
Preek Jan Steyn 28 April 2013. 

Teks: Johannes 3, 7 en 19 

Tema: Is jy nagdissipel of dagdissipel van Jesus? 

 

Inleiding: 

Ons het verlede week begin met hierdie reeks oor dissipelskap. Iemand skryf baie mooi oor wat dissipelskap 

beteken: Dissipelskap is nie 'n program soos die dissipelskap kursusse wat ons al baie in die kerk gedoen 

het nie. Dis nie 'n event of gebeurtenis soos hierdie dissipelskap-preekreeks of dissipelskap-Sondag nie. 

Dissipelskap gaan oor ons hele lewe- dis 'n lewenswyse. Dit is vir alle gelowiges vir elke dag van hulle 

lewens. Dissipelskap is nie hierdie buitgengewone ding vir hierdie buitengewone groepie mense in die 

kerk nie. Dissipelskap is nie een van die dinge wat die kerk doen nie- dis wat die kerk doen en is. Ons het 

verlede Sondag aan die hand van Mattheus 16 gesien dat Jesus self dissipelskap beskryf met woorde soos 

kruisdra en jouself verloën. Hierdie kruisdra en jouself verloën is altyd ter wille van ander mense en die nood 

van die wêreld om ons. Ons het ook geraak aan die gedagte dat ons maklik fans of bewonderaars van Jesus kan 

wees in plaas van dissipels. Fans of bewonderaars van Jesus wil ook 'n verhouding met Jesus hê, maar op hul 

eie terme. Hulle wil naby genoeg aan Jesus wees om die voordele te geniet, maar nie so naby dat dit iets van 

hulle sal begin vra nie. Ons kyk vandag na die lewe van Nikodemus vanuit die Evangelie van Johannes, iemand 

wat die pad gestap het van fan of bewonderaar van Jesus na volgeling of dissipel van Hom.  

 

Nikodemus in Johannes 3: Ek wil Jesus met my verstand begryp: 

Hoekom kom Nikodemus na Jesus toe? Ek meen, hierdie ou was een van die sewentig hoogste geestelike leiers 

in Jerusalem en onder die hele volk van Israel. Hy is toegelaat tot die kring van die Fariseërs, die strengste 

wetsonderhoudende groep van die Joodse geloof en daardie toelating was geen grap nie. Hy was lid van die 

Joodse Raad, die hoogste geestelike liggaam in Israel. Hierdie ou se beroepslewe was gevestig- hy het die 

topsport bereik. Nikodemus is een van die groot leermeesters van Israel, noem Jesus hom self later. Hy was 

beroemd as iemand wat die wet van die Here of die Torah, die eerste vyf boeke van die Bybel met gesag kon 

uitlê. Slim mense wat vas gedraai het met die wet, het na hom gekom vir raad en antwoorde. Jesus daarteenoor 

was nie eens in 'n huis gebore nie, maar in 'n stal. Hy  het geen geleerde agtergrond gehad soos Nikodemus nie 

en was bloot die seun van Josef die skrymwerker van Nasaret in Galilea. Maar hy het die wonderwerke gesien 

wat hierdie man Jesus doen. Johannes 2 gaan tog oor die troue waar hy die water in wyn verander het in Kana. 

Ons lees in 2:23 dat met die paasfees in Jerusalem baie mense tot geloof in Hom gekom het oor die 

wonderwerke wat Hy gedoen het. En by die groot leermeester van Israel, by Nikodemus, begin vrae opborrel. 

Want Jesus se prentjie van God is heel anders as wat die skrifgeleerdes geglo het. Hy praat in eenvoudige taal, 

hy vertel stories of gelykenisse om iets oor God te sê, maar Sy boodskap is geweldig kragtig. Hy wil met sy 

verstand uitklaar wat dit wat hy gesien en gehoor het van Jesus beteken.  

 

Hy kom in die nag na Jesus toe. Skares het Jesus altyd omring en dit was moeilik om by Hom uit te kom in die 

nag. Miskien sou hy rustiger met Jesus kon praat en sy vrae kan vra in die nag as die skares nie rondom Jesus 



was nie. Maar meer waarskynlik kom Nikodemus in die nag, want hy wil nie gesien word by Jesus nie. Hoe lyk 

dit nou as die groot leermeester van Israel wat almal se vrae geantwoord het kom na hierdie jong, nuwe profeet 

uit Nasaret met sy vrae? Nikodemus kom ook in die nag na Jesus toe, want sy besoek aan Jesus kan sy 

gevestigde loopbaan in die gedrang bring. Dit kan sy posisie in die Sanhedrin in gevaar stel as hy nie meer 

heeltemal seker is oor  wat hy glo nie en skielik geloofsvrae begin ontwikkel. Deur na Jesus in die nag te kom, 

kan hy veilig sy vrae aan hom stel, selfs in sy eie hart begin glo dat hierdie Jesus soos hy self in 3:3 bevestig, 

die leermeester is wat van God af kom. Dat Hy Jesus rabbi noem, getuig daarvan dat hy as leermeester van 

Israel erken dat Jesus hom nou moet leer. Maar om nagdissipel van Jesus te wees stel nie jou loopbaan in 

gevaar nie. 'n Nagdissipel is iets soos hierdie geheime of ondergrondse dissipel van Jesus. Dit bedreig nie jou 

sekuriteit of jou veilige en gevestigde lewe nie. Dit laat jou eintlik maar lewe soos jy voorheen gelewe het. Om 

net met jou kopvrae na Jesus toe te kom, verander nie veel aan hoe jy lewe nie. Dit kan dissipelskap nog veilig 

weghou van jou emosies en die wil waarmee jy besluite neem en waarmee jy op sekere maniere vanuit daardie 

besluite optree. 

 

Kyle Idleman skryf baie mooi oor Nikodemus: Dit lyk of Nikodemus al hier een of ander keuse maak om in 

Jesus te glo- Hy noem hom rabbi of leermeester en die Een wat van God af kom en by wie God is omdat Hy die 

wonderwerke kon doen wat Hy gedoen het.  Maar Jesus wou nie net hierdie verhouding met Nikodemus hê 

waar hy maar net in Hom glo nie. Hy wou hê dat Nikodemus Hom sal volg. Hy het nie net vir Nikodemus in 

die nag gesoek nie, maar in die dag ook. Nikodemus is hier nog 'n nagdissipel van Jesus, hierdie fan of 

bewonderaar wat belang gestel het in wat hy leer, maar dit het nog nie begin inmeng met sy veilige en 

gevestigde lewe as skrifgeleerde nie. 

 

Nikodemus in Johannes 7: Ek spreek my in die openbaar oor Jesus uit: 

Hier is Nikodemus in sy posisie as lid van die Joodse raad of die Sanhedrin. Hy hoor hoe sy kollegas in die 

Joodse raad eintlik die gewone mense van die volk as vervloektes beskryf wat nie die wet van God soos hulle 

ken nie en daarom geval het vir Jesus se misleidings. Nikodemus wys hulle daarop dat hulle Jesus beskuldig as 

iemand wat die mense van die volk verlei met vals leringe, maar dat hulle besig is om hul eie wette te ontken 

dat hulle nie iemand sonder meer kan beskuldig sonder om Sy kant van die saak aan te hoor nie. Hier stel 

Nikodemus sy loopbaan en reputasie op die spel. Wat hy van Jesus glo begin inmeng met sy lewe as 

skrifgeleerde en is besig om sy gerief en gemak en godsdienstige posisie in gevaar te stel. Sy kollegas het gelag 

oor die plek waar Jesus vandaan kom het. Nasaret in Galilea. Daar was selfs in daardie tyd die uitdrukking dat 

daar niks goeds uit Galilea kon kom nie. Nou gebruik hulle die landstreek waar Jesus vandaan kom as hierdie 

stok om Nikodemus mee te slaan. Jy spreek jou seker ten gunste van hierdie profeet uit Galilea uit omdat jy self 

daar vandaan kom. 

 

 

 



Nikodemus in Johannes 19: Ek doen iets in die openbaar wat my dissipelskap van Jesus illustreer of 

duidelik maak: 

Hier lees ons dat Jesus al gesterf het en dat Sy liggaam voorberei word vir Sy begrafnis. Nikodemus bring 

hierdie mengsel van vyftig liter mirre en aalwyn om Jesus se liggaam mee te behandel. Hierdie gebaar moes 

Nikodemus 'n fortuin gekos het. Dis eintlik ironies. Die eens nagdissipel van Jesus word dagdissipel van Jesus. 

By die kruis het die meeste van die ware dissipels of die elf wat oorgebly het na Judas se dood weggehardloop. 

Maar Josef van Arimatea en Nikodemus wat albei lede van die Sanhedrin of Joodse Raad was, gaan vra Jesus 

se liggaam by die Romeine. So staan hulle die gevaar om op die watch list te kom as mense wat hulle met 

hierdie opstandeling Jesus assosieer het. Hierdie gebaar van die mengsel van mirre en aalwyn te bring  het 

Nikodemus veel meer as bloot geld gekos. Hy was nie meer hierdie geheime bewonderaar van Jesus nie. Ons 

dade praat mos altyd soveel harder as wat ons in ons eie hart of in ons privaatheid glo. Hierna sou Nikodemus 

nie meer welkom wees in die Joodse Raad wat agter Jesus se dood gesit het nie. Sy titel, sy reputasie was 

waarskynlik vir altyd vernietig. Op die ererol van groot leermeesters van Israel is sy naam vir altyd uitgewis 

omdat hy as veraaier tot die Joodse geloof gesien sou word. Vir die ander lede van die Joodse raad sou Jesus se 

interpretasie van die wet altyd onaanvaarbaar wees. Die battle lines tussen Jesus en die Joodse geestelike leiers 

is lankal getrek- gaan lees maar Mattheus 23 as jy wil weet hoe wyd en diep daardie battle lines was. En 

Nikodemus het met sy gebaar by Jesus se begrafnis duidelik aangedui aan watter kant van die battle line hy 

gestaan het. Sy lewe sou nooit weer dieselfde wees nie. Hy het toegelaat dat dit wat hy geglo het, tot dade 

oorgaan- sy geloof was nou met die daad bewys. Ons lees nooit weer van Nikodemus nie, maar die Christelike 

tradisie van die vroeë kerk vertel ons dat hy iewers in die eerste eeu vir hierdie daad-geloof in Jesus as 

martelaar gesterf het. 

 

Ons lees in Johannes 12 dat Jesus vertel dat as Hy aan die kruis van die aarde af verhoog word, Hy mense na 

Hom toe sal trek. By Jesus se dood word die krag van die kruis klaar sigbaar as twee lede van die Joodse raad 

wat in die geheim maar bewonderaars van Jesus was tot op daardie stadium, na vore tree en iets doen wat hulle 

in die openbaar bevestig en aankla as dissipels van Hom. 

 

Dissipelskap is glo én volg: 

In die Nuwe Testament gebruik Jesus so vyf keer die uitdrukking dat mense in Hom moet glo. Maar Hy gebruik 

omtrent twintig keer die uitdrukking dat hulle hom moet volg. Dink maar aan die roeping van Petrus en sy broer 

Andreas in Mattheus 4. Jesus roep hierdie twee vistermanne met hierdie woorde. "Kom hier! Kom saam met Hy 

en ek sal julle vissers van mense maak. Hulle het dadelik die nette gelos en Hom gevolg." Nie gevra verduidelik 

eers vir ons waarvoor jy as rabbi staan nie. Die nette gelos en hom gevolg. Die glo en die volg is soos die hart 

en die longe van ons geloof. Jy kan die glo en die volg nooit los van mekaar verstaan nie. 

 

Glo ek en jy net in Jesus of volg jy Hom ook? Weet jou kinders dat jy in Jesus glo en Hom volg, weet jou 

kollegas by die werk dit, weet jou kleinkinders dit, weet jou maats by die skool dit? Sien hulle in jou dat jy 

bereid is om Jesus  te volg al kos dit jou om van die gemak en gerief van jou lewe op te offer om iewers of 



iemand te gaan dien? Nikodemus was nog altyd godsdienstig, maar hy moes sy godsdiens prysgee om Jesus te 

volg, sy sekuriteit en posisie as lid van die Joodse Raad. Hy verander omdat hy kies om Jesus te volg van die 

groot leermeester in die Joodse geloof na hierdie uitgeworpene wat hierdie jong rabbi Jesus met Sy vreemde 

leringe volg. Hy verander weens Sy dissipelskap van iemand na niemand in die oë van sy kollegas, maar hy ken 

nou die krag wat jou van bo af, deur die Gees van God nuwe geboorte en nuwe lewe gee. 

 

Ek sluit af met die lewensverhaal van Gary Polsgrove. Sy storie gaan so: 

Skuldig. 

Terwyl ek in die hof voor die regter gestaan het, het ek begin huil. 'n Polisieman by die hof het my in boeie 

geslaan en tronk toe geneem. Ek het 'n hele paar dae daar spandeer en probeer uitwerk wat met my lewe gebeur 

het. 

 

Hoe het ek tot hier geval? Ek het die hoogtepunt van my loopbaan bereik as vlieënier by 'n groot lugredery. Ek 

het alles gehad. Ek het uitgeloop op my vrou en my huwelik in 1993. Daar was nou geen las meer om my nek 

nie. ( I had no one weighing me down). Ek het geld gehad, meisies, vriende, hierdie goeie werk. My hele lewe 

het daarom gedraai om in alles vir myself ja te sê. 

 

Totdat ek gevang is dat ek vliegkaartjies gesteel het. Ek het nie besef hoe baie my werk vir my beteken het 

totdat ek die nag afgedank is nie. Om my werk te verloor was soos om aan die binnekant te sterf. Maar ek het 

beslis nie my lewensstyl opgegee nie.  

 

Sonder werk, het ek my inbetalings vir kinderonderhoud begin oorslaan. Dis hoe ek in die hof en die tronk 

beland het. Dit was die grootste wekroep ooit in my lewe. Na my tyd in die tronk het ek in 'n halfweghuis vir 

oud-gevangenes begin bly, uit my rugsak geleef en uiteindelik in 'n toebroodjiewinkel begin werk. Sommige 

dae sou ek in sommige van my ou kollegas by die lugredery vasloop en ek kon my skaamte nie beskryf vir 

enigiemand nie.  

 

Dit was in daardie tyd toe alles waarvoor en gewerk het my lewe lank en my ou lewe dood was, dat ek ware 

lewe begin ontdek het. Daar was nêrens anders om te gaan of na toe te draai nie en ek het weer die geloof van 

my jeug ontdek. Ek het begin bid en my Bybel begin lees. Vir die eerste keer het Jesus iemand werklik vir my 

begin word. Ek het begin nee te sê vir myself en ja te sê vir Jesus. Dit het beter met my begin gaan, ek het 

hierdie wonderlike werk gekry en teen die korporatiewe leer weer begin uitklim. Maar ek was bang dat die ou 

ek sal terugkom en het bly bid dat die Here my sal lei om ten volle oorgegee aan Hom te bly. 

 

Dit bly tot vandag toe nog my gebed. Ek is nou besig om jong manne by die kerk te mentor wat soek na 

geestelike leiding. God het die foute van my verlede geneem en gebruik hulle as instrumente om jong manne 

daarvan te weerhou om die foute te maak wat ek gemaak het. Ek werk ook met ouens wat in die tronk in 



aanhouding is. Dit het my passie geword om God se hoop en genesing te bring in die stukkende lewens van 

hierdie manne in die tronk. 

 

Net God kan hierdie soort gemors wat my lewe was omdraai en dit in hierdie boodskap van hoop en redding vir 

ander mense verander. My naam is Gary Polsgrove. Ek is nie 'n bewonderaar of fan van Jesus nie. Ek is 'n 

dissipel van Hom. Waar staan jy met Jesus? 

Amen. 

  

 

 

 


