
Preek Jan Steyn op Sondag 25 Maart 2012 

Teks: Johannes 12:20-36 en Johannes 3:13-21. 

Tema: Vreemde verheerliking 

 

Inleiding: 

Vandag se teks en boodskap sluit baie sterk aan by die kort preekreeks oor die 

Radikale Jesus. In hierdie teks van Johannes 12 wat ons saam gelees het, keer Jesus 

die Jode van Sy tyd se gedagtes oor die Messias en wat die Messias kom doen het, 

totaal op sy kop om. Hy keer selfs mense van daardie tyd se idee oor wat die 

dissipelskap van een of ander leermeester of selfs van die Messias sou inhou, op sy 

kop om.  

 

Ons sien dat hierdie gedeelte wat ons gelees het afskop met 'n aantal Grieke wat na 

die Paasfeesvieringe na Jerusalem gekom het en wat Jesus wou ontmoet- dus met 

Hom wou praat en Hom wou leer ken. Daarop maak Jesus teenoor Sy dissipels die 

opmerking dat die tyd gekom het dat die Seun van die Mens verheerlik moet word. 

 

Ons gaan by hierdie uitdrukking Seun van die mens begin waarmee Jesus Homself 

beskryf om te verstaan wat Hy met hierdie verheerliking van Hom bedoel: 

 

Seun van die Mens: Nuwe begrip van die Messias: 

As inleidende opmerking moet ons begryp dat Jesus hier in Johannes 12 op die 

hoogtepunt van Sy sukses en bekendheid is. In hoofstuk 11 lees ons waar Jesus vir 

Lasarus uit die dood opgewek het. Dit het baie Jode tot geloof in Hom laat kom en 

aan die begin van hoofstuk 12 word Hy soos hierdie Koning in Jerusalem ontvang en 

hardloop die mense Hom met palmtakke tegemoet. Ons lees in hoofstuk 12:19 dat die 

Fariseërs, die hekwagters van die Joodse geloof en Jesus se groot vyande, moedeloos 

en selfs half wanhopig uitroep: "Kyk, die hele wêreld gaan agter Hom aan!" In al hoe 

meer Jode begin die verwagting groei dat Jesus dalk wel, die Messias, die gestuurde 

van God is wat die Jode sou kom verlos. Hulle moes dus gebars het van 

opgewondenheid en opwinding en oorwinning oor Jesus se woorde: "Die tyd het 

gekom dat die Seun van die mens verheerlik moet word". 

 



Die term Seun van die mens was baie bekend aan die Jode in Jesus se tyd. Hulle het 

dit geken uit die Ou Testamentiese teks van Daniël 7:13 en 14: "Daar het in die wolke 

iemand aangekom, iemand soos 'n menslike wese. Hy het na Hom toe gegaan wat 

ewig lewe of God die Vader en is voor Hom gebring. Aan dié menslike wese is die 

heerskappy en eer en koningskag gegee sodat al die volke, nasies en taalgroepe Hom 

sou dien. Sy heerskappy is 'n ewige heerskappy, dit sal nie tot niet gaan nie; Sy 

koningskap sal nie ophou nie." Hierdie gedagte van die Seun van die Mens het vir die 

ou Jode dus verband gehou met mag en ewige heerskappy. Die Seun van die Mens 

sou as Messias of gestuurde van God oor alle ander aardse magte oor Israel regeer. 

 

In die tydperk tussen die Ou en Nuwe Testament het baie Joodse geskrifte tot stand 

gekom wat ons vandag as apokriewe boeke reken. Een van hulle was die boek van 

Henog wat grootliks uit visioene bestaan het soos wat ons in Daniël en Openbaring 

ook vind. Hierdie boek van Henog maak ook gedurig melding van hierdie Seun van 

die Mens. In die boek van Henog is die Seun van die Mens hierdie ontsagwekkende 

en magtige figuur wat eintlik deur God teruggehou moet word. Maar die dag sal kom, 

het die boek van Henog geleer, dat God hierdie Seun van die mens sal los laat en dan 

sal Hy met goddelikke en bomenslike krag optree wat sal veroorsaak dat geen mens of 

koninkryk voor Hom sal kan stand hou nie en sal Hy hierdie onoorwinbare wêreldryk 

vir die Jode vestig. Vir die Jode was die Seun van die mens dus hierdie onoorwinbare 

en onvernietigbare Wêreldheerser wat op die bestemde tyd deur God gestuur sou 

word. En as Jesus die woorde uitspreek die tyd het gekom dat die Seun van die mens 

verheerlik moet word, kan ons dink wat hulle gedink het. Die tyd is hier dat God ons 

as Joodse volk se vyande sou vermorsel en ons die magtigste volk in die wêreld sou 

maak met die Seun van die Mens as ons onvernietigbare en onoorwinbare Koning. 

 

Maar Jesus se verheerliking is nie die verheerliking van aardse trone en wêreldse mag 

nie. Met verheerliking bedoel Jesus die kruis. Net na Hy aandui dat die tyd vir Sy 

verheerliking as Seun van die Mens aangebreek het, vertel Jesus dus van die 

koringkorrel wat in die grond moet val en moet sterf, van vorm moet verander en 

oopbreek, sodat dit nuwe oes en lewe kan voortbring. 

 

Die Jode het boonop gemeen dat die Seun van die Mens ekslusief sou kom en optree 

as Verlosser van die Joodse volk. Hy sou Israel oplig en uitlig en die nasies verpletter. 



Maar die tyd van Jesus se verheerliking breek juis aan as die Grieke Hom kom 

opsoek. Want Sy dood sou nie net vir Israel en die Jode verlossing bring nie, maar vir 

die hele wêreld en al sy mense. Ons lees in vers 32 dat as Hy van die aarde af verhoog 

word aan die kruis, Hy almal of alle mense na Hom sal trek. Die kruis trek mense, alle 

mense, want nêrens is God se vergewende en aanvaardende en opofferende liefde vir 

die ganse mensdom beter en duideliker uitgestal as juis daar nie. 

 

Ons sien dat Jesus hier die skare verloor: Dit wat Hy met hulle deel en wat hulle 

verstaan het onder die Seun van die Mens en daaroor geleer is, rym skielik nie met 

mekaar nie. Hulle het uit gedeeltes soos Daniël 7 verstaan dat die Seun van die Mens 

of die Christus vir ewig sou bly en nou praat Jesus daarvan dat die Seun van die Mens 

verhoog sou word? Skielik wil hulle weet wie hierdie Seun van die Mens is waarvan 

Jesus praat, lees ons in vers 34. Hulle het nie kans gesien om hulle eeu-oue prentjies 

en verwagtings en oortuigings van wie die Seun van die Mens is te kom opskeur en 

Jesus onvoorwaardelik as Messias te aanvaar nie. Die verheerliking van die Seun van 

die Mens as gebreekte offer aan die kruis was te radikaal. Hierdie vreemde 

verheerliking was vir hulle te ongemaklik en te aanstootlik. Die kruis was dan bedoel 

vir slegte mense en misdadigers en geen Messias sou tog ooit daar kon beland nie. 

Iemand skryf oor die kruis van Jesus: This was not the glory of fame, but the glory of 

shame. Hulle het kans gesien vir die Messias met die glory of fame, maar nie vir die 

Gekruisigde Messias met die glory of shame nie. 

 

Die laaste gedagte wat nuut is oor die koms van die Messias as die Seun van die Mens 

is watter magte Hy dan kom om te oorwin. Die standaard Joodse verwagting was dat 

Hy die nasies sou oorwin en Israel as wêreldmag sou vestig. Jesus se kruis oorwin 

egter nie die nasies nie, maar die mag van die bose en die duiwel oor die lewens van 

mense. Dit is wat Hy bedoel as Hy aandui dat die owerste van hierdie wêreld in vers 

31 na buite gegooi sal word. 

 

Tweedens het Jesus ook mense se idees oor die dissipelskap van een of ander 

leermeester of selfs van die Messias totaal kom omkeer. 

Om in die tyd van die Nuwe Testament een of ander rabbi of leermeester te volg, het 

meestal slegs beteken dat jy daardie rabbi se leringe ondersteun het of dit aangeneem 

het. Dit was ook beskou as hierdie prestige ding om deel van een of ander rabbi se 



kring te wees. Jy was deel van die rabbi se kring of skool wat sy gedagtes aangeleer 

het en dit dalk selfs weer vir ander geleer het. Ons kan dink wat dit sou verg om die 

soort Messias te volg wat die Jode verwag het. Hulle het hierdie Messias verwag wat 

as wêreldheerser sou regeer en van die Jode hierdie Herrenvolk of koningsvolk sou 

maak soos wat Hitler met die Duitsers wou doen. Om die Messias te volg wat die 

Jode verwag het, sou dus beteken om in Sy glorie of Sy mag te deel en in eer en mag 

net veel hoër as enige ander volk te staan. 

 

 Ons dink partykeer dis min of meer al wat dit beteken om Jesus as die ware Messias 

ook te volg. Ons dink soms verkeerdelik dat om Jesus se dissipel te wees, beteken ook 

bloot intellektuele instemming met hierdie paar waarhede of met een of ander lysie 

van uitgangspunte. Amper asof geloof net met jou brein te doen het, maar nie met jou 

hele lewe nie. 

 

Maar hoe anders praat die Bybel nie oor hierdie dissipelskap van Jesus nie: Wie sy 

lewe bo My liefhet, verloor dit, en wie sy lewe in hierdie wêreld nie bo My liefhet nie, 

sal dit vir die ewige lewe behou. As iemand My wil dien, moet Hy my volg. 

 

Dis anders as hierdie siening dat ware sukses in die lewe net gaan oor hierdie 

ongebreidelde soeke na selfvervulling en selfverryking en dat God ons net wil help 

om onsself en ons doelwitte te verwesenlik. In Markus 8:34 staan hierdie 

angswekkende vers: As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself verloën, sy 

kruis opneem en My volg, want wie sy lewe vir homself wil behou, sal dit verloor, 

maar wie sy lewe vir My en die evangelie verloor, sal dit behou. As jy Jesus wil volg, 

dan moet jy dit met jou hele lewe doen en die volle beheer van jou lewe aan Hom 

oorgee. Johannes se siening van dissipelskap van Jesus opponeer hierdie siening van 

geloof dat alles altyd reg moet loop omdat ek glo. Om te glo is om 'n kruisdraer te 

wees.  

 

Die wet van die koringkorrel wat in die grond moet val en sterf om die nuwe 

koringplant met baie korrels voort te bring , het nie net vir Jesus gegeld wat deur Sy 

dood die vrug van miljoene geredde mense gedra het nie. Die wet van die 

korringkorrel geld ook vir ons as Jesus se dissipels. Deur jou lewe ten volle onder 

Jesus se heerskappy te stel, behou jy dit vir die ewige lewe. En mense wie se lewe ten 



volle aan Jesus oorgegee is, dra vrug, want jy is anders en die lig skyn uit jou dade en 

optrede en woorde uit. Jy trek met ander woorde ander mense na Jesus toe. 

 

As Jesus hierdie woorde in vers 26 uitspreek dat As iemand Hom wil dien jy Hom 

moet volg en dat waar Hy is ons ook sal wees, moet ons weet dat ons soos Jesus God 

ook soms sal moet verheerlik deur ons swaarkry en die kruise wat ons dra. Ek het al 

God se lig die helderste sien skyn in hospitale se kankersale of ICUs of op mense se 

sterfbeddens, want mens verwag half die lig nie daar nie. Die lig van God skyn soms 

die helderste as ons op ons knieë is of in ons donkerste oomblikke en tye in ons 

lewens en ons ervaar God se nabyheid daar net soveel meer as ooit anders in ons 

lewens. Sarah Adams het oorspronklik hierdie lied in Engels geskryf wat ons ken as 

Nader my God by U. Sy was 'n suksesvolle aktrise wat skielik 'n invalide en bedlêend 

geword het. Haar dominee het elke keer dat hy haar gesien het die storie in Genesis 28 

gelees waar Jakob met sy kop op die klip droom van die trap of die leer na die hemel 

toe. Die beeld van hierdie trap na die hemel het haar so aangegryp dat sy haar 

omstandighede begin sien het as hierdie trap waarmee sy nader aan God gekom het. 

En sy het haar gedig Nearer my God to Thee op skrif gestel. Een vers gaan so: 

Nearer my God to Thee, nearer to Thee 

Even though it be a cross that raiseth me. 

Selfs al is dit 'n kruis wat my oplig om nader aan U te wees, soos hierdie bed waaraan 

ek vasgekluister is, dan sal my lied nog wees, nader my God by U. Uit hierdie vrou se 

lied in haar pyn gebore, het God se lig al vir baie geslagte geskyn.  

 

Johannes 3:30 het hierdie woorde wat al so baie by my gespook het, want dit staan so 

teenoor ons eie aardse neiging om meer en meer te word en net toe te neem in eer en 

prestasie en geld en sekuriteit en ons invloed by mense. Johannes skryf iets daar wat 

vir my soos die lewensleuse van elke opregte Christen behoort te klink: Hy moet meer 

word en ek minder. Want hoe meer Hy in My lewe word en hoe minder ek word, hoe 

meer kan die lig deur my lewe skyn want die eie-ek is al hoe minder in die pad van 

die lig. Mag die Here ons elkeen in hierdie lydenstyd en Paastyd opnuut wys hoe Hy 

meer in my lewe kan word en ek minder. Want om Hom te dien, is om Hom te volg 

met jou hele lewe. Om van die kroon en die troon van aardse sukses en eiebelang weg 

te draai en Hom te volg op hierdie pad van ware liefde wat sal opoffer en dien en nie 

net om jouself en jou eie belange en gerief draai nie. Dis die pad van die kruis. En die 



enigste pad na die kroon van die ewige lewe. Hy wat reeds die pad van die kruis 

geloop het en reeds die kroon dra, versterk ons wat hierdie pad loop. 

 

Amen.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 


