
Johannes 6:56-69 

Johannes wil met sy evangelie mense laat glo dat Jesus die Messias, die Seun van God is en deur te glo 

die ewige lewe laat kry. 

Inleiding 

’n Impala kan tot sewe meter hoog en twintig meter 

ver spring.  En tog kan hierdie pragtige diere in ’n 

kampie  in enige dieretuin gehou word deur ’n muur 

van net drie meter, Die impalas kan nie spring as hulle 

nie kan sien waar hulle pote gaan grond vat nie.  

 

As dit by geloof kom, is ons as mense ook maar dikwels so.  As ons nie die uiteinde en gevolg van ons 

geloof kan sien nie, skram ons weg van geloof. En dit terwyl geloof juis ’n stap in die donker is. Geloof 

is die vermoë om te kan vertrou op wat ons nie kan sien nie. Ons leer dit by die Hebreërskrywer: Om 

te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie 

sien nie. 

Wat ons ook doen, is dat ons die inhoud van ons geloof self wil reguleer. Ons wil selfs die God, die 

Verlosser waarin ons glo, self skep en vorm. Ons wil in ’n God glo soos wat ons Hom inklee. Ons skep 

ons eie God waarmee ons gemaklik is, in plaas van om blindelings in die Verlossergod te glo. Ons doen 

dit, terwyl God Homself as Verlosser aanbied en self die inhoud van ons geloof bepaal. 

Dit is selfs die rede waarom sommige mense nie glo nie of sukkel om te glo. Hulle beeld, hulle prentjie, 

hulle beskouing en siening van God en die ware God stem nie ooreen nie. 

Dit is presies wat hier in Johannes 6 aan die gebeur is. 

Ons tema vanoggend: Glo ... al weet jy nie waar jou voete gaan land nie. 

1. Die Jode soek ’n aardse verlosser in ’n aardse koninkryk 

Al vier die evangelies vertel vir ons van groot skares wat Jesus gevolg het aan die begin van sy openbare 

optrede. Die wonderwerke wat Hy gedoen het was immers opspraakwekkend. Hy het siekes gesond 

gemaak. Hy het groot skares kos gegee. Hy het duiwels uitgebrei. Dit het aandag getrek en die 

verbeeldings op loop laat sit. 

Dalk was Hy die Messias. Vir baie jare het hulle verlang na die Messias. Hy moes iemand wees wat 

voldoen aan die verwagtinge. Hy moes die Romeinse juk kom afgooi en hulle bevry. Hy moes die 

koninkryk van Israel weer kom oprig en hulle weer  vername volk en mag waarmee rekening gehou 

moet word, maak.  

Maar geleidelik is hulle teleurgestel. Dit het duidelik geword dat Jesus nie sou voldoen aan hulle 

verwagtinge nie. Hy het nie politieke mag nagestreef nie. Hy het nie sy bo-natuurlike gawes gebruik 

om ’n aardse koninkryk te vestig nie. Hy het Hom meer gesteur aan die randfigure in die samelewing 



as die hooggeagte Skrifgeleerdes en Fariseërs. Hy het saam met tollenaars geëet.  Hy het prostitute 

bemoedig.  

Daarom het die volgelinge minder geword. Hulle het die rug op God gekeer. Ons het dit gelees in die 

gedeelte. Jesus was nie wat hulle wou hê en waarvoor hulle gehoop het nie. Hy het nie ingepas by 

hulle verwagtinge nie. Hy het hulle teleurgestel. Hulle was oortuig Hy is nie die Messias nie. Hulle het 

nie geglo nie. 

As ’n mens verder lees in Johannes 7, ontdek jy nog meer hoe moeilik dit was om in Jesus te glo. Nie 

net het baie van die navolgers Jesus die rug gekeer nie, selfs sy eie broers het nie geglo nie. Hulle stuur 

om weg – hulle wou seker net ontslae raak van die verleentheid wat Hy veroorsaak. 

2. Jesus is die ware Verlosser in ’n geestelike koninkryk 

Ten spyte van die verwagtinge van die Jode, draai Jesus geen doekies om oor sy taak en roeping nie. 

Hy is die ware Verlosser wat gekom het om sy lewe vir mense op te offer. Hy het gekom om sy bloed 

te laat vloei en liggaam te laat breek. En as hulle deel daaraan wil hê, moet hulle Hom “eet “ en “drink.” 

Met ander woorde: Hulle moet die offer van Jesus vir hulle toe-eien. 

Maar dit is te veel vir hulle. Hulle begryp dit nie. Hulle verstaan dit nie. Hulle erken self: Wat Hy nou 

sê, is darem te erg. Wie kan daaraan gehoor gee? Hulle mor en kla. Dit is te verstane. Dit wat Jesus 

vertel klink darem erg. Wat opvallend is, is dat Jesus self growwe en kras taal gebruik. Die woord wat 

Hy hier vir eet gebruik is trogon, wat gebruik word vir die kou by diere. Ons sou amper dit kon verstaan 

as vreet in plaas van eet. Dit is asof Jesus vir hulle sê: Julle moet my liggaam vreet! 

Jesus weet hulle murmureer. Daarom vra Hy: Skrik dit julle af? Hierdie vraag sou ook vertaal kon word: 

Laat hierdie woorde julle struikel of afdwaal? Wat opvallend is van Jesus se vraag is dat Hy hulle nie 

gerusstel of dit verduidelik of dit sagter op hulle oor laat klink nie. Al weet Hy hulle mor en kla, hou 

Jesus by sy bekendstelling van Homself en sy taak. Hy gaan doen waarvoor Hy gekom het. 

En dan maak Jesus dit selfs nog moeiliker vir hulle. Hy verwys na sy terug keer na die hemel. Hy gaan 

terugkeer na die hemel vanwaar Hy kom.    

Dit alles laat baie die hasepad vat. Ek het nogal by myself gewonder, Wat sou ek gedoen het? Ek dink 

ek sou dalk ook maar omgedraai en weggeloop het! 

Jesus verstaan die dilemma met wat Hy sê. Hy weet dat dit alles moeilik is om te verstaan. Hy weet 

dat net die Gees van God mense kan oortuig van wat HY sê. As God nie ingryp in enige mense se lewe 

nie, is hy/sy maar soos ’n impala: Ons spring nie as ons nie kan sien waar ons gaan land nie. Ons glo 

nie as ons nie weet waarvoor ons ons inlaat nie. 

Jesus se verstaan van die dilemma maak dat Hy sy twaalf dissipels ook voor ’n keuse stel: Wil julle nie 

ook weggaan nie?   

Jesus se doel, sy roeping is om die ware Verlosser te wees. Die Verlosser wat Homself as offer gee 

sodat mense verlos kan word. Hy kom om ’n geestelike koninkryk op te rig. ’n Koninkryk waar Hy die 

Koning is en onderdane die is wat sy offer vir hulleself toegeëien het.   

 



3. Dié enigste Verlosser 

Alhoewel heelwat volgelinge wegdraai Jesus agterlaat, is dit nie wat sy eie dissipels doen nie. Hulle 

kies vir Jesus. By monde van Petrus bely hulle dat Jesus die Heilige van God is.  

Petrus se belydenis bevat drie sake: 

 Daar is niemand anders om na toe te gaan nie. Jesus is die enigste Verlosser.  

 Jesus het die woorde wat die ewige lewe gee. 

 Hulle as dissipels glo en weet dit. 

Petrus en die ander dissipels is bereid om te spring, al kan hulle nie sien waar hulle voete gaan land 

nie. Hulle is bereid om te glo, al verstaan hulle nie die Verlosser en sy verlossing nie.  

Natuurlik omdat God deur sy Gees hulle oortuig. Ons weet tog dat niemand kan glo as God hom of 

haar nie deur sy Gees oortuig nie. Jesus sê immers dat niemand kom na Hom toe kom as die Vader dit 

nie gee nie.  

Dit is nog altyd een van die fassinerende kenmerke van geloof. Geloof is ’n geskenk wat God gee. Vir 

die dissipels was dit so en vir ons is dit so. Ons elkeen glo omdat God vir ons deur sy Gees die geskenk 

van geloof gee. Ons glo omdat God ons laat glo.  Daarom is geloof iets waarvoor ons dankbaar moet 

wees en nie iets waarop ons kan roem nie. 

Tog het geloof ’n ander kant. Dit is die kant waar ons die opdrag kry om te glo.  Ons leer in die Woord: 

Glo sodat julle gered kan word. Ja, die ander kant is dat geloof ons verantwoordelikheid ook is. 

Ons verstaan nie heeltemal die twee kante van geloof nie. Daarom moet ons dit maar so aanvaar. 

Inkort kom dit daarop neer dat geloof ’n geskenk van God is wat ons kan ontvang en geniet maar ook 

’n opdrag om na te jaag. 

Ons sien dit baie duidelik uit die kamtige navolgers van Jesus. ’n Klomp draai die rug op Jesus. Hulle 

kies om nie te glo nie. Die ander glo – hulle kies Jesus as Verlosser.  

Een groep is nie te vinde met die Verlosser wat Jesus wil wees en die geestelike koninkryk wat Hy 

vestig nie. Hulle wil die agenda van sy verlossing en koninkryk bepaal. Die ander groep is bereid om 

blindelings vir Jesus as Verlosser te volg. 

Dit laat ons met die vraag waar ons elkeen met hierdie keuse  staan.  

 Is ons mense wat ons Verlosser se agenda wil bepaal? Wil ons Jesus as Verlosser maak wat 

ons wil hê Hy moet wees? Wil ons bepaal hoe sy verlossing lyk en werk en wie verlos word en 

wie nie? Het ons vir ons self ’n beeld of ’n karikatuur van geskep van wie Jesus is en hoe Hy as 

Verlosser funksioneer? ’n Beeld wat dalk nie heeltemal ooreenstem met die ware beeld van 

die ware en enigste Verlosser nie. ’n Beeld wat dalk die Verlosser en sy verlossingswerk heel 

anders laat lyk as wat dit werklik is?  

Die keuse vir so ’n Verlosser loop op die einde uit op rug draai op so ’n Verlosser. Dit loop uit 

op geen geloof. 

 Wat ons moet wees is mense wat die ware Verlosser kies vir wie en wat Hy is: Die Seun van 

God wat homself geoffer het. Wat ons moet wees is mense wat leef in die geestelike koninkryk 



wat Hy gevestig het: gehoorsaam aan sy wil omdat ons Hom as Koning erken. Ons hoef nie 

alles te verstaan en te kan verklaar nie. Ons kan maar blindelings spring ... blindelings glo in 

so ’n Verlosser. 

A Clutton-Brook gee raad oor hoe ons dit kan reg kry: As ’n mens musiek werklik wil beleef, daardeur 

meegevoer wil word, moet jy van jouself vergeet en al jou behoeftes en verwagtinge opsy skuif. Jy 

moet jouself absoluut oorgee aan die musiek, as ‘t ware verlief raak daarop. So is dit ook as jy iets van 

die koninkryk van God wil verstaan, of dan beleef... Ons moet ons eie behoeftes en belange en 

verwagtinge uit die pad kry en ons laat meevoer deur die “musiek” van die koninkryk, die hoogste geluk 

wat ’n mens kan ervaar. As jy die musiek hoor, kan jy nie anders as om deel daarvan te wees nie – dit 

is onweerstaanbaar in sy skoonheid, ’n mens kan net nie anders as om op die maat daarvan te begin 

beweeg nie...” 

Ons reaksie kan maar net dieselfde wees as die van Petrus en sy mede-dissipels.  

 Ons het  niemand anders om na toe te gaan nie. Jesus is die enigste Verlosser.  

 Jesus het vir ons die woorde wat die ewige lewe gee. 

 Ons  glo en weet dit. 

Dit vra geloof in die ware Verlosser – op sy terme, met sy inhoud, sy Wese – al maak dit vir ons nie sin 

nie. 

Slot 

Geloof in ’n Verlosser op ons terme, volgens 

ons verwagtinge maak dat ons soos impalas 

in ’n kampie ingehok word. Geloof in die ware 

Verlosser – op sy terme, volgens sy Wese en 

inhoud maak dat ons soos niks oor daardie 

kampie kan spring nie. Maar dan moet ons 

bereid wees om blindelings te glo, al kan ons 

nie sien waar ons gaan land nie.    

 


