
Johannes 1:43-51 

Agtergrond 

Elkeen van die evangelies vertel die verhaal van Jesus se lewe op aarde op ’n unieke manier. Daar is 

selfs verskille in wat vertel word. Dit was nog altyd vir baie mense ’n probleem – veral as sekere feite 

mekaar weerspreek. Wat ons moet onthou is dat elkeen die verhaal vertel soos wat hulle dit beleef 

het. Daarom die verskille. Net so vertel elkeen die verhaal met ’n spesifieke oogmerk in gedagte. 

Ons lees vanoggend Johannes se weergawe van die verhaal van Jesus se roeping van sy dissipels. 

Wat opmerklik is in sy weergawe is dat Jesus eintlik reklatief passief is en dat die dissipels Jesus uit 

hulle eie volg. Die ander evangelies vertel veel meer dat Jesus hulle roep om Hom te volg. 

Inleiding 

Die doel van enige advertensie is om ’n produk aan mense 

bekend te stel en hulle te oortuig om die produk te koop. Die 

advertensie bedryf het ’n wetenskap op sigself geword. Baie 

geld en tyd word spandeer aan navorsing oor hoe om te 

adverteer. Feitlik al wat ’n kommunikasie medium is word 

gebruik: televisie en radio, tydskrifte en koerante, deesdae 

selfs die internet met e-pos en die sosiale netwerke. Die 

produk word so aantreklik as moontlik voorgehou om die 

klient te oortuig dat jy nie sonder die produk kan klaar kom 

nie. Soms gebruik die advertensie bedryf die tegniek om jou 

iets van die produk te laat beleef en ervaar. Dink maar aan ’n 

’n supermark wat jou happies laat proe of ’n lokprent van ’n film wat jou gedeeltes van die film laat 

sien of selfs ’n rekenaar program wat jy kan gebruik vir ’n tydperk. Dit is alles maar pogings om die 

klient te oortuig om die produk aan te skaf. 

In die evangelie van Johannes  is die skrywer ook baie sorgvuldig besig met ’n advertensie tegniek. 

Hy skryf die eerste twee hoofstukke op so ’n manier dat hy die leser wil uitlok om verder te lees.  En 

hy skryf die hele evangelie om die leser uit te lok om aan Jesus te glo. Ook in die verhaal wat ons 

vanoggend gelees het, sien ons duidelik hierdie uitlok-strategie. Selfs as Jesus sy dissipels roep, word 

hulle uitgelok om Jesus te volg. Dit is die rede waarom Johannes se verhaal verskil van die ander 

evangelies. 

Ons tema vaoggend: Uitgenooi om Jesus te volg. 

1. Jesus die Seun van God 

Voordat ons by die uitnodiging kom om Jesus te volg, gaan ons eers stil staan by wie Jesus is. En daar 

is ’n spesifieke rede daarvoor. Dit is ook deel van Johannes se tegnieke. Hy gebruik die verhaal wat 

ons gelees het, om Jesus bekend te stel. As hy ons uitlok om Jesus te volg, as hy ons uitlok om die 

evangelie verder te lees, doen hy dit deur te sê wie Jesus is. 



Ons kan maklik in die slagyster trap van op die dissipels wat geroep word – en dan ook ons wat 

geroep word – te fokus, en nie die klem op Jesus raak te sien nie. Daarom: kom ons kyk wie Jesus 

was. 

Johannes gebrul die verhale wat hy vertel en die karakters in die verhale om Jesus bekend te stel. Ek 

wil begin by die die dele wat ons nie gelees het nie. 

In Johannes 1 vers 19 stuur die leiers van die Jode priesters en Leviete van Jerusalem af na Johannes 

die Doper met die vraag: Wie is jy? Johannes antwoord: Ek is nie die Christus nie. Dan verduidelik 

Johannes die Doper verder dat hy die pad voorberei vir Christus en dat Christus reeds in hulle midde 

is. So wek Johannes in sy evangelie die nuuskierigheid oor Christus op. En mens kan jouself voorstel 

dat almal sou vra: Nou wie is die Christus. 

Dan vertel Johannes die verhaal verder en telkens getuig iemand van Jesus en word Jesus aan die 

lesers – ons - bekend gestel:  

 Johannes die doper getuig: Daar is die Lam van God wat die sonde van die wêreld 

wegneem. 

 Johannes die doper getuig met Jesus se doop: Hy is die Seun van God 

 Johannes die doper die dag na die doop: Jesus is die Lam van God 

 Simon Petrus getuig: Ons het die Messias gekry. 

In die deel wat ons gelees het word Jesus soos volg beskryf: 

 Filipus getuig Jesus is die een van wie die Moses, die wet en die profete skryf 

 Jesus van Nasaret, die seun van Josef 

 Natanael getuig: U is die Seun van God; U is die Koning van Israel 

 

Wie was Jesus:  

 As mens was hy ’n doodgewone mens. Hy was van Nasaret en die seun van die Josef. 

Hierdie feit dat hy doodgewoon was word beklemtoon is as Natanael neerhalend vir Filippus 

vra: Kan daar uit Nasaret iets goed kom?  

 Maar Jesus was nie net doodgewone mens nie. Hy was die Seun van God. Hy was die 

Messias. Hy was die Een wat voorspel en beloof is deur God en gekom het. Hy was die 

Koning wat God se koninkryk sou laat aanbreek en sou regeer as Koning.  

Jesus se goddelikheid word beklemtoon as Hy aandui dat Hy vir Natanael kon sien onder die 

vyeboom. Die vyebome in Israel het so vyf en twintig voet hoog geword en sowat vyftien 

voet in deursnee. Dit was eintlik meer ’n bos met ’n wegkruipplek in die binnekant. Dit is 

gebruik as plek om te gaan bid – want niemand kon jopu daar sien en steur nie. Maar Jesus 

het geweet, gesien, dat Natanael daar was.   

 Jesus het gekom om te verlos. Hy het gekom vir Israel en die nuwe volk van God. Hy het as 

Lam gekom om geslag te word vir die sonde van mense. 

 

In kort: Jesus is die Seun van God, self ook God wat ons kom verlos het. 

 

2. ’n Uitnodiging om Jesus te volg 

 



Dit is hierdie Jesus – die Seun van God, self God en die Verlosser wat Johannes adverteer. Hy nooi 

ons uit om volgelinge te word en te wees van Jesus. Hy doen dit deur die verhaal te vertel van 

Filippus en Natanael wat kies om Jesus te volg.  

 

Filippus is die enigste van Jesus se dissipels wat in die Johannes evangelie deur Jesus self geroep 

word. Andreas en Johannes volg Jesus op grond van Johannes die Doper se getuienis. Petrus word 

deur sy broer Andreas genooi. Natanael word deur sy broer Filippus genooi. Van die ander sewe 

dissipels se roeping lees ons niks by Johannes nie. 

 

Natanael is maar skepties oor su broer se getuienis dat hy die Messias gekry het. Neerhalend wil hy 

weet of iets goeds uit Nasaret kan kom. En dan oorweldig Jesus Hom met sy almag. Hy weet dat 

Natanael onder die vyeboom geskuil het. Dit laat Nataneal besluit om Jesus te volg. Hy doen dit met 

die belydenis: “Rabbi, U is die Seun van God; U is die Koning van Israel.” Dit is ’n baie skielike 

omswaai van die skepties, neerhalende houding tiot ’n navolging van Jesus. 

 

Jesus reageer op hierdie belydenis deur nog meer wonderdade te beloof. Die sien en weet van die 

vyeboom is maar net die begin. Hy sal die hemel oop sien en engele sien op en af klim na die Seun 

van die mens toe.  

 

Ook hierdie deel van die verhaal gebruik die skrywer om die leser te lok, om te adverteer. Hierdie 

belofte word oopgehou. Dit wil hê die leser moet wonder oor die beloftes van nog groter wonders. 

Dit wil hê dat die leser nuuskierig verder lees. Dit wil hê die leser moet ook volgeling word. Die 

belofte nooi ons as lesers om verder te lees en Jesus se volge linge te word. 

 

Hierdie hele verhaal, vertelling is ’n uitnodiging aan ons om Jesus se volgelinge te word – soos 

Andreas en Petrus, Johannes, en Filippus en Natanael. Ons word genooi: Wees volgelinge. 

 

Wat antwoord ons op hierdie uitnodiging? 

 

Hierdie volgelingskap is nie maar ’n eenmalig uitnodiging en antwoord en dan is die saak afgehandel 

nie. Hierdie uitnodiging en antwoord is ’n proses. Vir die dissipels was dit ’n uitnodiging om saam 

met Jesus te leef. Dit was om Jesus te leer ken en te sien hoe Hy werk. Dit was ’n uitnodiging om 

toegerus te word om na sy dood te kon voortgaan met dissipel wees. Dit was ’n uitnodiging om dag 

na dag saam met Jesus te wees. Dag na dag sou sy dissipels ontdek hoe Jesus wonderwerke doen en 

sy beloftes waar word. 

 

As ons vanoggend uitgenooi word en ja antwoord om volgelinge van Jesus te word, is dit nie anders 

nie. Dit is ’n proses. Dit is ook ’n dag tot dag lewe saam met Jesus. ’n Lewe van Jesus ontdek en leer 

ken. ’n lewe van toegerus te word. ’n Lewe van al Jesus se wonderwerke ontdek. 

 

Dit is waarop en waarvoor ons ja sê. Daar is wel een verskil. Jesus is nie meer fisies soos in die geval 

van die dissipels saam met ons nie. Tog is Hy teenwoordig. Hy leef deur sy Gees in ons. Hy is deur sy 

Woord teenwoordig in ons lewens. Dit beteken dat ons moet ingestel om in teenwoordigheid van sy 

Gees te leef. Ons moet leef, soekend leef in sy Woord om Hom te ken en beter te leer ken. 

 



Ons moet bereid wees om te verander. Een van die foute wat ons as volgelinge maak is om te 

vergeet dat ons moet verander as ons sy volgelinge is. Ons kan nie maar volgeling van Jesus wees en 

dink dat ons maar net soos altyd moet voortgaan nie. Ons moet elke dag verander om al meer soos 

Jesus te wees.  Elke jaar moet ons verander. As ons nie verander nie, dan is daar fout met ons 

volgelingskap. 

 

Ons staan aan die begin van ’n nuwe jaar. Ons word genooi om Jesus te volg. Ons word genooi om 

2015 ’n reis, ’n lewe saam met Jesus te maak. Dit gaan ’n reis wees wat ons verander – ons gaan 

meer soos Jesus word. Ons word genooi om saam met Jesus te lewe. Ion sy teenwoordigheid te 

lewe. 

 

Hoe doen ons dit? Onder beheer van sy Gees. Met sy Woord as riglyn. Bereid om te verander. 

 

Daar is nog een eienskap van ’n volgeling wat ons uit die verhaal leer ken: ’n Volgeling is iemand wat 

getuig. Let op hoe Andreas nie kan stilbly as hy Jesus ontdek nie. Hy gaan vertel vir sy broer Petrus. 

Net so met Filippus. Hy vertel dadelik vir sy broer Natanael. Hulle getuig. Hulle word self ’n 

advertensie wat ander na Jesus lok.  

 

Ons word geroep om Jesus te volg en om as volgelinge te getuig. En dit bring ons maar weer by ons 

lewe saam met Jesus. Getuig gaan oor woorde en ons lewe. Asa ons getuies wil wees, moet ons soos 

Jesus leef en wees. Ons moet bereid wees om te verander. Ons lewe moet die van volgelinge wees. 

 

Slot 

 

Vanoggend word ons uitgenooi om Jesus te volg. Dit is sekerlik ’n aanvanklike keuse – maar dit word 

gevolg deur ’n lewe saam met Jesus. ’n Lewe in sy teenwoordigheid:  onder beheer van sy Gees en 

met sy Woord. ’n Lewe wat ons wil verander. 

 

Dit is die advertensie wat vanoggend voor ons gehou word.       

  

 

  

 


