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Sondag, 13 Augustus 2017 

Skriflesing:   Johannes 6:41 - 71; 1 Korintiërs 10:13  

Tema:   Opgee en padgee    

 

VERKONDIGING 

Skriflesing 

Johannes 6:41-71 

41 Die Jode het gemor omdat Hy gesê het: "Ek is die brood wat uit die hemel gekom het." 42 Hulle 

het gesê: "Is dit nie Jesus die seun van Josef nie? Ons ken mos sy pa en ma. Hoe kan hy nou sê: 

Ek kom uit die hemel?" 43 Jesus sê toe vir hulle: "Moenie so onder mekaar mor nie. 44 Niemand 

kan na My toe kom as die Vader wat My gestuur het, hom nie na My toe trek nie; en Ek sal hom 

op die laaste dag uit die dood laat opstaan. 45 By een van die profete staan daar geskrywe: `En 

hulle sal almal mense wees wat deur God geleer is. ' Elkeen wat na die Vader geluister en van 

Hom geleer het, kom na My toe. 46 Dit wil nie sê dat iemand anders al die Vader gesien het nie; 

net Hy wat van God af kom, Hy het die Vader gesien. 47 "Dit verseker Ek julle: Wie in My glo, het 

die ewige lewe. 48 Ek is die brood wat lewe gee. 49 Julle voorouers het in die woestyn manna 

geëet en tog gesterwe. 50 Maar hier is die brood wat uit die hemel kom sodat 'n mens daarvan kan 

eet en nie sterwe nie. 51 Ek is die lewende brood wat uit die hemel gekom het. As iemand van 

hierdie brood eet, sal hy ewig lewe. En die brood wat Ek sal gee, is my liggaam. Ek gee dit sodat 

die wêreld kan lewe. "52 Die Jode het toe onder mekaar begin stry en gesê:" Hoe kan hy sy 

liggaam vir ons gee om te eet? "53 Maar Jesus sê vir hulle:" Dit verseker Ek julle: As julle nie die 

liggaam van die Seun van die mens eet en sy bloed drink nie, het julle nie die lewe in julle nie. 54 

Wie my liggaam eet en my bloed drink, het die ewige lewe, en Ek sal hom op die laaste dag uit die 

dood laat opstaan. 55 My liggaam is die ware voedsel, en my bloed is die ware drank. 56 Wie my 

liggaam eet en my bloed drink, bly in My en Ek in hom. 57 Soos die lewende Vader My gestuur 

het, en Ek deur Hom lewe, so sal hy wat My eet, ook deur My lewe. 58 Hierdie brood wat uit die 

hemel gekom het, is nie soos die manna wat julle voorouers geëet het nie. Hulle het dit geëet en 

tog gesterwe. Wie hierdie brood eet, sal ewig lewe. "59 Dit het Jesus gesê toe Hy die mense in die 

sinagoge in Kapernaum geleer het. 60 Toe hulle dit hoor, het baie van Jesus se dissipels gesê:" 

Wat Hy nou sê, is darem te erg. Wie kan daaraan gehoor gee? "61 Jesus het vanself geweet dat 

sy dissipels hieroor mor, en Hy sê vir hulle:" Skrik dit julle af? 62 Wat dan nog as julle die Seun van 

die mens sien opvaar na waar Hy voorheen was? 63 Dit is die Gees wat iemand lewend maak; die 
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mens self kan dit nie doen nie. Wat Ek vir julle gesê het, kom van die Gees en gee lewe. 64 Maar 

daar is party van julle wat nie in My glo nie. "Jesus het immers van die begin af geweet wie dit is 

wat nie glo nie, en wie dit is wat Hom sou verraai. 65 Verder het Hy gesê:" Daarom het Ek vir julle 

gesê niemand kan na My toe kom as die Vader dit nie aan hom gegee het nie. "66 Hieroor het baie 

van sy dissipels omgedraai huis toe en nie meer saam met Hom gegaan nie. 67 Toe vra Jesus vir 

die twaalf: "Wil julle nie ook weggaan nie?" 68 Simon Petrus het Hom geantwoord: "Here, na wie 

toe sal ons gaan? U het die woorde wat ewige lewe gee. 69 En ons glo vas en ons weet dat U die 

Heilige van God is." 70 Jesus het daarop vir hulle gesê: "Het Ek nie self julle twaalf uitgekies nie? 

En een van julle is 'n duiwel!" 71 Hy het Judas die seun van Simon Iskariot bedoel, want hy sou 

Hom verraai, hy wat een van die twaalf was. 

 

1 Korintiërs 10:13 

13 Geen versoeking wat meer is as wat 'n mens kan weerstaan, het julle oorval nie. God is getrou. 

Hy sal nie toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie; as die versoeking kom, sal Hy ook die 

uitkoms gee, sodat julle dit kan weerstaan. 

 

PREEK   

Broers en susters in onse Here Jesus Christus:  

Vanoggend se diens is ‘n voorbereidingsdiens vir komende Sondag se Nagmaal. En soos u gehoor het, het 

ons gelees van Jesus wat hier aan die woord is. Hy is in woordewisseling met ander Jode. Van hulle ken 

Hom goed en van hulle is ook Sy eie dissipels.  

 

Net terloops, dit is belangrik dat ons sal onthou dat Jesus nie net 12 dissipels gehad het nie, maar dat daar 

‘n groot klomp mense was wat na Hom geluister het en Hom gevolg het en by Hom geleer het. Hy was vir 

hierdie mense wat Hom gevolg het ‘n Rabbi; ‘n leermeester.  

 

Jesus maak bekend dat Hy die Seun van God is. Hy ken die Vader en almal wat in Hom glo, sal vir ewig 

lewe, omdat Hy in hulle plek hulle sonde voor God sal dra. Hy sal die gebroke verhouding tussen God en 

mens herstel. Ek u hoor dat ‘n groot klomp mense net in Hom glo nie.  

 

Wat uitstaan van hierdie gesprek wat Jesus met die Jode het, is die feit dat Hy vir hulle sê dat Hy is die  

Brood uit die hemel 

en hulle moet van Sy liggaam eet  
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en van Sy bloed drink.  

 

Wat baie belangrik is, is dat mens hierdie tekste oor Jesus wat in gesprekke met ander Jode is, so sal lees dat 

ons altyd die verwysingsraamwerk van die Jood van daardie tyd ingedagte sal hou. In die tyd van Jesus was 

die gebruike en rituele van die Jode vir die volk belangrik. Hulle het al hulle feeste in ter nagedagtenis aan  

die Israeliete wat uit Egipte weg getrek het  

en wat die wet ontvang het  

en wat in die beloofde land in gelei is, gehandhaaf.  

 

Brood uit die hemel 

Dus as Jesus praat van ‘Hy is die brood uit die hemel’, dan dink die Jode aan God wat die Israeliete met 

manna uit die hemel gevoed het. Toe hulle honger was en daar geen kos beskikbaar was nie, het God in 

hulle behoeftes voorsien. Hy het vir hulle lewe gegee.  

Jesus sê vir die Jode dat Hy is vir hulle die lewe. Nie net vir nou nie, maar tot in ewigheid.  

 

Hulle moet Sy liggaam eet 

As ons lees dat Jesus vir die mense sê dat hulle Sy liggaam moet eet, dan dink ons aan die Nagmaal. Dis 

reg, maar tot en met hierdie stelling was die Nagmaal nog nie deur Jesus ingestel nie. Nou kan ons dink dat 

dit vir hulle klink of Jesus praat van kannibalisme. En dis glad nie wat hulle hoor nie, al dink ons so.  

 

Die Jode het verstaan dat Jesus figuurlik praat. Waaroor hulle eintlik verstom is dat Jesus Homself vergelyk 

met die Paaslam. Paasfees het gepaard gegaan met die slag van ‘n lam en almal moes die vleis van die lam 

eet. Die rede daarvoor is dat die Jode hulde bring aan die gedagte van die Paasfees.  

Ons almal sal weet dat Paasfees, hou verband met die laaste plaag wat Egipte getref het. Moses het die 

Farao gewaarsku dat elke Egiptenaar se eersgebore seuns sou sterf as hy hulle nie laat wegtrek uit Egipte 

nie. Die Farao was hardkoppig. God het vir Moses gesê dat elke Israeliet moet ‘n skaaplam, sonder enige 

gebreke slag en die bloed aan die deur kosyn smeer waar hulle bly. As die doodsengel, daardie nag omgaan, 

sal hy nie by die huise ingaan waar die bloed op die kosyne is nie, maar hy sal ingaan by die Egiptenare en 

hulle eersgebore seuns laat sterf.  

In herinnering daaraan, eet die Jode die vleis van die lam, volgens Eksodus 12:8 –  

8 Nog dieselfde nag moet julle die vleis eet. Julle moet dit gebraai eet, saam met ongesuurde brood en bitter 

kruie.  
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Hierdie lam, wie se lewe gegee is en die bloed aan die kosyne gesmeer is, sodat die eersgeborene seun van 

die Israeliete nie hoef te sterf nie, word ‘n simbool van opoffering. Die lam in die plek van die Israeliet.  

 

Jesus sê dus, in die lig hiervan, dat Hy vir hulle Sy lewe gee in hulle plek.  

 

Hulle moet Sy bloed drink 

Hollywood het van bloed drink iets gemaak wat Vampiere doen. Dit gooi ons prentjie heeltemal deur 

mekaar. Tog, was die drink van bloed, volgens God se wet, onaanvaarbaar. Levitikus 3:17 lees –  

17 "Dit is 'n vaste voorskrif vir julle nageslag, waar julle ook al woon: julle mag geen vet of bloed eet nie." 

 

Wat ons wel ook moet weet is dat bloed, wat by die altaar gesprinkel was, is juis gesprinkel om vir die 

Israeliet versoening te bring tussen hulle en God. Levitikus 17:11 lees –  

11 Omdat die lewe van 'n dier in sy bloed is, het Ek die bloed vir julle gegee om op die altaar versoening te 

doen vir julle lewens. 

 

Hulle het geglo dat die lewe, die siel, die wese van daardie dier was in sy bloed. Daarom mag jy nie daarvan 

drink nie. En dit was daardie wese van die dier, daardie belangrike deel, wat in die plek van die sondige 

Israeliet kom staan het.  

 

En dit is wat die Jode hier laat verdwaas staan het. Jesus sê dat hulle Sy bloed moet drink. Sy bloed gee 

lewe. Sy bloed gee aan jou die wese, die diepte, die essensie van werklike lewe. Wat Jesus eintlik vir die 

Jode sê is dat Hy word die lewegewende offer wat in hulle plek kom staan, vir nou en vir ewig.  

  

Jesus se sterwe aan die kruis – die gee van Sy lewe, Sy bloed skenk ons –  

1)verlossing(aflossing),  

2)kwytskelding van sonde,  

3)aanvaarding by God,  

4)die weg na die troon van genade(grasie), 

 5)die belofte van die verbond(ooreenkoms) en  

6)die ewige lewe. 

Hierdie geskenke word genoem die liggaam en bloed van Christus, want dit is duur gekoop deur die breek 

van Sy liggaam en die vloei van die Sy bloed.  
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Maar na hierdie hele relaas, lees die volgende –  

66 Hieroor het baie van sy dissipels omgedraai huis toe en nie meer saam met Hom gegaan nie. 

 

Van Jesus se eie dissipels wou dit nie glo nie. Hulle het getwyfel in Hom en in hulleself. Hulle het – en hier 

is ons tema – Opgegee en padgegee.  

 

Broers en susters, een ding wat jou geloof vir jou kan bied is geloof in jouself omdat jy aan God behoort. 

Wat maak ons as dinge in ons lewens moeilik gaan? 

Gee ons op? 

Loop ons weg? 

As die skare omdraai en weg stap, stap ons saam? 

Moet jou geloof jou nie vasberade maak nie? Word die uitdaging nie dadelik ‘n uitdaging saam met God 

nie?  

‘n Engelse spreek woord lui –  

‘Doubt loves to dig the grave for faith.’  

 

Ons twyfel dat ons omstandighede kan verander. 

Ons twyfel dat ons gemeente ‘n verskil in Randburg kan maak.  

Ons twyfel of ons ‘n goeie toekoms in ons land gaan hê.  

Ons twyfel of ons dit kan bekostig of dat kan laat groei.  

 

As ons ons twyfel kan systap en vra dat die Here ons lei, dan sien ons meer en meer God se plan. Die Jode 

het in Jesus se woorde oor Homself getwyfel. Sy dissipels wou nie dit van Hom glo nie en hulle het 

omgedraai en weg geloop.  

 

Die gewig van twyfel/ongeloof 

Ons sit baie keer soveel gewig aan geloof dat ons dink dat dinge kan nie anders wees nie. Ons twyfel. Ons 

dink dat ons moet geloof hê so groot soos ‘n berg om daarmee ‘n mosterdsaadjie te kan skuif.  

Hoekom doen ons dit? 

 

God bedoel wat Hy sê! 

As jy geloof het soos ‘n mosterdsaad, dan sal jy berge kan versit. Maar ons glo nie regtig nie!  

Wat help dit ons bid vir reën, maar ons bring nie ‘n sambreel nie? 
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As ons eerlik is dan sal ons sien dat ons twyfel, ons ongeloof is baie keer ons opinies en afgunstigheid wat 

‘n saak probeer maak teenoor verandering en ons eie verantwoordelikheid en pligte en die gevolge van ons 

daaglikse swak keuses.  

 

Ek is nie veel werd nie 

Maar wat sê ons ook vir onsself? Ons sal dalk sê ‘Here ek is nie die regte persoon nie’ of ‘Here, hierdie 

werk is bedoel vir daardie ou en daardie vrou, nie vir my nie”. 

 

‘n Koning het ‘n groot fees gehou want hy wou vir al die mense wys hoe baie hy hulle waardeer. Hy het 

gesorg vir die deftige onthaal, met pragtige stoele, tafels, eetgerei. Hy die lekkerste kos voorberei, genoeg 

vir almal om heerlik te eet. Al wat hy gevra het is dat almal ‘n bottel wyn sal saam bring.  

Een arm man het gedink dat hy gaan dit beslis nie doen nie. Hy het gedink dat al die ander gaste sal 

sekerlik wyn bring. Hy sal ‘n bottel saam neem, maar hy sal water in sy bottel gooi.  

Met die fees was daar ‘n groot vat en al die gaste moes hulle wyn in die vat gaan gooi. Die arm man het sy 

beurt gekry. En hy het sy bottel met water in die vat, saam met al die ander gaste sin, gegooi. Hy was so 

verlig dat niemand agtergekom het nie, en sy water, tussen al die wyn sal nie eers agter gekom word nie.  

Die koning was so in sy skik met sy gaste en dat hulle die vat mooi vol gegooi het, dat hy nader gestap het 

en vir hom die eerste glasie wyn gegooi het. Hy wou nog ‘n heildronk instel, maar toe het van sy glas drink 

toe was dit water.  

 

Almal het geglo dat iemand anders sou tog werklik wyn bring. Broers en susters, Jesus het Sy lewe gegee.  

 

Gee, nie neem nie 

Ek lees ‘n ander ou se preek nou die dag en hy sê in sy kerk sien hy dat daar is die ‘VOEDERS’ en daar is 

die ‘EETERS’.  

Hy het gereken dat die VOEDERS slaap ten minste gemaklik in die aande. Maar na 20 jaar in die bediening 

het hy agterkom dat die EETERS sal eet en eet tot dat hulle vol is en dan burp en agteroorsit en slapie vang, 

terwyl die VOEDERS die skottelgoed moet was. 

 

Ten slote 
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Broers en susters, om gelowige te wees is soms moeilik. Dit is soveel moeilik as jy jou huisbou op die sand. 

As ons geloof gebaseer is op woorde en nie dade, studie, verhouding en sagmoedigheid nie, dan sal ons 

twyfel en ons sal opgee en padgee met baie dinge in die lewe.   

Jesus het glad nie opgegee of padgegee nie. Hy Sy lewe gegee en ons is uitgenooi om daaraan deel te hê. 

Maar dit is jou keuse.  

Hy sê Hy is brood uit die hemel wat lewe gee; 

Hy sê dat jy Sy liggaam moet eet; 

Hy sê dat ons Sy bloed moet drink. 

 

Sal ons dit doen of sal ons dit nie glo nie, want ons twyfel in Hom, in onsself en in ons medegelowiges? 

Waarom sal ons dan getuig dat ons die Here volg? 

As ons wel staan dan is die belofte van 1 Korintiërs 10:13 ons waarborg –  

13 Geen versoeking wat meer is as wat 'n mens kan weerstaan, het julle oorval nie. God is getrou. Hy sal nie 

toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie; as die versoeking kom, sal Hy ook die uitkoms gee, sodat 

julle dit kan weerstaan. 

 

Kom ons ontmoet mekaar weer volgende Sondag as ons saam Jesus se liggaam eet en Sy bloed drink, sodat 

ons geloof in God versterk kan word.  

Amen 

 


