
Johannes 6:41-59 

Vooraf 

Vanoggend is die twaalfde Sondag in Koninkrykstyd. Ons vier ook saam as gemeente Nagmaalsfees. 

Agtergrond 

Die Johannes evangelie is die jongste van die evangelies en tussen 90 en 100 n.C. geskryf. Die kern van 

die Johannes evangelie is dat Jesus mens geword het. Johannes gee die doel van sy evangelie soos 

volg weer: Hierdie wondertekens is beskrywe sodat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van 

God, sodat julle deur te glo, in sy naam die lewe kan hê. Die woorde glo – 98 keer – en lewe is kern 

begrippe in Johannes. 

Daar is heelwat interessante verskille tussen Johannes en die ander evangelies: 

 Johannes laat Jesus se geboorteverhaal weg 

 Johannes bevat geen gelykenisse nie 

 Johannes verwys nie na duiweluitdrywing nie 

 Johannes verwys nie na Jesus se doop, sy versoeking, sy verheerliking, die instelling van die 

nagmaal nie en Jesus se lyding in Getsemane nie. 

 Die sakramente – doop en nagmaal – is opvallend afwesig in Johannes 

 Johannes vertel net 7 van Jesus se wonders en verwys daarna as tekens 

 

Inleiding  

 

“Mann ist was er isst.” Hierdie is die bekende opmerking van die filosoof Ludwig 

Feuerbach. Hy het geleef in die jare 1804 tot 1872 en was baie krities oor die 

Christelike geloof. Letterlik vertaal sou ons kon sê: ’n Mens is wat jy eet. In die 

opmerking is hy besig om te sinspeel op die Duitse is en eet wat dieselfde klink. 

Hy is so half besig om te sê ’n Mens is wat jy eet en jy is wat jy is. Wat hy daarmee 

bedoel is dat ’n mens maar net ’n paar molekules is, net gewone materie. Niks 

besonders nie. Niks meer as die gewone nie. ’n Mens eet biologiese verbindings 

en jy is self maar net biologiese molekules. 

 

Hy wou juis met die opmerking uitdrukking gee aan sy kritiese ingesteldheid teenoor die Christelike 

geloof en die waarde wat die Christelike geloof aan ’n mens toeken. En alhoewel hy dit krities bedoel 

het, is dit nogal presies wat Johannes leer. ’n Mens is wat jy eet – mits jy Christus eet; mits jy die 

liggaam van Christus eet en die bloed van Christus drink. 

 

1. Natuurlik  nie ’n letterlik verstaan nie 

 

Ek het vroeër genoem dat Johannes in sy verhaal nie melding maak van die Nagmaal nie. Hy verwys 

nie na die instelling van die Nagmaal en ook nie na die opdrag aan Christene om Nagmaal te gebruik 

nie. Oor die rede vir hierdie weglating is al baie geskryf en gewonder. Sommige meen dat dit 

doelbewus was omdat sommige lede van die vroeë kerk ’n magiese waarde aan die Nagmaal toe geken 

het en geleer het dat die eet van brood en drink van wyn  redding en verlossing bewerk het. Dit is 



beslis nie so nie. Ander beweer dit was omdat die heidene die vroeë kerk van kannibalisme beskuldig 

het en Johannes juis daarvan wou wegkom. 

 

Hierdie paar verse wat ons gelees het is die enigste sinspeling van Johannes op die Nagmaal. Hy verwys 

na die brood as liggaam van Christus en die wyn as bloed van Christus. 

 

Die Jode het dit nie verstaan nie. Hulle wou dit letterlik verstaan. Daarom dat ons lees dat hulle 

ontsteld was. Hulle het gemor en kla. Vir hulle het dit soos kannibalisme geklink. Hoe kan jy Jesus eet. 

En dit in ’n kultuur waar daar baie sterk reëls was oor wat rein en onrein is en wat jy mag eet? Wat dit 

nog moeiliker gemaak het vir die Jode is dat Jesus die Griekse woord sakrs vir liggaam gebruik. Dit dui 

op ’n geslagte liggaam. Dit is ’n kras en kru woord om te gebruik vir ’n mens.    

 

Net so was die drink van enige bloed baie duidelik verbied in die Ou Testament. Hoeveel te meer nog 

die drink van ’n mens se bloed. 

 

Die agtergrond van hierdie leerrede van Johannes oor Jesus is tweeledig. 

 Jesus se woorde oor die brood en wyn volg op die wonderwerk waar Jesus die vyf 

garsbroodjies en twee vissies vermeerder het om meer as vyfduisend mans plus nog die 

vrouens en kinders kos te gee. Daar het nog twaalf mandjies oorgebly. Ons lees die verhaal in 

die eerste paar verse van Johannes 6. Die wonderwerk het veroorsaak dat die mense se 

verwagting op die brood as voedsel gevestig was. Hulle het Jesus as Seun van God nie raak 

gesien nie, maar die effek van sy wonderwerk. 

 Daarna kom Jesus met een van sy Ek is  uitsprake. In Johannes kry ons agt sulke uitsprake. Agt 

keer gebruik Jesus die woord Ek is om homself aan die skare en sy dissipels bekend te stel. Hy 

sê Ek is die goeie Herder, Ek is die weg, die waarheid en die lewe. En in die gedeelte: Ek is die 

lewende brood. Met hierdie Ek is uitsprake wil Jesus die klem plaas op wie Hy is en wat Hy 

kom doen het. Die klem moet nie op wonderwerke val nie, maar op Hom as Seun van God. 

Die klem moet nie op daaglikse brood as voedsel val nie, maar op Hom.  

 

Dit is teen hierdie agtergrond wat ons Jesus se woorde dat ons sy liggaam moet eet en sy bloed moet 

drink moet verstaan. Dit gaan oor Jesus – nie oor sy wonderwerke nie.  Dit gaan oor lewende brood – 

nie daaglikse brood  nie. 

 

2. Die regte verstaan 

 

Wat bedoel Jesus met sy liggaam eet en sy bloed drink? Beslis nie letterlik nie. Om die liggaam van 

Christus te eet en sy bloed te drink is geestelike toe-eiening van die offer van Jesus. 

 

Die taal wat hier gebruik word is offertaal. Dit herinner mens aan die offergebruike van die Ou 

Testament. Christus het Homself geoffer vir mense. Hy het Homself gegee. Die taal herinner aan die 

woorde van Johannes die Doper wat Jesus aangewys het as die Lam van God wat die sonde van die 

wêreld sal wegneem. 

 

Die Griekse werkwoordvorm (aoristis) wat gebruik word (vers 53)  vir die eet van Jesus se liggaam en 

die drink van Jesus se bloed, dui op ’n eenmalige gebeurtenis. Dit is nie iets wat by herhaling moet 



gebeur nie. Daarom weet ons dat dit nie hier oor die Nagmaal gaan nie. Dit weet ons, moet by 

herhaling gedoen word. Dit gaan hier oor ’n keuse om eenmalig te eet en te drink. 

 

Jesus is hier besig om die skare uit te daag om Hom as Verlosser te aanvaar. Hy wat die Seun van God 

is het gekom om die offer vir die ganse wêreld te wees. Dit is sy roeping. Nie om wonderwerke te 

verrig en daaglikse brood aan almal te voorsien nie. Nee, Hy het die hemelse brood gebring. Hyself is 

die hemelse brood. Vandaar ook die vergelyking met die manna van die Ou Testament. Daaglikse 

brood – die wat Hy vermeerder het – en manna is net voedsel vir een dag. Die hemelse brood is 

voedsel vir altyd. Hy as hemelse brood stil die honger permanent. Sy liggaam is die ware voedsel en 

sy bloed die ware drank. 

 

Die regte verstaan van Ek is die lewende brood en eet my liggaam en drink my bloed is niks minder as  

uitdaging en uitnodiging om Jesus as offer vir sondes te aanvaar nie. 

 

Daarom is dit die vraag wat vanoggend aan ons gevra word: Het die offer van Jesus vir ons toegeëien? 

 

3. Die ewige stil van honger 

 

Ons kan nie net vassteek by die uitdaging, die keuse Jesus vir ons toe te eien nie. Ons moet verder 

gaan en die effek en gevolge van so ’n toe-eiening raak sien.  

 

Die effek van Jesus se liggaam eet en bloed drink is lewe. Die gevolg van ’n keuse om Jesus se offer 

toe te eien, is lewe.  

 

Wat ons moet raak sien is dat Jesus se dood – Hy word immers geslag – lewe bring vir mense. Jesus is 

immers die lewende brood. Hy bring lewe deur sy dood. Dit is nogal een van die kenmerke van die 

hele Johannes evangelie. Jesus se lyding en dood word as ’n triomftog beskryf. Dit word nie uitgebeeld 

as ’n lydensweg nie. Deur die hele verhaal is Jesus se offer die aanbreek van lewe. Die klem val dus nie 

op Christus se dood vir die sonde nie. Nee, die klem val op Christus se dood ter wille van die lewe! 

 

Ons kry dus hier die kontras tussen die dood van sy wat die lewe vir mense bring. Waar die daaglikse 

brood en manna jou nie losmaak van die dood nie, maak Jesus as ware en lewende brood en wyn jou 

los van die dood. Dit bring ewige lewe. 

 

As ons praat van ewige lewe, dink ons dadelik aan eendag. Die hiernamaals. Dit is so dat Jesus se offer 

vir ons die ewige lewe van eendag bring. Maar dit is meer as dit. Johannes werk in sy evangelie juis 

met die lewe wat in die hier en nou al reeds aangebreek het. Dit is nou reeds waar. Dit geld nou reeds. 

Ons het nou al deel aan die ewige lewe. 

 

Die manier wat ons nou reeds deel het aan die ewige lewe is die feit dat ons kry  in die woorde: Wie 

my liggaam eet en my bloed drink, bly in my en Ek in hom. Die bly in  waarheid is een van die kenmerke 

van Johannes se evangelie. Wat beteken dit?: Dit dui op die intiemste gemeenskapsverhouding tussen 

Jesus en die gelowige. Johannes verduidelik dit verder as hy in hoofstuk 15 skryf Jesus sê Ek is die 

wingerdstok en julle die lote. Soos wat ’n loot geanker is in die wingerd stok en vir sy totale bestaan 

van die wingerdstok afhanklik is, so is gelowiges geanker in Christus en van Hom afhanklik. Die wese 



van die loot se bestaan is die wingerdstok. Die rede vir sy bestaan is die wingerdstok. Die loot dra die 

vrugte omdat hy/sy aan die wingerdstok geanker is. 

 

Die lewe wat Christus se offer vir mense wat dit vir hulle toe eien bring is ’n lewe in Christus. Dit is ’n 

lewe in afhanklikheid van Christus. Dit is  lewe gerig op Christus. Dis ’n lewe vir Christus. Dit is ’n lewe 

in teenwoordigheid van Christus. Dit is ’n intieme saamleef met Christus.  

 

Nou verstaan julle hoekom ek die woorde van  Ludwig Feuerbach “Mann ist was er isst.” Aan die begin 

gebruik het. ’n Mens is wat jy eet en ’n mens is wat jy is. As jy Christus se liggaam eet en sy bloed drink, 

dan word jy ’n Christen. As jy Christus se offer vir jou toe eien, kom jy in die intiemste verhouding met 

Christus. Jou bestaan, die rede vir jou bestaan word Christus. En dit is die lewe. Dit is jou lewe.  

 

4. Die feit word ’n opdrag 

 

Dit alles wat ek tot sover gesê het word as feit gestel. Dit is wat ons is. Ons is Christene wat die lewe 

het, wat in die intiemste verhouding met Jesus leef. Dit is wat Christus vir ons gedoen het en wat ons 

vir onsself toe geëien het. 

 

Maar hierdie feit word ’n opdrag. Ons moet elke dag word wat ons is. Ons moet lewe – die lewe wat 

Christus vir ons moontlik gemaak het. Ons moet in die intiemste verhouding met Hom lewe. Hy moet 

ons bestaan wees, die rede vir ons bestaan wees. Ons moet lote geanker in Christus as wingerdstok 

wees.  Ons moet in Christus bly – want Hy is in ons.  Ons moet wees wat ons eet – Christene want ons 

het figuurlik gesproke vir Christus se liggaam geëet en sy bloed gedrink. Ons moet weet wat ons is – 

Christene wat in Christus is. 

 

Slot 

 

Ek sluit af met ’n storie. Dit is die verhaal van ’n vrou wat met ’n ongeneeslike siekte gediagnoseer is. 

Sy het haar predikant gevra of hy haar sal begrawe met ’n vurk in haar hand. Hy het ingestem, maar 

wou weet: “Hoekom?” Toe antwoord sy: “Ek het in my lewe baie 

heerlike etes en onthale bygewoon. Ek het altyd alles wat bedien is 

geniet. Maar die lekkerste was as hulle begin afdek en die kelners 

sê ek moet my vurk hou.  Dan het ek geweet daar kom nog iets 

lekkers. As ek met  vurk begrawe word, sal almal sien: Daar kom 

nog iets lekkers!”   

 

Ons wat figuurlik Jesus se liggaam geëet en sy bloed gedrink het deur sy offer vir ons toe te eien, kan 

ons vurk hou. Ons wat vanoggend Nagmaal vier en die brood en wyn as teken van sy liggaam en bloed 

eet en drink, kan ons vurk hou. Ons weet daar kom nog baie lekker: in die lewe, in die intiemste 

verhouding met Jesus en in die volgende lewe!   


