se belangrikste “Ek is”-uit-
sprake dat Hy die lig vir die wêreld is. Lig speel ’n baie belangrike rol regdeur 
die Skrif en dit word baie maal gebruik om na Jesus te verwys of die heenwys 
na Jesus as die ware Lig wat skyn. Jesus verlig ons – en maak ook dat ons as ge-
lowiges helder skyn in ’n donker wêreld. In Johannes 12:36 word ons opgeroep 
om te glo in die Lig en “kinders van die lig te word”.

                    KONTRAS VAN LIG EN DONKER IN JOHANNES

H 
ierdie gedeelte dien as die afsluiting van Jesus se openbare prediking. 
Dit is dan ook die samevatting van wat Jesus aan die Jode verkondig 

het: ’n Oproep tot geloof in Jesus. As iemand nie gehoor gee daaraan nie, bly 
hulle onder die toorn en die oordeel van God oor die sonde. Jesus praat reguit 
en duidelik in hierdie gedeelte. Eers praat Hy oor dié wat in Hom glo. Hulle 
glo ook in die Vader wat Jesus gestuur het. Die Vader en Jesus, saam met die 
Gees is een God. Tweedens spreek Hy dié aan wat nie glo nie. As iemand Jesus 
verwerp, verwerp hulle ook die Vader en die Gees. Iemand wat Jesus verwerp 
sal in die laaste dae onder die oordeel van God staan.  

                LEES JOHANNES 12:42-50
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SIEN: Johannes gebruik nie die gewone Griekse of algemene woord vir 
sien nie. Hy gebruik ’n ander Griekse woord. Hierdie woord beteken 
meer as dit wat ’n mens met die sintuie kan waarneem. “Sien” beteken 
hier meer iets in die lyn van “om aanleiding te gee tot nadenke” of 
“tot bepaalde insigte kom” (vergelyk ook Johannes 2:23; 6:40). In die 
konteks van Johannes 12:42-50 gaan die “sien” oor iemand wat tot 
bekering kom en erken dat Jesus die Een is wat deur God gestuur is.

1   Lede van die Joodse Raad, wat in Jesus glo, besluit om Jesus nie openlik te bely 
nie (vers 42). Hoekom dink jy is mense soms bang om Jesus openlik te bely?

2  Wie het die Here Jesus gestuur en met watter doel? 

3   Wat bedoel Jesus as Hy verklaar: “wie My sien, sien ook Hom wat My gestuur 
het”? (vergelyk vers 45)

4   Wat bedoel Jesus as Hy verklaar in vers 47: “... as iemand na My woorde luister 
en hom nie daaraan steur nie, veroordeel Ek hom nie ...” Hoekom staan dit nie 
teenoor die feit dat Jesus almal gaan oordeel nie? 

5   Wat word bedoel met verwerp? Hoe sou jy dink kan iemand vandag vir Jesus 
verwerp?

6   Wat bedoel Jesus met die term “sien” in dié gedeelte? Hoe is dit op ons van  
toepassing? Kan jy aan voorbeelde dink waar jy iets gesien het en nie net  
waargeneem het nie?

7   Hoekom sou Jesus verklaar dat Hy presies sê wat die Vader sê? Vergelyk ook 
Johannes 5:19 en verder. 

8  Wat bedoel dit as Jesus sê Hy praat nie uit sy eie nie? 

Jesus sê dat dit vas en seker is dat die Seun nie self besluit het wat om te sê nie. 
Die Vader het dit aan Hom gesê. Daar is dus ‘n sekere orde, of eerder volgorde in 
die godheid. Die Seun is gehoorsaam en spreek wat Hy deur die Vader beveel 

                    VERHOUDING TUSSEN DIE VADER EN DIE SEUN
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  DANK DIE HERE DAT HY KRAGTIG IN JOU WERK SODAT JY TOT GELOOF GEKOM HET.
  BID DAT DIE HERE JOU VREESLOOS SAL MAAK OM DIE EVANGELIE ONBESKAAMD  

TE VERKONDIG.

Hierdie gedeelte raak ’n paar temas aan wat in die Christelike lewe van groot 
belang is. DIe openlike belydenis is veral ‘n belangrike tema. Ons moet mense 
wees wat vreesloos, onbeskaamd die evangelie verkondig. Dis nie altyd maklik 
of lekker nie – maar dis wat Jesus van ons vra as dissipels (as volgelinge van 
Hom). Verder kom die tema van aanvaarding en verwerping navore. Die keuse 
word voor elkeen gestel: As jy die Evangelie van Jesus Christus hoor – verhard  
jy of volg jy Hom? Erken en bely jy Hom as jou Koning of verwerp jy Hom en 
staan onder sy oordeel? Laastens kom die tema van Jesus se gesag na vore. 
Jesus en die Vader en die Gees is een God en hulle praat uit een mond en  
bevestig die Evangelie.

                    SAMEVATTING

                    GEBEDSRIGLYNE

9  Wat is die ewige lewe? 

10  Wat is die Vader se opdrag in vers 50 wat lewe gee?

is. Die Seun neem nie sy eie inisiatief nie, maar Hy spreek gewilliglik die wil van 
sy Vader. Alles wat die Seun sê is uit totale gehoorsaamheid in ooreenstemming 
met die wil van die Vader. Hy toon die perfekte Seunskap deur in elke hande-
ling die wil van sy Vader te doen. Die Persone van die Vader en die Seun is dus 
in hulle verhouding nie presies dieselfde nie. In die Drie-Eenheid van God is dit 
die Vader wat inisieer, Hy stuur, beveel en laat toe. Die Seun reageer en word 
gestuur. Hy is gehoorsaam en doen sy Vader se wil. Deurdat die Seun Homself 
onderwerp aan die Vader en deur die volkome nakoming van die wil van die 
Vader, verheerlik Hy die Vader. Die Seun bevestig daarmee dat die wil van die 
Vader in alles goed en reg is. In die nakoming daarvan vind die Vader vreugde in 
die Seun en is Hy verheug oor Hom.
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1   Het Jesus geweet wat voorlê? Wat het Hy geweet van dit wat voorlê? Vergelyk  
in besonder vers 1.

2   Wat is die rede wat in vers 1 genoem word vir hoekom Jesus voortgaan al weet 
Hy wat vir Hom voorlê? 

3   Mense onderspeel maklik die werk van die duiwel. In die lig daarvan wat leer  
vers 2 ons oor die betrokkenheid van die duiwel by sonde? 

4   Wat bedoel ons met die Onse Vader se bede dat die Here ons van die bose moet 
verlos? Vergelyk Jakobus 1:16 en verder. 

’n Dienskneg is nie 
groter as sy heer nie

                LEES JOHANNES 13:1-20

J 
esus is gereed om sy lewe as gewillige Dienskneg af te lê. Hierdie 
gedeelte dien as die begin van die afsluitingsgebeure voor Jesus se 

kruisdood. Johannes 13:1-20 handel spesifiek oor Jesus wat diep bewus is van 
waarom Hy aarde toe gekom het en deur Wie Hy gestuur is. In die lig daarvan 
dat Jesus al hierdie dinge weet het Hy opgestaan en by die voete van die dis-
sipels gesit en hul voete gewas. Jesus wys dat ’n dienskneg nie verhewe is bo 
sy heer nie. Jesus is ons voorbeeld. Hy het Homself verneder as Heer – en dus 
mag ons nie weier om Hom te aanvaar nie. 
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7  Waarteen maak Petrus beswaar? Vergelyk vers 6.

8  Wat beteken Jesus se woorde dat hulle wat gewas is, rein is?

9  Wat beteken Jesus se woorde dat nie almal rein is nie?

10   Sukkel jy soms om die Here se liefde vir jou te aanvaar, omdat jy voel Hy gaan 
te ver? Vergelyk Petrus wat weier dat Jesys sy voete was.

11   Wat bedoel Petrus met Jesus moet ook sy hande en sy hoof was? (Vergelyk  
1 Korintiërs 6:11)

VOETE WAS: Om mense se voete te was, was ’n baie algemene gebruik in 
die Midde-Ooste. Die mense het ver te voet gestap, met sandale,  
in stowwerige droë gebiede. Die gebruik is dus nie vreemd vir die 
dissipels nie, hoewel dit opvallend is dat dit juis Jesus is wat hul voete 
was. Dit was gewoonlik die diensknegte of slawe se verantwoordelik-
heid. Daardeur wys Jesus dat Hy bereid is om Homself te verneder en 
op die vlak van ’n slaaf te plaas.

5   Kan jy aan ander voorbeelde dink waar die Here Jesus dinge gedoen het om 
daardeur sy dissipels te leer? Vergelyk vers 7. 

6   Kan jy in jou persoonlike lewe aan voorbeelde dink van dinge wat die Bybel leer 
wat jy nie verstaan het nie, maar nou verstaan? 

Dit is opvallend dat vers 2 ons leer dat die duiwel reeds op hierdie stadium in 
Judas se hart die saadjie van verraad kom plant het en dat hy reeds aan die 
beplan was. Die ironie is opvallend. Judas sit en kou aan hoe Hy Jesus gaan  
verraai, maar Jesus in sy alwetendheid gaan ook nie Judas met die wassing 
verby nie. Ook Judas het verlossing nodig, alhoewel hy dit verwerp het. Die 
duiwel is nie passief nie – hy is aktief besig om Judas se gedagtes in ’n rigting  
te stuur. Judas is nié ’n onskuldige slagoffer nie, hy laat hom gewillig meesleur. 

                    JUDAS BEPLAN REEDS HOE HY JESUS GAAN VERRAAI
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  DANK DIE HERE VIR SY LIEFDE VIR ONS DAT HY BEREID WAS OM ONS TE BEDIEN – AL KOS 
DIT HOM VERNEDERING. 

 BID DAT DIE HERE ONS SAL BEWAAR VAN DIE BOSE. 

Jesus wil in hierdie gedeelte vir ons leer dat Hy gekom het om ons te dien. Hy 
was ons nie skoon deur veilig op sy troon te bly sit nie, maar doen dit deur aarde 
toe te kom en Homself tot aan die kruis te verneder. Dit is iets wat vir ons moeilik 
is om te aanvaar. As ons dit nie aanvaar nie, het ons geen deel aan Hom nie! Dit 
wat Hy vir ons gedoen het, wys bo alle twyfel dat Hy ons waarlik lief het. 

                    SAMEVATTING

                    GEBEDSRIGLYNE

12  Wat is die verband tussen Jesus se kruisdood en Hy wat hul voete was? 

13   Sien vers 14 tot 20. Watter implikasie het die feit dat Jesus Homself verneder 
vir ons lewe? Lees ook Filippense 2:5-8 en 1 Petrus 2:21. 

As Jesus die dissipels se voete was, wil Hy dat hulle Hom in ’n sekere lig sien.  
Hulle moet fokus op die doel van sy koms. Petrus weier dat Jesus sy voete was 
(Johannes 6-10) en ons kan identifiseer met sy ongemak. Dit voel ondenkbaar 
die Christus Homself soos ’n slaaf sal gedra en my voete was? Die punt is: Ons 
het dit nodig dat Jesus ons skoon was! Hoe Hy hulle was is deur Homself te 
verneder. Dit geskied ook in die skadu van die kruis – wat nog die diepste 
vernedering gaan wees. Petrus – en ons – het nodig om daardie skoonwas in 
geloof dankbaar te aanvaar, in plaas van om die Here se liefdevolle vernedering 
ter wille van ons weg te stoot.

                    VOEL JY SOOS PETRUS WAT WEIER DAT JESUS SY VOETE WAS?
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DIE WEG: Wanneer Jesus sê dat Hy iewers heen op pad is, wil die  
dissipels weet op watter weg. Dit is die vraag wat in elke mens se  
hart leef. Volgens Romeine 1 besef elke mens dat God bestaan, maar 
wonder wat die weg na Hom toe is. Hoe kom ons by Hom uit? Jesus 
kom en maak dit duidelik dat Hy die Weg na die Vader is. Die wat in 
Hom glo as die Weg, staan in verhouding met die Vader. 

Jesus is die  Weg, die 
Waarheid en die Lewe

                LEES JOHANNES 14:1-31

J 
esus is hier besig met sy afskeidsrede, wat die volgende vier hoofstukke 
beslaan. Dit begin by hoofstuk 13:31 tot aan die einde van hoofstuk 17. 

Die goue draad wat deur Johannes 14 loop, vra die vraag: Wat is die weg na 
God toe? Jesus antwoord hierdie vraag persoonlik, met Homself as die Weg na 
die Vader. Die weg na God toe is dus nie los van die Persoon en die werk van 
Jesus Christus nie. Hy kom nie om heen te wys na die weg nie – maar is self die 
Weg. Filippus (vergelyk vers 8) verstaan dat dit ’n persoonlike verhouding is – 
maar hy verstaan nie dat Jesus die Persoon is wat die Weg is nie. Filippus vra 
dat Jesus heenwys na die Vader, terwyl Jesus en die Vader Een is én die Weg is. 
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1   Wat bedoel Jesus in vers 2 met: “In die huis van my Vader is daar baie wonings ... 
Ek gaan om vir julle plek te berei”? 

2   Lees Johannes 11:16. Hoe het Tomas se begrip verander (vers 5) oor wat dit 
beteken om saam met Jesus gaan? 

3   Wat van die opregte Moslem wat die weg na Allah deur goeie werk sien? Wat 
antwoord ons hom in die lig van Johannes 14:6?

4   Wat beteken dit om iets in Jesus se Naam te vra? Vergelyk vers 13 tot 14 en  
1 Johannes 5:14. 

5   Jesus verklaar dat Hy ons nie as wese sal agterlaat nie. Vergelyk vers 18, 21, 23  
en 28. Is Jesus vandag nog met ons? Sien ook Heidelbergse Kategismus se Vraag 
en  Antwoord 47.

6   Wat maak ons met die Christen wat homself/haarself ’n Christen noem, maar nie 
volgens God se gebooie wil leef nie? Vergelyk verse 15, 21, 23 en 24. 

Dit is interessant om die ooreenkoms te sien tussen hierdie gedeelte en He-
breërs 1:3: “Hy, wat die afskynsel is van sy heerlikheid en die afdruksel van sy 
wese ...” Jesus is die perfekte openbaring van die Vader en daarom kan Hy vir 
Filippus bevestig dat as iemand Hom gesien het, het hy ook die Vader gesien. 
Jesus sê net wat die Vader sê en doen net wat sy Vader beveel. 

                    JESUS EN DIE VADER IS EEN

Die vroeë Kerk het bekend gestaan as “van die Weg” (vergelyk Handelinge 9:2 
en 19:9, 23 1953-Vertaling). Letterlik: gelowiges wat in Jesus glo en in dank-
baarheid leef soos Hy vra, met ander woorde – volgelinge van die Weg.

                    VOLGELINGE VAN DIE WEG
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  BID DAT DIE HERE HOMSELF DAAGLIKS DUIDELIKER AAN JOU SAL OPENBAAR SODAT JY HOM 
NOG BETER SAL LEER KEN.  

  BID DAT DIE HERE JOU HART OPREG SAL MAAK, SODAT JY NA SY WOORD SAL LUISTER EN 
VOLGENS SY GEBOOIE SAL LEEF.

  BID IN DIE NAAM VAN JESUS SODAT DIE VADER IN DIE SEUN VERHEERLIK SAL KAN WORD.

Hierdie gedeelte wil ons opnuut herinner aan die feit dat Jesus die Weg na die 
Vader is. Dit wil ons oproep om ons vrede in Hom te vind – en in dankbaarheid 
volgens sy gebooie te leef. Dit wys juis vir ons dat Jesus en die Vader Een is en 
dat die Gees saam met die Vader en die Seun uit een mond praat. 

                    SAMEVATTING

                    GEBEDSRIGLYNE

7   Lees vers 23 en 24. In die lig daarvan, kan ’n mens sê dat iemand die Woord lief 
het as hy geneig is om die Woord te bevraagteken?

8  Hoekom word die Heilige Gees die Trooster genoem? Vergelyk vers 26.

9  Lei die Gees ons ooit in stryd met wat Jesus gesê het? Vergelyk vers 26. 

10  Wat is die vrede wat Jesus hulle nalaat? Vergelyk vers 27.

11   Hoekom moet die dissipels hulself verbly in die feit dat Jesus weggaan?  
Lees vers 28.

’N ANDER HELPER: Die woord “Parakleet” word in sommige vertalings 
gebruik, in ander “Helper”. Dit verwys na ’n advokaat wat optree vir die 
verdediging (1 Johannes 2:1).
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Hy is die Wynstok, 
ons is die lote

H 
ierdie gedeelte is ‘n voortsetting van die laaste gesprekke van Jesus voor 
sy inhegtenisname. Daarin moedig Jesus die dissipels aan om te volhard 

en om hulle voor te berei vir die tyd wat voorlê. Die Here roep die dissipels op 
om in Hom te bly. Hy spel ook uit wat dit beteken om in Hom te bly: byvoor-
beeld dat hulle vrug sal dra soos Hy vrug gedra het; dat hulle sal volhard soos 
Hy volhard het; dat hulle gehoorsaam sal wees aan Hom soos Hy gehoorsaam is 
aan die Vader; en dat hullie liefde vir Hom sal betoon soos Hy lief is vir die Vader. 

                LEES JOHANNES 15:1-11
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1  In Jesus se vergelyking: Watter rol speel die Vader, die Here Jesus, en ons?

Dis baie opvallend dat die Here so gereeld landbou- en tuinmaakterme  
gebruik. Dit maak dit vir ons makliker om die Here se woorde te verstaan. Dit 
gee ons fisiese, tasbare voorwerpe om te help onthou waarheen dit verwys. 
Geïnspireer deur die vergelykings in die Bybel, is ons dalk geneig om ook 
hierdie tipe vergelykings te tref. Pas op! Jesus se vergelykings is God se Woord. 
Ons eie vergelykings kan net gebrekkig wees en verwarring veroorsaak.

                    DIE GEBRUIK VAN VERGELYKINGS

OM IN HOM TE BLY: Deur geloof in Christus word ons in Hom ingeënt en 
kry ons aan Hom deel. Die Heidelbergse Kategismus stel dit as volg in 
vraag 20: “Word al die mense dan weer deur Christus salig soos hulle 
deur Adam verlore gegaan het?” Die antwoord is nee, “... slegs die wat 
deur ’n ware geloof in Hom ingelyf word.” 
Deurdat ons in Christus is, word God ons Vader en kry ons deel aan die 
Vader se versorging. Die Vader snoei en versorg die lote met die doel 
om meer vrug te dra. Met ander woorde, die Vader lei en tug gelowiges 
sodat hulle meer na die beeld van die Seun gevorm word. 
Ons lees verder in antwoord 20 dat gelowiges deur geloof ook al sy 
weldade aanneem. Met ander woorde, gelowiges doen nie net niks nie, 
ons móét vrug dra. Die Here verklaar dat ons afgesny en verbrand word 
as ons nie vrug dra nie. As daar nie ware geloof in Christus is nie, is die 
uiteinde dus die helse vuur. 

Elke Christen se vraag bly dus: Hoe moet ons in Hom bly? Die Heidelbergse  
Kategismus stel in antwoord 64 voor dat dit onmoontlik is dat ’n mens wat deur 
’n ware geloof in Christus ingeplant is, nie vrugte van dankbaarheid sal voort-
bring nie. Deur geloof in Christus word ons dankbaar en dank ons Hom deur 
woorde te sê en dade te doen wat ons dankbaarheid wys.

                    HOE MOET ONS IN HOM BLY?
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Die eenheid met Christus as ons Middelaar word op verskeie plekke in die Skrif 
uitgebeeld. Hierdie uitbeeldings werk saam om die aard van ons verhouding 
met Hom te verduidelik. Daar is die fondasie en die gebou (1 Korintiërs 3:11; 
Efesiërs 2:20-22); die wynstok en die lote (Johannes 15:1-17; Romeine 6:5);  
die hoof en die liggaam (1 Korintiërs 6:15, 19; 12:12); die man en die vrou 
(Romeine 7:4; Efesiërs 5:31-32); en Adam en sy nageslag (Romeine 5:12, 18-21; 
1 Korintiërs 15:22, 45). Die vergelyking van die wingerdstok dui ’n volkome 
afhanklikheid aan.

                    EENHEID MET CHRISTUS

2   Lees vers 2 tot 3. Hoe maak die Vader ons skoon, sodat ons meer vrug kan dra? 
Vergelyk ook Johannes 13:10; en Kolossense 1:6 en 10.

3   As alle mense tog goed doen, wat bedoel Jesus as Hy in vers 5 verklaar dat ons 
sonder Hom niks kan doen nie? 

4   Watter belofte is daar in vers 5 vir elkeen wat wel in Hom bly? Vergelyk  
Romeine 6:5 en Efesiërs 4:15-16. 

5   Watter waarskuwing is daar in vers 6 vir elkeen wat nie in Hom bly nie? Lees  
ook Matteus 13:40-43 en Judas 7.

In die Johannes-evangelie maak Jesus sewe uitsprake wat begin met die  
woorde “Ek is”. Elkeen van hierdie “Ek is”-uitsprake bevorder ons verstaan van 
Jesus se bediening in die wêreld. Die uitsprake verbind Jesus aan die Ou- 
Testamentiese openbaring van God. In die Ou Testament het God sy naam 
aan Moses geopenbaar: “EK IS WIE EK IS. Dit is wat jy vir die Israeliete moet sê: 
‘EK IS het my na julle gestuur,’” (Eksodus 3:14). “EK IS” word dus ongetwyfeld as 
God wat Homself openbaar verstaan. Telkens wanneer Jesus ’n “Ek is”-uitspraak 
maak, het Hy Homself dus as God geïdentifiseer. Hierdie is die laaste van die 
“Ek is”-uitsprake in die Johannes-evangelie. Die sewe uitsprake is: die Brood, 
die Lig, die Deur, die Goeie Herder, die Opstanding en die Lewe, die Weg, die 
Waarheid en die Lewe, en die Ware Wingerdstok.

                    DIE “EK IS”-UITSPRAKE
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  DANK DIE HERE DAT HY DIE VOLMAAKTE LANDBOUER IS EN DAT HY ONS DEEL VAN SY 
WINGERD MAAK.

  VRA DAT DIE VADER JOU SAL HELP OM TOT SY VERHEERLIKING VRUG TE DRA.

Jesus wil in hierdie gedeelte vir ons leer dat ons in Hom moet bly, soos Hy in 
die Vader bly. Soos ‘n loot nie sonder ‘n wingerdstok kan bestaan nie, net so kan 
gelowiges nie sonder Christus lewe nie. Ons bly in Christus deur in geloof aan 
sy gebooie gehoorsaam te wees. Daaruit vloei ware liefde en blydskap. 

                    SAMEVATTING

                    GEBEDSRIGLYNE

6   Wat bedoel die Here Jesus as Hy in vers 8 verklaar dat ons sy dissipels sal wees? 
Lees ook Johannes 15:16; Jesaja 61:3 en 2 Korintiërs 9:13.

7   Lees vers 9 tot 11. Wat behels dit om in Hom te bly? Watter drie dinge word  
daar genoem?

8   Vergelyk vers 11. Hoe word Jesus se blydskap in ons meer? Wat word bedoel met 
blydskap hier?

9  Lees vers 9 en 10: Hoe vergelyk dit met die wêreld se konsep van liefde?
 
10  In die lig van vers 11, is dit ’n swaar las om in die Here Jesus te bly? 
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Jesus stuur sy Heilige 
Gees vir sy dissipels

“GEES VAN DIE WAARHEID”: Die Here Jesus tree nie vanuit Homself op 
nie – Hy kom sê wat die Vader sê. So ook die Gees, wat nie vanuit 
Homself spreek nie, maar vanuit die Vader. Die Gees bevestig dit wat 
Jesus reeds kom sê het, wat dus nooit in stryd is met dit wat die Vader 
deur Jesus of die Gees verklaar nie. Al is hulle drie Persone spreek 
hulle uit een mond. Johannes 16:14 verklaar dat die Gees altyd die 
Here Jesus verheerlik. Hy maak nie die Here Jesus minder of stel selfs 
’n ander Jesus voor nie. Wat bedoel word met die konsep “Gees van 
die Waarheid”, soos die Gees van God genoem word, is dat dit wat die 
Gees verkondig altyd die Waarheid is. Dit is ook die standaard waaraan 
Waarheid gemeet moet word. Die Bybel is deur die Gees geïnspireer 
en daarom is dit in lyn met wat die Vader gekommunikeer het. Die 
Gees sal ons dus nooit in stryd met God se Woord lei nie. Iemand wat 
beweer dat God hulle gelei het om iets te doen wat in stryd is met die 
Woord, bewys hulself as leuenaar.

I 
n Johannes 16 herinner Jesus die dissipels dat hulle nie uit hul eie krag 
hoef te verkondig nie, maar dat die Gees met hulle sal wees. Daar gaan 

regtig swaar tye kom, maar die Gees sal hulle krag gee om te bly volhard en 
hulle vertroos in daardie swaar tye. Hy sal hulle deur sy Heilige Gees lei. Hierdie 
gedeelte is steeds deel van Jesus se laaste gesprekke voor sy inhegtenisname 
en kruisiging. Dié laaste gesprekke is om die dissipels aan te moedig om te 
volhard. Dit wil hulle ook voorberei vir die tyd wat voorlê en dit wat kom ná die 
opstanding van die Here Jesus. 

                LEES JOHANNES 16:1-15
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SONDE: Om te sondig is om die ware doel van ons lewens te mis – wat 
eer aan God is. Sonde is ’n oortreding in verhouding met God, met die 
klem op skuld.

1  Hoe weet ons as iets werklik vanaf die Gees kom wat ons lei?
 
2   Waarom sê die Here vir ons sekere dinge wat die toekoms gaan inhou? Vergelyk 

vers 2, asook Handelinge 8:1 en Matteus 24. 

3   Wat is ten diepste die rede waarom getroue Christene vervolg word? Vergelyk 
vers 3, asook Johannes 8:19 en 17:25-26. 

4   Waarom is dit volgens vers 7 voordelig vir die dissipels dat Jesus van hulle weg-
gaan? Vergelyk Johannes 7:39 en Handelinge 2:33. 

5   Hoe oortuig die Gees die wêreld van sonde, geregtigheid en oordeel? Vergelyk 
vers 8.

6   Waarom sou sommige predikante en dissipels van die Here daarvan wegskram 
om dit te verkondig? Waarom wil mense nie hoor van sonde, geregtigheid en 
oordeel nie?

Die interessante van vers 2 is dat die woorde van Jesus kort hierna in vervulling 
gegaan het. Dink maar aan Saulus wat die Christene vervolg het en hulle in 
die tronk laat gooi het. Die Rooms-Katolieke Kerk het ook aan hierdie praktyke 
meegedoen en baie Christen-Protestante ter dood veroordeel. Meer as 300 
miljoen Christene beleef hoë vlakke van vervolging omdat hulle dissipels van 
Jesus is. Vandag nog word Christene wêreldwyd vervolg. 

                    VERVOLGING VAN CHRISTENE



  66 |

  VRA DAT DIE HERE JOU SAL HELP OM TE VOLHARD TE MIDDE VAN VERVOLGING.
  DANK DIE HERE VIR DIE HEILIGE GEES.
  VRA DAT DIE HERE JOU GEWILLIG EN BEREID SAL MAAK OM DIE GEES SE LEIDING IN ALLES 

TE VOLG.

Jesus leer opnuut dat die Gees bevestig wat die Vader en Jesus verkondig. Die 
dissipels word voorberei op die koms van die Gees en op swaar tye wat voorlê. 
Hulle sal wel in moeilike tye deur die Gees van God kan volhard. 

                    SAMEVATTING

                    GEBEDSRIGLYNE

GEREGTIGHEID: Geregtigheid is die vervulling van die eise wat God  
stel. Regverdigheid is die voldoening aan die eise van God en staan  
teenoor wetteloosheid.

OORDEEL: Dit verwys na die handeling van finale oordeel van Jesus 
Christus oor sondaars op die laaste dag. Na die uitspraak sal God se 
ewige toorn vir altyd oor die skuldiges kom.

7   Hoe lyk jou gemeente gemeet aan hierdie standaard? Funksioneer jou  
gemeente onder leiding van die Gees of die tydsgees? Lees vers 8. 

8   Hoe verduidelik die Here Jesus self in vers 9 tot 11 die konsepte van: “sonde, 
geregtigheid en oordeel”? Vergelyk Handelinge 17:30-31. 

9   Wat leer vers 12 ons van die pad wat die Here Jesus met sy dissipels stap as die 
goeie Herder uit Wie se voorbeeld ons leer? Lees Johannes 13:34 en 15:17.

10   In die lig van vers 8: As ons nooit die wêreld oortuig van sonde en ongeregtig-
heid en oordeel nie, of selfs as ons die onderwerpe vermy – is ons dan besig 
om te verkondig wat die Gees verkondig of stap ons dan ’n ander pad?
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Jesus se gebed 
vir sy dissipels

Levitikus 16 leer ons van die Groot Versoendag. Die hoëpriester gaan dan in na 
die Allerheiligste van die tabernakel, waar hy reiniging en vergifnis van sy eie 
sondes kry, en dan vir die sondes van die volk offer. Die hoëpriester se taak het 
verder beteken dat hy die bloed van versoening oor die volk gaan sprinkel en 
die seën van die Here oor hulle uitspreek. Die hoëpriester het dan die mens by 
God gaan verteenwoordig, en later weer God by die mens.

                    DIE TAAK VAN DIE HOËPRIESTER

1   Hoekom is dit heel gepas dat ons van hierdie gebed van Jesus as sy 
“Hoëpriesterlike gebed” praat?

J 
esus is besig om sy bediening af te sluit, op pad na sy kruisdood. 
Johannes 13 tot 17 word daarom sy afskeidsgesprekke genoem. Hy 

was sy dissipels se voete, en wys Judas as verraaier en Petrus as die een wat 
Hom gaan verloën aan. Hy verduidelik dat Hy gaan om plek in die Huis van sy 
Vader voor te berei, maar dat hulle nie as weeskinders agtergelaat word nie; 
die Heilige Gees sal hul Trooster wees, hulle leer en lei. Waar hulle dan agter-
bly, moet hulle ten spyte van vervolging en moeite, mekaar liefhê, onwrikbaar 
glo en moed hou. Johannes 17 is die gebed van Jesus vir sy dissipels. Die tema 
regdeur is die eer van God, en dit vorm ’n pragtige eenheid. 

                LEES JOHANNES 17
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VERHEERLIKING: Hierdie woord verwys onder andere daarna dat ander 
sal sien en beleef dat jy belangrik is. Wanneer Jesus nou bid dat die 
Vader die Seun moet verheerlik, vra Hy dat die Vader die mense moet 
laat sien hoe belangrik en magtig Hy regtig is, en dat Hy werklik die 
Here is. Die mense sal dit sien as Hy uit die dood opstaan.

2  Wat beteken dit as Jesus sê: “die tyd het gekom”? (vers 1)

3  J esus bid dat die Vader Hom sal verheerlik “met die heerlikheid wat Ek gehad het 
 voordat die wêreld bestaan het”.  
a  Besit Jesus op daardie oomblik die glorie? Vergelyk met Filippense 2:6. 
b  Wat het Jesus gedoen om die Vader te verheerlik? (vers 4) Brei deeglik uit 
oor wat dit alles behels. 
c  Lees Hebreërs 12:2 en verduidelik aan die hand van Johannes 17:1-5 wat 
Jesus nog gaan doen om Homself en die Vader te verheerlik. (Wenk: Dit is Jesus 
se pad van die kruis na die kroon.)

4  Wat is die ewige lewe?

5  Hoe sal Jesus se kruisdood en opstanding beide die Seun en die Vader verheerlik?

6   Hoekom is Jesus se hemelvaart vir die dissipels, hoewel wonderlik, tog ’n krisis? 
Vergelyk Johannes 16.

7  Teen watter twee teenstanders bid Jesus dat sy kerk in bewaring sal bly?

8  Hoekom haat die wêreld God se kinders?

9   Openbaring 12:12 praat van die duiwel (die Draak) wat op die aarde neergewerp 
is  met die wete dat hy min tyd het.  
a  Wat gaan die duiwel probeer doen? 
b  Hoekom spits hy homself op die kerk van die Here toe?

10   Beteken die beskerming van die Here aan sy kerk dat ons nooit vervolg sal 
word / moeite ervaar / swaar sal kry nie? Hoekom of hoekom nie?

11   Wat is die resultaat van die bewaring waarvoor Jesus bid? (vers 11)
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  VRA VIR GENADE OM DAAGLIKS MET JOU HANDEL EN WANDEL DIE HERE TE VERHEERLIK.
  BID VIR ONS BROERS EN SUSTERS IN DIE VERVOLGDE KERK WAT DIE AANSLAE VAN DIE 

BOSE, SOOS ONS GELEER HET IN JOHANNES 17, DAAGLIKS BELEEF.
  VRA DAT DIE HERE ONS AS KERK SAL BEWAAR. 

Die grootste gedeelte van hierdie gebed – Johannes 17 – staan Jesus af aan 
voorbidding vir sy dissipels en die kerk. Daar is ook ander mense wat deur  
die toewyding in geloof van die dissipels tot geloof gekom het. Jesus bid dan 
dat God hulle sal bewaar, sodat hulle in ’n vyandige wêreld as kinders van God 
sal bly leef.

                    SAMEVATTING

                    GEBEDSRIGLYNE

HEILIG: Om heilig te wees beteken nie net moreel rein nie, maar ook 
eenkant, afgesonder vir diens. ’n Kind van God is heilig omdat hy, 
toegewyd aan God, in afsondering van die besmetting van die wêreld 
leef. Belangrik: God is heilig, en daarom maak Hy deur sy Gees sy 
kinders heilig sodat ons vanuit die Woord van God, diep bewus van 
Christus se offer sal leef.  

12   Lees weer vers 15 tot 17. Ons lees dat die Vader ons nie in ’n kokon toedraai  
en wegneem uit die wêreld nie, maar dat Hy ons sal beskerm. Wat is die  
beskerming waarvan Jesus praat?

13   Om dus in die wêreld te wees, beteken dat daar vir die gelowige ’n taak ín  
die wêreld is. Wat is daardie taak?

14  Hoe sluit hierdie opdrag van Jesus jóú in? (vers 20)

15   Hoe sal die eenheid in vers 21 tot 23 sigbaar wees? Hoekom is dit belangrik 
dat dit sigbaar is?
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D 
ie Joodse Raad het twee dae voor die pasga besluit dat hulle van Jesus 
ontslae moes raak. Hy moes doodgemaak word, en hulle plan was dat 

dit moet gebeur voor hulle paasfees aanbreek. Wat duidelik is uit die gedeelte, 
is die totale verwarring in die situasie, oor hoe ’n onskuldige gestraf moet word. 
Regdeur die gedeelte sien ons hoe die klagtes teen die Here Jesus gebring 
word, waarvan nie een geldig is om die doodstraf te gee nie. Wat Johannes vir 
ons hierin uitbeeld, is dat dit dien as voorbereiding van Jesus as die Paaslam 
wat geslag gaan word. Hy gaan nie sterf deur ’n Joodse massa wat Hom stenig 
nie, maar die wyse waarop Hy moes sterf is amptelik en in die openbaar. God 
bepaal dat Pilatus as regter in die proses sal optree. Lees ter agtergrond die hele 
Johannes 18, hoewel ons net gaan fokus op verse 28 tot 40.

                LEES JOHANNES 18:28-40

Jesus voor Pilatus
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Die Joodse raad het Jesus reeds op ’n valse klag ter dood veroordeel. Die 
Romeinse owerheid was egter die enigste owerheid wat die doodstraf kon oplê 
en voltrek. Daarom word Jesus na Pilatus geneem. Hy moes amptelik instem 
dat Jesus tereggestel mag word. Pilatus was goewerneur in die provinsie Judea 
van 26-36 n.C. Hy het volgens oorlewering glad nie ’n goeie verhouding met 
die Jode gehad nie, en die dinge wat hy gedoen het, het die Jode dikwels 
ontstel. Boonop was daar geluide van vervolging uit Rome en dus kon Pilatus 
nie nóg kritiek – selfs vanuit die kring van die Jode – bekostig nie. Hoewel hy 
dan self drie keer Jesus se onskuld beaam, gee hy toe aan die eis dat hulle Hom 
teregstel, teen sy gewete in. Die Bybel wys vir ons dat hy wreed (Lukas 13:1), 
trots (Johannes 19:10), bygelowig (Lukas 19:8) en besonder ambisieus was. 

                    WIE WAS PILATUS?

Ons lees van Annas en Kajafas, wat beide hoëpriester genoem word in hierdie 
gedeelte (verse 12 tot 14 en verse 19 tot 24). Daar is ook baie bespiegel oor die 
verhoor (of verhore!) wat Jesus voor hierdie twee manne gehad het. Dit is wel 
duidelik dat Annas nie formeel die posisie van hoëpriester in hierdie tyd beklee 
het nie. Sirenius het Annas in die jaar 6 n.C. as hoëpriester aangewys, maar hy is 
in 15 n.C deur Valerius Gratus onttroon. Hy was so ’n gesiene figuur in die Joodse 
hiërargie dat hy eintlik maar die maghebber was wat agter die skerms die toutjies 
bly trek het. Geskiedskrywers meen dat daar weinig iets gebeur het, sonder dat 
Annas iets daaroor sou sê; veral gesien in die lig van die feit dat vyf van sy seuns en 
uiteraard ook sy skoonseun (Kajafas) die posisie van hoëpriester beklee het. Hoe-
wel die amp van hoëpriester ’n belangrike geestelike doel en funksie gehad het, 
was Kajafas en Annas beide meer begaan oor hul politieke mag en is hierdie poli-
tiekery telkens deur die Romeine tot hul voordeel misbruik. Daar was dus net die 
skyn van behoorlike regsprosedure, want die vonnis – die dood – is reeds gevel. 

                    DIE HOËPRIESTER IN HIERDIE TYD
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1   Hoekom het die Jode wat Jesus na Pilatus gebring het, nie in sy ampswoning 
ingegaan nie? Is dit ironies?

2   Wat merk jy op vanuit die Jode se vae antwoord op Pilatus se vraag in vers 29  
en 30? Dink hieraan: Jesus is in die tyd van min of meer 18 uur – nie minder nie 
as ses keer verhoor. Tog bevind Pilatus Hom onskuldig. Hoekom word die skyn 
van behoorlike regsprosedure hier so gedryf?

3  Hoe probeer Pilatus die moeilikheid ontduik? Hoekom slaag daardie poging nie?

4   Hoekom moes Jesus juis gekruisig word? Vergelyk Deuteronomium 21:23 en  
Galasiërs 3:13.

5  Hoekom vra Pilatus vir Jesus of Hy ’n koning is? Wat is Jesus se antwoord?

6   Het Pilatus vir Jesus as ’n bedreiging beskou? Motiveer jou antwoord vanuit  
vers 35.

7  Wat is die aard van Jesus se Koningskap? 

8   Wat is die waarheid waarvan Jesus getuienis kom aflê het? Is waarheid relatief? 
Verduidelik aan die hand van Johannes 14:6.

9   Hoekom moes Jesus skuldig geoordeel word voor Pilatus? Verwys na die  
Heidelbergse Kategismus Sondag 15, Vraag en Antwoord 38.
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  VRA DAT DIE HERE JOU SONDE VIR JOU SAL UITWYS.
  DANK HOM, DAT HY WAT ONSKULDIG IS, VIR JOU SONDE GESTERF HET.
  VRA DIE HERE OM JOU IN JOU DAAGLIKSE BEKERING VAN DIE SONDE TE LEI.

In dié gedeelte het ons gesien dat Jesus Christus onskuldig voor Pilatus bevind 
is. Alles word baie mooi in die gebed van die gelowiges saamgevat in Hande-
linge 4:26-28: “Die konings van die aarde het in opstand gekom, en die heersers 
het saamgespan teen die Here en teen sy Gesalfde. Dit is wat werklik in hierdie 
stad gebeur het. Herodes en Pontius Pilatus het met heidennasies en die volk 
Israel saamgespan teen u heilige Dienaar, Jesus, wat deur U gesalf is ...” 

                    SAMEVATTING

                    GEBEDSRIGLYNE

’n Groot woord in kerklike kringe is “geregtigheid”. Vir die mens om in ’n 
verhouding met God te kan staan, die ewige heerlikheid te kan beërwe en 
blaamloos te wees, moet daar vir ons skuld betaal word. Omdat ons nie kan 
nie; staan Christus daarvoor in. In ruil vir ons sondes, word sy geregtigheid aan 
ons geskenk, of toegereken. Dit is die groot ruiltransaksie. Dit wat ek nie het, of 
verdien het nie, word aan my geskenk.

                    DIE RUILTRANSAKSIE TUSSEN SONDE EN GEREGTIGHEID

10   Hoe vind die ruiltransaksie van vers 39 en 40 ’n parallel met die groot 
ruiltransaksie wat Christus namens ons vervul?
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J 
ohannes het nie al dieselfde gebeure vertel wat die ander evangeliste, 
Matteus, Markus en Lukas, vertel het nie. Wanneer hy by die lyding en 

dood van Christus kom, beskou hy dit nie as vlekke op sy evangelie nie. In plaas 
daarvan om dit uit te laat, as iemand wat hom skaam vir sy Meester se kruis, 
vertel Johannes juis in hierdie hoofstuk, net soos die ander evangelies, die res 
van Christus se ontstuimige en verwarde verhoor voor Pilatus, die vonnis en die 
uitvoering daarvan.

Jesus word aan die 
Jode oorgelewer

                LEES JOHANNES 19:1-16
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Die Romeinse gésel was ‘n kort houthandvatsel waaraan ’n aantal rieme vas-
gemaak is. Aan hierdie rieme is skerp stukkies lood of koper of been vasgemaak. 
Die slagoffer se hande is dan aan ’n pilaar vasgemaak en dan word sy kaal rug 
genadeloos geslaan. Die aard van die misdaad sou bepaal hoeveel houe die 
slagoffer kry – selfs tot soveel as 40. Dikwels het die slagoffer tydens die géseling 
beswyk. Ons weet dat Jesus baie ernstig gewond en swak was want Simon van 
Sirene (Lukas 23:26) word gedwing om sy kruis tot by Golgota te dra.

                    HOE ’N GESEL GEBRUIK IS

1   Dit is duidelik dat Pilatus nie Jesus wil doodmaak nie (vergelyk Johannes 19:5  
en 19:12). Hoekom het hy nie vir Jesus vrygespreek toe dit duidelik word dat 
Jesus onskuldig is nie? 

2  Hoekom laat Pilatus vir Jesus gésel?

Pilatus probeer vier keer om die Jode van sy nek af te kry. Kyk na hierdie vier 
teksverse waar hy probeer om Jesus vry te laat:
1.  JOHANNES 18:31: “Vat julle hom en veroordeel hom volgens julle wet ...” 

Hy probeer sy verantwoordelikheid op iemand anders skuif.
2.  JOHANNES 18:39: “Maar julle is gewoond dat ek vir julle gedurende die Paasfees 

iemand loslaat.  Wil julle hê ek moet die koning van die Jode vir julle loslaat?” 
Hy probeer (tevergeefs) ‘n manier kry om Jesus vry te laat gaan. 

3.  JOHANNES 19:1: “Toe het Pilatus vir Jesus geneem en Hom laat gésel ...” 
Hy probeer ‘n kompromie aangaan – om Jesus eerder te gesel. 

4.  JOHANNES 19:15: “Toe vra Pilatus vir hulle: ‘Moet ek julle koning kruisig’?” 
Hy probeer sy beskuldigers se simpatie opwek, ook tevergeefs.

                    PILATUS SE POGINGS OM JESUS VRY TE LAAT
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Die godsdienstige leiers het waarskynlik hierdie klag as ’n troefkaart gehou. ’n 
Suiwer godsdienstige klag sou vir ’n heiden geen waarde gedra het nie; maar 
nou; omdat hulle valse beskuldigings van Jesus ontspoor en ontmasker is; het 
hulle geen opsie as om hierdie klag te bring nie. Die Jode het Pilatus met baie 
moeite belas, maar hy is ook bang vir hulle. Met hierdie woorde is daar eintlik ’n 
bedekte dreigement aan Pilatus: Stel die man tereg, óf ...

                    DIE KLAG VAN GODSLASTERING

4   Wat het Johannes 18:38; 19:4; 19:6, Matteus 27:23 en Matteus 27:24 in gemeen? 
a  Hoekom is dit belangrik om op te merk dat juis die priesterhoofde in vers 6 
skree: “Kruisig hom! Kruisig hom!” 
b  Hoekom laat ’n regverdige God toe dat hierdie dinge gebeur? Vergelyk  
Jesaja 53:5-8 en Galasiërs 3:13.

5   Hoekom kom die klag van ‘godslastering’ nóú eers uit? (vers 7) 
a  Wat behels die klag van godslastering? Vergelyk Johannes 3:16, 5:18; 8:53;  
en 10:33-36) 
b  Wat is die straf vir godslastering? Vergelyk Levitikus 24:16.  
c  Hoekom weet ons dat Jesus nie gedoen het waarvan Hy beskuldig is nie?

Merk op hoe Pilatus vir tyd speel, die probleem probeer ontwyk en eintlik vir  
Jesus wil vrylaat. Hy wil van die probleem ontslae wees. Deurdat hy vir Jesus 
met mantel en kroon, bebloed en swak voor die skare stel, probeer hy die  
simpatie van die skare opwek sodat hulle Hom sal vrylaat. Dit is asof hy wil sê: 
Kyk mooi! Hierdie man is geen rebel nie, het hy nie reeds genoeg gely nie?

                    HOE PILATUS VIR TYD SPEEL

3  Wat probeer die soldate bereik met die mantel en die doringkroon?

6  Hoe weet ons die bedekte dreigement het geslaag? (vers 8)
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  VRA DIE HERE OM JOU HART VAN ’N NEUTRALE HOUDING TEENOOR HOM TE BEWAAR.
  VRA DIE HERE OM AS SY GETUIE DIE WAARHEID AAN ANDER, WAT DIT NOG NIE GEHOOR HET 

NIE, TE BEDIEN.

Hoor die wonderlike perspektief wat die gebed van die gelowiges in Han-
delinge 4:28 verder gee “... en hulle het alles gedoen wat U vooruit beskik en 
besluit het.” Alles het dus gebeur soos God dit beskik het. Agter die regterstoel 
van Pilatus, is dit God wat die oordeel oor sy Seun gebring het sodat Hy sal 
sterf vir die sonde van die mens.

                    SAMEVATTING

                    GEBEDSRIGLYNE

7   Hoekom, dink jy, beweeg Pilatus heeltyd heen en weer tussen die skare en Jesus?

8   Hoekom kan ons sê Jesus het Homself aktief oorgegee, en nie maar net  
passief toegelaat dat dinge met Hom gebeur het nie? Motiveer jou antwoord  
uit vers 10 en 11. 

9   Hoe word die bedekte dreigement van vers 7 ’n openlike dreigement in vers 12? 
Wat is die inhoud van die dreigement en die moontlike gevolge?

10   Pilatus gee in. Verwys na Sondag 15 Vraag en Antwoord 38 en verduidelik 
hoekom dit nodig was.

11  Hoekom juis ’n kruisdood? Vergelyk Sondag 15, Vraag en Antwoord 39. 

12   Kan ’n mens neutraal wees oor jou belydenis van Christus? Antwoord jou 
vraag deur te kyk na die manier waarop Pilatus die kwessie probeer systap  
en misluk het.

13  Wat beteken dit dat die onregverdige regter die Lam van God veroordeel het?
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H 
oewel Johannes nie sy evangelie soos die ander evangeliste begin 
het nie, sluit dit tog soos hulle af met die geskiedenis van Christus se 

opstanding. Net soos die ander evangeliste beskryf hy nie hoe Hy opgestaan 
het nie, maar wel die saak self: die gebeure en bewyse daarvan wat getoon 
het dat Jesus opgestaan het. Die bewyse van Christus se opstanding, wat ons 
in hierdie hoofstuk het, is dit wat onmiddellik by die graf plaasgevind het: Die 
graf is leeg en die grafdoeke in goeie orde (vers 1–10); twee engele verskyn 
aan Maria Magdalena by die graf (vers 11–13); en Christus self verskyn aan haar 
(vers 14–18). Gebruik Heidelbergse Kategismus Sondag 15 en 16 tesame met 
Johannes 20:1-18 om die vrae in hierdie Bybelstudie te beantwoord. 

Jesus staan op 
uit die dood

                LEES JOHANNES 20:1-18

1  Wat beteken dit as ons sê Jesus het gely? Wanneer het Jesus gely?

2  Hoekom moes Jesus begrawe word?
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Ons lees van tyd-tot-tyd hoe die opstanding van Jesus Christus betwyfel word. 
Emeritus Aartsbiskop Desmond Tutu het per geleentheid gesê dat die op-
standing van Jesus nie beteken dat ’n dooie lyk weer lewendig geword het nie. 
Dominic Crossan, ’n skrywer bekend vir sy kritiek op die Bybelse siening van 
die opstanding, het beweer dat dit heel moontlik is dat Jesus se liggaam deur 
honde in die straat opgeëet is. Nog ander teoloë probeer die “probleem” van 
die opstanding met die sogenaamde metaforiese opstanding versoen. Dit sou 
beteken dat Jesus nie noodwendig fisies opgestaan het nie, maar dat Hy ’n tipe 
metaforiese opstanding in jou hart het. 
Tog is dit duidelik dat die Christelike geloof by die opstanding staan of val. Die 
opstanding is die bewys dat Hy werklik alles volbring het, dat Hy nie ’n valse 
profeet was of ’n tydelike heldefiguur wat die skares met leuens kom opsweep 
het nie. Paulus sê immers dat indien die opstanding nie ’n feit is nie, ons geloof 
waardeloos is (1 Korintiërs 15). ’n Belangrike opmerking in hierdie verband, en 
die moeite werd om te onthou, is: As die Bybel oor so ’n kern gedagte van sy 
boodskap totaal en al verkeerd is – hoekom dan hoegenaamd in die res van die 
Bybel glo? Hoekom dan enigsins glo?

                    OPINIES EN FEITE OOR DIE OPSTANDING

3  Met watter verwagting het die vroue die Sondagoggend na die graf toe gekom?

4   Hoe is dit vanuit vers 1 en 2 duidelik dat die vroue nie verstaan wat gebeur  
het nie?

5  Watter leidrade gee die eerste tien verse dat Jesus opgestaan het?

6   Hoekom is dit betekenisvol dat vers 7 sê dat die doek wat om Jesus se kop 
gedraai was, ook daar was, en dat dit “...eenkant afsonderlik opgerol...” was? 
Vergelyk hiermee Matteus 27:59-66 en 28:11-15.

7  Hoekom is die opstanding van Jesus so noodsaaklik vir ons geloof?
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  DANK DIE HERE VIR DIE OPSTANDING VAN JESUS CHRISTUS, WANT DIE VRUG DAARVAN IN 
’N GELOWIGE SE LEWE IS ALLESOMVATTEND. 

  BID DAT DIE VRUG VAN DIE NUWE LEWE DEUR SY OPSTANDING TOENEMEND IN JOU SAL 
GESTALTE KRY.

  BID VIR DIE WAT DIE OPSTANDING NOG AS ONMOONTLIK BESKOU.

Christus se opstanding is ’n wonderlike troos vir gelowiges. Dit beteken nie 
net dat Hy die dood vir Homself oorwin het nie, maar ook vir ons. Ons hét die 
ewige lewe. Die dood is vir ons ook oorwin. Ons het die ewige lewe saam met 
God en ons liggame sal, net soos Jesus s’n, uit die dood opgewek word.

                    SAMEVATTING

                    GEBEDSRIGLYNE

Die Heidelbergse Kategismus se Sondag 17 Vraag 45 vra oor die nut van die 
opstanding. Die antwoord daaruit is: 
1.  Ten eerste het Hy deur sy opstanding die dood oorwin sodat Hy ons die 

geregtigheid wat Hy deur sy dood verwerf het, deelagtig kon maak. 
2. Ten tweede word ons nou ook deur sy krag tot ’n nuwe lewe opgewek. 
3.  Ten derde is die opstanding van Christus vir ons ’n betroubare waarborg van 

ons salige opstanding. 
IN KORT SIEN ONS DAT DIE OPSTANDING DRIE DINGE VIR ONS BETEKEN: 
1.  REGVERDIGMAKING: Die prys vir ons sondes is betaal en die geregtigheid van  

Christus word my toegereken asof ek dit self volbring het. 
2.  HEILIGMAKING: Ek begin nou reeds ’n nuwe lewe, afgesonderd van die invloed van 

die wêreld en deur sy krag streef ek om na Christus se beeld vernuwe te word.
3.  VERHEERLIKING: Christus se opstanding waarborg my dat ek ook in die ewigheid 

saam met Hom sal lewe.

                    WATTER NUT HET DIE OPSTANDING VAN CHRISTUS VIR ONS?

8  Hoe word die opstanding prakties in jou nuwe lewe waarin jy opgewek is?

9  Wat is die doel van die Evangelie volgens Johannes? Lees vers 30 tot 31.
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I 
n hoofstuk 20 het ons onder die indruk gekom van die waarheid van 
die opstanding. Dit is ook duidelik dat die geloof daarby staan of val. 

Dit lyk asof Johannes sy evangelie met die voorafgaande hoofstuk afgesluit 
het, maar hy sê dat daar nog baie ander tekens was wat Jesus gedoen het om 
sy opstanding te bewys. In hierdie hoofstuk noem hy een van die vele: die 
verskyning van Christus aan sommige van sy dissipels aan die see van Tiberias 
(verse 1–14) en die gesprek met Petrus na die ete.

Jesus verskyn na 
sy opstanding

                LEES JOHANNES 21:1-19

Tussen Jesus se opstanding en hemelvaart het Hy ten minste tien keer aan sy 
volgelinge verskyn:
1. ’n Groepie vroue (Matteus 28:9-10)
2. Maria Magdalena (Markus 16:9; Johannes 20:11-18)
3. Petrus (Lukas 24:34-35)
4. Die Emmausgangers (Lukas 23:34; 1 Korintiërs 15:15)
5. Aan sy dissipels sonder Tomas (Johannes 20:19-23)
6. Aan sy dissipels saam met Tomas (Johannes 20:24-29)
7. Die dissipels by die See van Tiberias (Johannes 21:1-14)
8. Aan meer as 500 broers gelyk (1 Korintiërs 15:6)
9. Aan Jakobus, die broer van die Here (1 Korintiërs 15:7)
10.  Met die Hemelvaart verskyn Hy Aan al die dissipels (Lukas 24:50-51  

en Handelinge 1:4-11)

                    VERSKYNINGS VAN JESUS NA SY OPSTANDING
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1   Ons kan met redelike sekerheid aflei dat Petrus teruggekeer het na sy vorige 
beroep as visserman. Vergelyk Johannes 21:3 met Johannes 21:7 en beantwoord 
 hierdie vrae: 
 a  Hoekom sou hy wou terugkeer? 
b  Hoe bemoedig die Here hom? 
c  Wat sê dit vir jou oor die Here se genade vir sondaars?

2  Hoekom verseker die Here dat hulle poging om vis te vang ’n mislukking is?

3   Jesus wil nie die vis hê om te eet as Hy in vers 5 vra of hulle visgevang het nie. 
Hoekom vra Hy dit dan?

4   Hoe wys Jesus hulle op die feit dat hulle moet rekening hou met God se plan vir 
hulle lewe? (vers 4-6) Vergelyk Jesus se roeping van sy dissipels in Lukas 5:1-11.

5   Wat gebeur nou dat Johannes, die dissipel vir wie Jesus lief was, besef dat dit  
Hy is wat met hulle praat? (vers 6-8)

In Johannes 21:5 lees ons: “Mense, het julle nie iets gevang om te eet nie...” Die 
woord wat in die Grieks vir ‘mense’ vertaal word is letterlik ‘kinders’. Dit kan selfs 
verwys na ’n jongerige kind. Dit is ’n tipe troetelnaam wat ’n band van liefde 
tussen Jesus en die dissipels toon. Jesus benader hulle met wonderlike woorde 
van toenadering: “My kinders” of “Seuns”. 

                    HOE JESUS SY DISSIPELS AANSPREEK
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  BID DAT DIE HERE JOU SAL LEER HOE OM HOM PRAKTIES LIEF TE HÊ. 
  BID DAT DIE HERE JOU SAL LEER OM TE VERGEWE SOOS HY VERGEWE HET.
  VRA DAT DIE HERE JOU SAL HELP OM HOM ELKE DAG TE VOLG.

Geloof is nooit net kennis nie. Dit is kennis en vertroue. Vertroue wat uitged-
ruk word in dade van geloof. Hoewel Johannes hierdie dinge opgeskryf het 
sodat elke gelowige die nodige kennis oor Jesus Christus kan hê, gaan dit ook 
oor wat met die kennis gedoen moet word. Elke gelowige word geroep om 
hulle lewe anders te leef vanuit daardie kennis. Geen gelowige kan maar net 
onaangeraak verder leef nie. Die evangelie verander ’n mens se hele lewe om 
as navolger van Christus te leef en ander lief te hê.

                    SAMEVATTING

                    GEBEDSRIGLYNE

6   Wat sê hierdie gebeure vir jou oor jou geloofsverantwoordelikheid in die  
koninkryk?

7   Hoekom vra die Here vir Petrus drie keer of hy Hom liefhet? (Vergelyk  
Lukas 22:34; Johannes 18:15-18; 25-27)

8  Is liefde vir God net woorde? Bespreek volledig.

9   Petrus word deur die Here in sy amp herstel. Hy besef ook nou ten volle wat die 
evangelie beteken. Hoe maak ons dit praktyk in ons lewens?

Merk op met hierdie wonder dat Jesus nie die visse gemaak het nie, maar dat 
hy die omstandighede gunstig gemaak het vir hulle om so baie vis te kon vang 
(vergelyk Johannes 21:6). 

                    DIE DISSIPELS VANG BAIE VISSE



Weet jy wat die boek Johannes jou wil leer? Met hierdie 21 Bybelstudies – een 
vir elke hoofstuk uit Johannes – sal jy God se boodskap in die Evangelie volgens 
Johannes beter verstaan.

“TOE SÊ JESUS VIR HOM: 

JOHANNES 20:29 

GELUKKIG IS DIÉ 
WAT NIE GESIEN HET NIE 

EN TOG GLO.’”

‘Glo jy nou 
omdat jy My sien?


