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Sondag, 18 November 2018 

Skriflesing:    Johannes 11:17-32 

Tema:     Glo jy dit? 

 

Skriflesing 

Johannes 11:17-32 

17Toe Jesus daar kom, het Hy gevind dat Lasarus al vier dae in die graf was. 

18Betanië was naby Jerusalem, omtrent drie kilometer; 19en baie van die Jode het na Marta en 

Maria toe gekom om hulle oor hulle broer te troos. 

20Toe Marta hoor dat Jesus kom, het sy Hom tegemoet gegaan; maar Maria het in die huis bly sit. 

21Marta sê toe vir Jesus: “Here, as U hier was, sou my broer nie gesterwe het nie. 22Maar selfs 

nou weet ek dat God U alles sal gee wat U van Hom vra.” 

23Jesus sê toe vir haar: “Jou broer sal uit die dood opstaan.” 

24Maar Marta sê vir Hom: “Ek weet hy sal met die opstanding op die laaste dag uit die dood 

opstaan.” 

25Toe sê Jesus vir haar: “Ek is die opstanding en die lewe. Wie in My glo, sal lewe, al sterwe hy 

ook; 26en elkeen wat lewe en in My glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. Glo jy dit?” 

27“Ja, Here,” sê sy vir Hom, “ek glo vas dat U die Christus is, die Seun van God, die Een wat na 

die wêreld toe moes kom.” 

28Nadat sy dit gesê het, het sy haar suster Maria gaan roep en saggies vir haar gesê: “Ons 

Leermeester is hier, en Hy roep jou.” 

29Toe sy dit hoor, het sy gou opgestaan en na Hom toe gegaan. 30Jesus het nog nie in die dorp 

aangekom nie, maar was nog op die plek waar Marta Hom ontmoet het. 31Toe die Jode wat by 

Maria in die huis was en haar vertroos het, sien dat sy vinnig opstaan en uitgaan, het hulle agter 

haar aangegaan omdat hulle gedink het sy gaan na die graf toe om daar te huil. 32Toe Maria daar 

aankom waar Jesus was en Hom sien, het sy by sy voete gekniel en vir Hom gesê: “Here, as U 

hier was, sou my broer nie gesterwe het nie.” 

 

PREEK (Die wet/Die wil van God)  

Broers en susters in onse Here Jesus Christus:  

Die Griekse filosoof, Aristoteles het die volgende gesê –  

Happiness is the meaning and the purpose of life, the whole aim and end of human existence.  



Preek deur ds. Jaco van Sittert 2018 

 

2  

 

 

Ek kan vanoggend verder gaan en vra – wat maak die mens gelukkig? 

Wel daar is verskillende benaderings. In die vroeëre jare het ‘n bekende Sielkundige, met die 

naam – Abraham Maslow, gesê dat daar is vyf basiese behoeftes wat die mens na hunker. Hy het 

toe ‘n hiërargie van menslike behoeftes opgestel hier in die 1940’s.   

Sy hiërargie was –  

Eerste – Fisiologiese behoeftes – kos, water, warmte, rus 

Tweedens – Veiligheidsbehoeftes – sekuriteit, veilig wees 

Derdens – Behorend en liefde behoeftes – intieme verhoudings en vriende 

Vierdens – Selfbeeld behoeftes – prestasie en gevoel van vervulling  

Vyfdens – Self verwesenlik – bereik jou volle potensiaal 

 

Vandag is daar sielkundiges, soos Nicole Gravagna, wat meen dat Maslow wel iets beet gehad, 

maar sy benadering meer vereistes as wat dit ‘n resep tot geluk is. Sy beweer dat daar eintlik 6 

menslike behoeftes is.  

1. Kos – die liggaam het kalorieë en ‘n variasie van proteïne, vet en koolhidrate nodig. 

2. Water – goeie hidrasie maak seker dat ons ons kos goed verteer en ook later uit skei.  

3. Skuiling – ons het beskerming nodig teen die vurige son, yskoue temperature, wind en 

reën.  

4. Slaap – 6 tot 9 ure slaap elke 24 uur veroorsaak dat die brein genoeg tyd het om nuwe 

inligting te prosesseer en om emosionele informasie te sorteer. Slaap help dat jy nuwe 

dinge kan leer.  

5. Ander mense – volwasse mense het verbintenisse nodig(fisies en emosioneel) .  

6. Nuwighede – nuwighede skep die geleentheid om te leer en foute te maak.  

 

As ‘n mense hierdie 6 dinge het, dan kan ‘n mens se selfbeeld, sekuriteit, gevoel van behoort ens. 

ontwikkel en ‘n mens gelukkig maak.  

 

Wat het dit alles te doen met belydenis van geloof aflê? 

Dit het te doen met die sin, die betekenis van jou en jou en jou  en my lewe. As jou lewe vir jou sin 

maak, dan kan jou voluit lewe!  
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Ja, hierdie sielkundiges kon ‘n klomp dinge agter mekaar lys en alles het te doen met die mense 

se uiterlike ervaring en ook die mens se gevoelens, emosies. Maar ek en jy, is baie meer as dit. 

Ons is meer as die uiterlike fisiese mens en ons gevoelens.       

 

Wanneer ons ons geloof bely, dan gee ons erkenning aan iets waaroor ons nie beheer het nie. 

Ons erken dat ons nie in beheer is nie, maar ons vertrou in Hom wat wel in beheer van die sin van 

die lewe is! 

 

Uitbou 

 In ons gelese gedeelte lees ons van Marta en Maria, twee susters, en ook hulle broers Lazarus 

wat dood is. Hierdie twee vroue benader Jesus verskillend en dis hulle gesprekke met Jesus 

waarna ons vanoggend kan kyk. 

Maria, Marta en Lazarus was vriende van Jesus. Jesus, kom ons agter, was baie lief vir hulle. Ons 

weet ook dat Jesus gehuil het oor Lazarus wat dood is. Op hierdie stadium het hulle geweet dat 

Jesus die siekes kan gesond maak. En daarom dat Maria vir Jesus sê – Here, as U hier was, sou 

my broer nie gesterwe het nie.” 

 

Maar Jesus se laat kom dwing Sy volgelinge na belydenis van geloof!  

Die deursnee mens is ‘n sondaar. Jy word gebore, jy leef(baie keer selfsugtig en tot jou eie 

belang), jy word oud en jy sterf. En vir die sondaar mens lê die waarde van die lewe in hoe 

gerieflik hulle dit kon reg kry om fisies beskut te kon lewe en hoe emosioneel stabiel hulle hulle 

gevoelens kon balanseer.  

Maar op die ou einde van die dag was dit nie werklik ‘n gelukkige lewe nie. Daar was nog altyd 

iets wat kort; ‘n leegheid en soeke na werklike lewe.  

 

Baie mense sien hulle lewe tussen geboorte en sterwe en dalk glo hulle daar kan iets na die 

aardse lewe wees. Dis soos die ‘Big bang’. Daar was ‘n ‘Big bang’ en toe begin alles. Jy was 

gebore en toe begin jou lewe. Maar as jy belydenis van geloof aflê het iets anders met jou 

plaasgevind. Jy kan verder terug kyk, verby die ‘Big bang’ en weet waar daardie ‘Big Bang’ 

vandaan kom! 

 

Marta 
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Die aanmoediging van oggend aan julle wat belydenis afgelê het, maar ook aan almal van ons 

wat vanoggend hier is, is om altyd terug te kyk verby jou eie ‘Big bang’, jou geboorte, tot by die 

oorsprong van alles en om ook tot in die ewigheid te kyk en altyd vir Jesus raak te sien.  

Marta het geglo dat Jesus die Messias is. Al probleem was dat sy het nie genoeg gewig aan die 

woord Messias gesit nie.  

Jesus sê – Marta, jou broer sal uit die dood uit opstaan.  

Sy stem saam en sy glo dat dit so sal wees, eendag. Sy sê  – Ek weet hy sal met die opstanding 

op die laaste dag uit die dood opstaan. 

Maar dis nie al wat Jesus wil hê sy moet glo nie. Dis nie al wat Jesus wil hê sy moet bely nie. Hy 

wil hê sy moet bely dat Hy, Jesus, die begin en die einde is. Sy moes bely dat Jesus ook die 

Skepper van lewe was en dat net Hy werklike lewe kan gee en dit tot in ewigheid! 

  

Jesus sê – Ek is die opstanding en die lewe. Wie in My glo, sal lewe, al sterwe hy ook; en elkeen 

wat lewe en in My glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. 

 

En hoor wat vra Jesus vir haar? Hoor wat vra Hy vir ons almal vanoggend – Glo jy dit?  

 

Julle geleentheid van oggend, om belydenis van geloof af te lê, was maar net die begin van ‘n 

hele lewe van belydenis. Hierdie lewe sal jou toets en die fisiese dinge sal baie aanloklik lyk en 

jou gevoelens sal met jou sukkel en jou emosies sal jou rondgooi, maar mag ons nooit tred verloor 

van wat eintlik die sin van die jou lewe is nie.  

As Marta haar suster gaan roep, nadat sy bely het – Ek glo vas dat U die Christus is, die Seun 

van God, die Een wat na die wêreld toe moes kom – sê sy vir haar suster – Ons Leermeester is 

hier, en Hy roep jou.  

Julle is geroep. Ons is geroep.  

Maria word geroep en sy sê vir Jesus – Here, as U hier was, sou my broer nie gesterwe het nie – 

maar Jesus wou eerder hoor dat sy meer verstaan het en dat die dood glad nie vir Hom ‘n grens 

is nie, maar dat Hy ver groter as hierdie menslike probleem is.  

 

Slot 

Ons weet wat het toe verder gebeur. Jesus het vir Lazarus uit die dood laat op staan. Elke mense 

wat die sonde sien as hierdie meulsteen om hulle nek en dit wil afskud en hulle skuld bely, is soos 

Lazarus wat uit dood uit opstaan.  
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Ons kan nie dood gaan nie. Hierdie tydelike bestaan skrik ons nie meer af nie, want ons sien 

meer en glo meer en ons bely meer.  

Jesus sal nou elke dag vir julle vra – Glo jy dit?  

En soms sal ons twyfel en wonder, dat as Jesus maar net vroeër gekom het, dan sou ons bly lewe 

het. Maar Jesus sal ons elke keer herinner dat al sterf jy in jou uitdagings is dit Hy wat jou 

lewendig maak, dit in waar ons die sin en betekenis van die lewe vind.  

Mag ons altyd bely dat Jesus – is die opstanding en die lewe. Wie in Hom glo, sal werklik lewe, al 

sterwe hy/sy; en elkeen wat lewe, wat sy of haar lewe regtig saam vir Jesus lewe, en in Hom glo, 

sal in alle ewigheid noot sterwe nie.  

Kom ons glo dit! 

Amen 

 


