
Johannes 1:29-42 

Vooraf 

Die klompie Sondae na Kerstyd staan bekend as Epifanie. Epifanie beteken verskyning, manifesteer 

of openbaar. Hierdie jaar is dit so 8 of 9 Sondae. In die tyd fokus die kerk in die eredienste op hoe 

Christus wat mens geword het hom in sy aardse lewe openbaar en bekend maak. Ons kyk na wat 

leer ons van Christus se lewe en van God en wat die implikasies daarvan vir ons is. 

Agtergrond 

Johannes skryf in hoofstuk 20 vers 31 wat die doel met sy evangelie is:  Hierdie wondertekens is 

beskryf sodat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en sodat julle deur te glo, in sy 

naam die lewe kan hê.  

Inleiding 

Newcameranews.com vertel onlangs die storie van fotograaf Karl Svenson, wat oornag wêreldroem 

verwerf het. Dit het alles met 'n nuwe kameralens begin. Karl vertel: "Ek het my nuwe lens onlangs 

op 'n Woensdag gekry. Dis by die kantoor afgelewer, want daar was niemand tuis nie. Normaalweg 

vat ek net my mik-en-druk kameratjie kantoor toe, ingeval iets dramaties op pad werk toe, of tydens 

teetyd, gebeur. Aangesien ek die nuwe lens verwag het, vat ek toe my groter kamerasak saam." 

 

"Toe die nuwe lens afgelewer word, het ek 'n paar foto's geneem 

van mense wat rondstaan en rook, dames in die teekamer, en ook 

'n paar van die motors in ons parkeerarea. Dit het begin reën, so 

ek het 'n paar druppels op voorruite afgeneem, druppels op blare, 

en so aan. By die huis aangekom laai ek toe 'n paar van my foto's 

op facebook, en gaan slaap – uitgeput van al die opwinding." 

Karl Svenson was totaal onvoorbereid vir wat hom die volgende oggend getref het. Teetyd loer hy in 

op facebook, net om te sien sy foto's het oornag duisende "likes" gekry. "Voorheen was ek gelukkig 

om een "like" in 'n week se tyd te kry," vertel hy. 

Net toe lui sy foon. 'n Wêreldberoemde sporttydskrif sê hulle het sy foto's gesien en wil hom Kinbati 

toe stuur. "Waar is Kinbati?" "Moenie worry nie," sê die tydskrifredakteur, "ons vlieg jou soontoe om 

die voorbladfoto vir volgende jaar se uitgawe oor swemdrag te neem. Ons stuur 'n motor wat jou 

oor 30 minute by die kantoor sal oplaai en reguit lughawe toe neem." 

Net daar staan Svenson op, bedank sy werk, klim in die motor lughawe toe en vertrek na Kinbati. "Ek 

het gevoel soos daai ou in die movies wat die swaard uit die rots trek. Die een dag was hy niks, die 

volgende oomblik is hy 'n beroemde koning. Ek is binne een dag, danksy my nuwe kameralens, van 

zero tot hero gelanseer." 

Na byna 'n dag in die lug land Svenson in Kinbati. "Die hele tydskrifspan, met al die pragtige modelle, 

wag daar vir my. Ek is moeg, maar ek het werk om te doen. Ek steek my hand in my kamerasak om 
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die nuwe lens uit te haal.... O deksels, ek het die verkeerde kamerasak by my! My nuwe lens lê in die 

kamerasak by die huis!" 

"Gelukkig is kameratoerusting nie 'n probleem as jy met so 'n tydskrif werk nie. Hulle het al die beste 

kameras daar gehad, met al die beste lense. Daar was die beste beligting, grimeerkunstenaars, alles 

wat jy nodig kon hê. Dit het nie veel gehelp nie. Hulle het nie my nuwe lens daar gehad nie. Hoe ek 

ook al probeer het, ek kon nie een foto kry wat die moeite werd was nie. Sonder my nuwe lens was 

ek 'n nul op 'n kontrak!" 

Arme Karl Svenson. Sy wêreldroem het net 'n paar uur gehou. Gelukkig het die tydskrif sy 

vlugkaartjie huis toe betaal. Toe Newcameranews.com met hom gesels het, het hy net terug by die 

huis aangekom. "Ek hoop ek kry my ou werk terug," het hy mismoedig gegroet. 

Tot hier ons storie. Maar voor julle die storie glo, moet ek vertel dat Newcameranews.com natuurlik 

'n satiriese pseudonuusblad is wat die draak steek met mense se oortuigings oor fotografie. Hulle 

spot met opvattings soos dat sekere lense jou beter foto's laat neem as ander. Daar is nie rêrig 

letterlik iemand soos Karl Svenson nie. Maar daar is baie mense wat sweer 'n spesifieke lens is die 

sleutel tot foto-roem en sukses. 

Met hierdie spotstorie wil ek uit kom by die gedagte van verskillende lense waardeur ’n mens na 

enigiets in die lewe kan kyk. Net soos daar nie so iets soos een fantastiese, nuwe lens is wat jou help 

om alles op die regte en beste manier denkbaar te sien nie, is daar nie een regte en ideale manier 

om na alles te kyk nie. Ons moet op verskillende maniere kyk om reg te sien. Ons moet vanuit 

verskillende hoeke na dinge kyk. Daarom is verskillende standpunte en menings altyd nodig om iets 

reg te verstaan. 

As ’n mens die evangelie van Johannes lees, kom jy gou agter dat Johannes juis dit doen. Hy belig 

Jesus deur verskillende lense. As hy besig is om aan sy lesers te toon dat Jesus die Christus, die Seun 

van God is, gebruik hy verskillende lense. Hy belig dit vanuit verskillende hoeke. 

1. Wie is Jesus? Drie verhale 

In Johannes 1 wil Johannes juis die vraag antwoord: Wie is Jesus? In die eerste deel – wat ons nie 

gelees het nie – stel hy Jesus voor as die ewige Woord wat mens geword het. In die gedeelte wat ons 

gelees het grbuik hy drie verhale om Jesus bekend te stel. Met die drie verhale antwoord hy die 

vraag: Wie is Jesus? Die antwoord op vraag is: Jesus is die Lam van God wat die sonde van die wêreld 

wegneem. 

 In die eerste verhaal getuig Johannes die Doper teenoor priesters en Leviete oor Jesus. 

Hierdie priesters en Leviete is deur die Jode gestuur. Hulle wou meer uitvind oor wie en wat 

Johannes die Doper was. Hy het opgetree in Betanië, oorkant die Jordaan en mense geleer 

en gedoop. Baie Jode het na hom gestroom. Uit sy antwoord kan ons aflei dat hulle 

gewonder het of hy die lankverwagte Messias was. Maar Johannes die Doper antwoord hulle 

baie duidelik dat hy nie die Christus is nie. Johannes sê dat hy ondubbelsinnig en openlik dit 

verklaar het.  

Die afvaardiging is steeds nie tevrede met Johannes die Doper se verklaring nie. Hulle moet 

’n antwoord gaan gee aan die wat hulle gestuur het.  As hy nie die Christus is nie, wie is hy 



dan? Elia of een van die profete?  Dan getuig Johannes die Doper: Hy vertel van Iemand 

anders wat tussen hulle leef. Iemand wat hulle nie ereken nie. Iemand wat veel groter as 

hyself is. Iemand vir wie hy die pad voorberei. 

 In die tweede verhaal getuig Johannes teenoor ’n klompie omstanders oor Jesus. Die 

volgende dag kom Jesus na Johannes die Doper toe en spontaan begin hy vertel van Jesus. 

Hy stel Jesus aan hulle bekend as die Lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. 

Hy verwys na Jesus se doop en lig die omstanders in dat hyself gesien het hoe die Gees van 

God uit die hemel gekom en op Jesus neergedaal het. Dit was vir hom die teken dat Jesus die 

Seun van God is. 

Johannes se opmerking dat hy nie geweet het wie Jesus is nie, is interessant. Hy het Jesus 

geken. Jesus was maar ses maande jonger as hyself en hulle was familie. Johannes die Doper 

se ma, Elisabet, was die tannie van Maria, Jesus se ma. In Lukas lees ons hoe die twee 

vrouens voor die geboorte van hulle kinders bymekaar gekuier het. Die opmerking van 

Johannes die Doper wil nie sê dat hy Jesus nie geken het nie, maar dat hy aanvanklik nie 

geweet het Jesus die Messias is nie en dit eers toe hy Jesus gedoop het, besef het. 

 Die derde verhaal is diѐ van Jesus se eerste dissipels. Dit gebeur weer  ’n dag later. Weer is 

dit Johannes die Doper wat spontaan getuig van Jesus. Die keer aan twee van sy volgelinge. 

Weer die woord: die Lam van God. As die volgelinge dit hoor, volg hulle Jesus. Een van die 

volgelinge gaan haal sy broer Petrus en diѐ volg ook vir Jesus.  

In die verhaal lees ons nog twee dinge van Jesus. Hulle spreek Hom aan as Rabbi – wat 

leermeester beteken en Andreas beskryf Hom as die Messias.  

Drie verhale waardeur Johannes vir ons wil sê wie Jesus is. Verskillende lense waardeur hy ons na 

Jesus laat kyk. Verskillende hoeke waara hy ons vertel wie Jesus is. Ons leer Jesus ken as: 

 Die Lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem 

 Die Christus 

 Die Messias 

 Diѐ Leermeester 

 Die Een op wie die Gees bly 

 Die Seun van God 

 

Ek wil fokus op Jesus as  

 

2. Die Lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem 

 

Die beskrywing van Jesus as die Lam van God kan opsigself deur verskillende lense bekyk word. Ons 

kan dit vanuit verskillende hoeke verstaan. 

 Die Lam wat die oorwinning behaal het 

Die eerste lens is die Lam wat die oorwinning behaal. In die Jodedom, veral in die Joodse 

apokaliptiek, was daar ’n sterk tradisie wat gereken het dat die Lam van God die finale oorwinning 

oor die bose sou behaal. En dit is presies waarvan ons dan later in die Openbaring van Johannes lees.  



Gaan lees gerus Openbaring 4 en 5 se groot verwagting oor wie in staat is om seëls te breek van die 

boekrol waarin al die geheime van die wêreld opgeskryf is. Een van die ouderlinge sê vir Johannes, 

die leeu uit die stam van Juda het die oorwinning behaal, hy is in staat. En wanneer Johannes 

omdraai om na die leeu te kyk, sien Hy ’n geslagte Lam wat op die troon sit. En daarna lees ons net 

in die volgende hoofstukke hoedat hierdie geslagte Lam sy mense sal lei en uiteindelik die 

oorwinning behaal. 

Hierdie Lam wat die oorwinning behaal, het mens geword en aan ons verskyn. Epifanie was die begin 

van sy oorwinningstog en ek en jy is vanoggend bymekaar om dit te vier en te gedenk. 

 Die Lam as die lydende Kneg 

Die tweede lens is die Lam as die lydende kneg. Hierdie beeld het ook ’n baie sterk Ou-

Testamentiese agtergrond. Dit is veral in aansluiting by Jesaja 42 en Jesaja 52 en 53 waar die 

kenmerke van die lydende kneg uitgespel word. Op verskillende plekke in die Nuwe Testament 

betrek die skrywers dié aangrypende beskrywing van die lydende kneg op Jesus.  

Dit is veral Jesaja 53:7 wat dié tema aangrypend beskryf: “Soos ’n lam wat na die slagplek toe gelei 

word en soos ’n skaap wat stil is as hy geskeer word, het hy nie gekla nie.” As volbloed Jood, wat self 

uit die woestyn gekom het en die Ou-Testamentiese geskrifte goed geken het, moes hierdie woorde 

beslis ook in Johannes se agterkop gewees het. 

Ons kan Jesus vandag vier as die Een wat in ons plek gely het. Deur sy wonde het daar vir ons 

genesing gekom. 

 Die Lam as die Paaslam wat geslag is 

Die derde lens is die Lam as die Paaslam wat geslag moes word. Weereens is die Ou-Testamentiese 

agtergrond aanwesig. Dit is veral die gebeure van Eksodus 22 met die uittog van die Israeliete uit 

Egipte wat die agtergrond vorm. Ons onthou hoedat die paaslam geslag en die bloed aan die 

deurkosyne gesmeer moes word sodat die doodsengel verby kon gaan. Dit was op hierdie selfde dag 

wat Jesus ’n paar jaar later gekruisig is. En dit is juis hier waar al die punte bymekaar kom.  

Die titel Lam van God help ons om in hierdie tyd, wat ons fokus op Jesus se openbaring, Jesus te 

verstaan. Wie is Jesus? Die Lam van God. Die Lam wat die oorwinning behaal het, was nie alleen die 

lydende kneg nie, maar was ook die Paaslam wat self geslag is. Dit is hier waar die tweede deel van 

Johannes 1:19 vir ons op ’n nuwe manier betekenis kry – luister net weer wat staan daar: “Daar is 

die Lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem!” Is dit nie aangrypend nie? Gee dit nie vir 

jou ook ’n hol kol op die maag nie? Die Lam van God behaal die oorwinning, maar Hy behaal die 

oorwinning deur die feit dat Hy bereid was om te ly en geslag te word, sodat die wêreld se sonde 

weggeneem kon word. 

3. Geloof en hoop in die Lam van God 

In die tyd van Epifanie fokus ons op Christus se lewe op aarde as openbaring aan ons.  Dit gaan beslis 

oor kennis. Oor dit wat ons wil weet. Tog gaan dit beslis nie net oor kennis nie. Dit raak ons daaglikse 

lewe. Ons vra ook wat beteken dit wat ons van Jesus leer vir ons daaglikse lewe. Ons wil dus weet 

dat Jesus die Lam van God is wat die wêreld se sonde wegneem,  maar ons wil ook weet hoe raak dit 



ons daaglikse lewe. Wat is die implikasies van Jesus as Lam van God vir more as ons werk of ontspan 

of wat ons ook al doen?  

Dit is insiggewend om te kyk na die reaksies van die mense in die drie verhale wat ons gelees het. 

Kom ons kyk na  

 Johannes die Doper: Hy reageer met geloof en hoop. As God hom oortuig dat Jesus die 

Christus is verkondig hy dit. Hy vertel dit; getuig dit. Hy stel homself op die agtergrond en 

doen waarvoor God hom geroep het – om die weg vir Jesus voor te berei. Hystel homself 

onder geskik aan God.   

 Die dissipels: Hulle reageer ook met geloof en hoop. Hulle aanvaar Jesus as die Christus  - die 

Gestuurde Messias. Hulle laat alles agter en volg Hom. Andreas vertel dit. Hy gaan haal sy 

broer Petrus. So word hulle die binnekring van Jesus se volgelinge wat na sy sterwe en 

opstanding sy werk voort sit en die leiers van die eerste kerk word. 

 Snaaks genoeg lees ons nie hoe die priesters en leviete gereageer het na hulle met Jesus as 

die lam van God gekonfronteer word nie. Tog weet ons uit die verdere voortgaan van die 

evangelie verhaal dat hulle as kerkleiers Hom verwerp het en juis agter sy kruisdood gesit 

het. 

Dit lyk dus asof die kennis dat Jesus die Lam van God is wat die sonde van die wêreld wegneem, ons 

met ’n keuse konfronteer. Ons moet kies vir God of teen God. Ons moet met geloof en hoop reageer 

of ons kan dit ignoreer en eintlik so teen Christus as Lam van God kies. Wat is ons elkeen se keuse? 

En natuurlik is dit nie net ’n eenmalige keuse nie. Dit is ’n keuse wat ons elke dag en in elke situasie 

moet maak. Dit is ’n keuse wat ’n lewenswyse raak.  Dit os ’n lewe wat geloof en hoopp uitstraal. ’n 

Lewe wat getuig van die Lam wat die sonde van die wêreld wegneem. ’n Lewe van al minder en 

minder sonde doen om die Lam die sonde oorwin het. 

Slot 

Die verskillende lense wat Johannes vir ons gee van Jesus, is  

 Die Lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem 

 Die Christus 

 Die Messias 

 Diѐ Leermeester 

 Die Een op wie die Gees bly 

 Die Seun van God 

 

Dit is wie Jesus vir ons is. Ons moet sy volgeling  wees. 

 

 

 

 


