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Teks: Johannes 6 

Tema: Brood van die lewe 

 

Jesus is die Here: 

Johannes 6 vertel ons dat hierdie episode van die vermeerdering van die brood en Jesus se lering wat daaruit 

voortvloei, plaasvind by die see van Tiberias by die stad Tiberias (6:23). Tiberias was vir die Jode hierdie 

onrein stad, want dit was 'n nekropolis, 'n stad van die dood omdat dit op 'n plek gebou was waar voorheen 

grafte was. Dat Jesus juis op hierdie plek wat vir Jode onrein was, Sy wonderwerk doen, vertel iets van Sy mag 

as Here. Hy is geen gewone mens nie. Dat ons in vers 3 lees dat Jesus teen die berg opgegaan het saam met Sy 

dissipels, is ook veelseggend. Berge was vir die mense van Palestina plekke van chaos, onbewoon deur mense, 

maar wel bewoon deur bose geeste. Dat Jesus die omgewing van die bose geeste kies om stil te raak, vertel ook 

iets van Sy mag as Here en Koning. Ook die episode van die reis op die see, getuig van Jesus se Heerskap. Die 

see en stormwinde was vir die mense van Palestina simbole van chaos en vrees. Hulle was geen groot 

seevarende nasie nie en baie bang vir die see. Die feit dat Jesus op die see stap, toon SY gesag en beheer oor die 

chaos en kragte aan wat mense se lewens in gevaar stel en kan vernietig. Jesus is  met Sy wondergenesings nie 

net in beheer van siekte nie, maar ook met Sy wandel op die see oor die natuurelemente. Dat Hy vyf garsbrode 

en twee vissies kan neem en kan vermeerder om 'n reuse skare te voed getuig verder dat Hy geen gewone mens 

is nie. Dat Hy Homself in vers 26 beskryf as die Seun van die Mens, die titel van die Messias in die Daniel-

boek, getuig ook dat Hy van goddelike oorsprong is. IN vers 38 sluit Hy by die Messias-gedagte aan dat Hy 

Een is wat uit die hemel kom. Die skare mis egter al die clues: Hulle spreek hom in vers 34 as meneer aan en 

nie as Here nie. Die dissipels daareenteen erken Hom in vers 69 as die heilige van God wat die woorde het wat 

ewige lewe gee. 

 

Wat beteken dat Jesus die brood is wat lewe gee? 

As ons aan brood dink, dink ons aan dinge soos sorg en voeding. Brood was die stapelvoedsel van mense in die 

tyd waarin Jesus in Johannes 6 optree. Deurdat Jesus Homself as brood beskryf, getuig Hy dat Hy soos hulle 

stapelvoedsel is- Hy is broodnodig vir hulle geloof en verhouding met God. In Jesus se lewe en optrede en veral 

in Sy offerdood aan die kruis sien ons hoe God die hemelse brood neem, dit breek en aan die wêreld uitdeel. 

Jesus maak juis in vers 51 duidelik dat die brood wat Hy gee, Sy liggaam is. Hy wil aan die skare duidelik maak 

dat die brood wat nie vergaan nie, 'n geloofsverhouding met die Seun van God is- so eet mens nou reeds van die 

ewige lewe en bly jy versadig. Die skare vra om altyd van hierdie brood te mag hê, maar besef nie dat die 

Brood self in hulle midde staan nie. Net God kan die ware brood gee en die ware brood is nie brood van meel 

nie- die ware brood is 'n Persoon uit die hemel. Die ware brood is Jesus. Hy gee lewe aan die wêreld deur 

daarvoor te sterf. Deur hierdie offer staan ek en jy in hierdie nuwe, herstelde verhouding met God ons Vader. 

Deur Sy offer kan ek en jy deel in die nuwe geestelike lewe wat die Heilige Gees in ons lewens moontlik maak. 

 

 



Wat beteken dat ons Jesus se liggaam moet eet en Sy bloed moet drink? 

Die Jode in Johannes 6 ontsteld omdat hulle hierdie woorde van Jesus letterlik opneem. Geskiedskrywers van 

nasies soos die Romeine verwys na Christene as kannibale omdat hulle later hierdie woorde letterlik opneem- 

hierdie mense eet van hulle Here en Meester. Om Jesus se liggaam te eet en Sy bloed te drink, beteken dat om 

jou in die geloof so met Jesus self te vereenselwig dat ek en jy soos Paulus kan sê: "Ek leef nie meer nie, maar 

Christus leef in my." Jesus sê ons moet Sy bloed drink. Hierdie sin het baie aanstoot aan die Joodse gehoor 

gegee. In Levitikus 17 in die Joodse Wet word alle Jode verbied om bloed te eet of in te neem. Die Jode het 

egter bloed ook as lewe gesien. As Jesus dus sê dat ons Sy liggaam moet eet en Sy bloed moet drink, het Hy 

bedoel dat ons Sy lewe in onsself moet inneem, dat Hy in ons wil wees en dat ons in Hom moet wees.  Kyk 

maar na vers 56: "Wie my liggaam eet en My bloed drink, dit wil sê in Hom glo, bly in My en Ek in hom."  

 

Hoekom draai mense wat Jesus aanvanklik entoesiasties volg later van Hom af weg? 

Dit is duidelik dat die skare wat Hom orals volg, Hom tot hulle eie voordeel wil manipuleer. Hulle wil Jesus op 

hulle baniere skryf en by Hom inpas by hul eie skemas en planne en, hetsy as politieke Messias wat die hul 

Romeinse oorheersers kan verjaag of bloot gewoon as goeie kontak om te hê. Hulle volg Hom omdat hulle die 

wondertekens wat Hy gedoen het, gesien het- dus nie uit geloof nie, maar ter wille van sensasie. Oor iemand 

wat siekes kan genees, moet mens meer uitvind. Kyk maar na vers 3: "'n Groot klomp mense het agter Hom aan 

gekom omdat hulle die wondertekens gesien het wat Hy aan die siekes gedoen het." Mense wil Jesus 

aanvanklik graag volg, maar dan op hierdie weg wat voorspoed en sukses waarborg.  

 

Hulle volg Jesus ook, want hulle sien Hom hierdie gratis broodverskaffer. Kyk maar vers 26: "Julle soek My 

omdat julle van die brood geëet en versadig geword het." Vir hierdie skare wat waarskynlik meestal uit die arm 

dele van Galilea gekom het, is die gedagte dat iemand elke dag aan hulle gratis brood kan verskaf, baie 

aanloklik. Iemand skryf dat hulle Jesus as hulle meal ticket sien. Hulle sien glad nie raak Wie die Een is wat die 

broodwonder bewerk het nie, hulle sien net die voordeel wat hulle uit hierdie rabbi kan kry. Hulle sien in Jesus 

se voorsiening van brood die profesie van hierdie profeet soos Moses van Deuternomium 18 waar word. Soos 

Moses die manna uit die hemel laat kom het, het Jesus deur SY wonderwerk van die vermeerdering van brood 

aan hulle kos verskaf. Daar was verder die ou Joodse oortuiging dat as die Messias kom, Hy weer aan die volk 

manna soos Moses sou gee. Hulle het hierdie Messias wat weer soos Moses hulle met manna sou voed, 

spesifiek rondom die Joodse Pasga of Paasfees verwag. Julle kan dink hoe goed dit wat Jesus hier doen, by 

daardie verwagting van hulle inval. 

 

In vers 66 lees ons dat baie mense van Jesus af weggedraai het. Sommige het duidelik gesien waarheen Hy op 

pad was. Hulle het geweet jy kon nie die gesag van die Joodse geestelike establishment uitdaag sonder om jou 

vas te loop nie: "He was heading for disaster and they got out in time." Met die eerste skadu van die kruis op 

die horison sigbaar, het baie die pad gevat. Hulle het gekom om sekere dinge by Jesus te kry en nie vir Hom of 

saam met Hom te ly nie. Iemand skryf dat terwyl wonderwerke en verniet kos op die menu was, mense Jesus 

wou volg. Maar toe Hy alleen op die menu kom as die brood van die lewe, het hulle van Hom af weggedraai. 



 

Slot: Jesus spel keuse 

Wanneer Jesus die vraag aan Sy nabye dissipels vra: Wil julle nie ook weggaan nie, breek die oomblik van 

waarheid vir die dissipels aan: Hulle moet kies. 

 

Die hoofgedagte hier gaan oor volgehoue geloof. Elke kind van die Here moet daagliks teen ongeloof veg en 

telkens kies vir of teen Jesus. Elke volgeling van Jesus moet elke dag eintlik opnuut die vraag beantwoord: Wil 

jy nie ook weggaan nie? Ons, skryf Barclay, is nie altyd beter of anders as hierdie skare wat Jesus aan die begin 

van Johannes 6 volg nie: "We would like Christ's gifts without Christ's cross. We would like to use Christ 

instead of allowing Him to use us." Ons moet elkeen maar weer opnuut in hierdie paastyd ons volgelingskap 

van Jesus ondersoek en die motiewe hoekom ons Hom volg. Is Hy nie dalk vir jou en my ook hierdie middel tot 

een of ander doel of doelwitte wat ek self wil bepaal nie? 

 

Kyle Idleman skryf oor die grootste bedreiging vir die kerk vandag: "The biggest threat to the church today is 

fans who call themselves Christians but aren't actually interested in following Christ. They want to be close 

enough to Jesus to get all the benefits, but not so close that it requires anything from them". Dis hierdie 

verbruikersgodsdiens waarin veral Westerse Christendom so vasgevang is: Die vraag van Wat kan ek vir Jesus 

doen wat permanent omgedraai word na wat kan Jesus vir my doen. 

 

Idleman skryf dat ons so maklik van Jesus hierdie konsultant in ons lewens maak: 'n Konsultant is iemand wie 

se wysheid ons hoog op prys stel en wie se mening ons na sal luister, maar op die ou end maak ek self die finale 

besluite. Dit is hoekom ons hulle konsultante noem. Hier is die probleem: God doen nie konsultasiewerk nie. 

Hy doen net God. As ons Hom as hierdie konsultant wil behandel, hou Hy net op om op te daag vir die 

vergaderings. 

 

Waar staan ek met Jesus met die Paasfees naby soos in Johannes 6? Want die waarheid is dat die Bybel nie net 

praat van Christus se kruis nie, maar van myne en joune ook: In Lukas 9:23 is Jesus self aan die woord: "As 

iemand agter My aan wil kom, moet hy homself of sy haarself verloën en elke dag sy of haar kruis dra en My 

volg, want elkeen wat sy of haar lewe wil behou, sal dit verloor en elkeen wat sy of haar lewe om My ontwil 

verloor, sal dit behou."  Aan die kruis gee Jesus Sy eie liggaam as brood van die lewe sodat die wêreld daardeur 

kan leef. Hy roep jou en my om al meer aan onsself en eie agendas en selfsugtige belange te sterf sodat die 

wêreld ook in jou en my lewe die vars broodgeur van Christus sal ruik en herken. Want dit is net hierdie 

hemelbrood, Christus self,  wat vir altyd versadig en ewige lewe kan gee. 

Amen 

 

 

 


