
Johannes 12:20-33 

Agtergrond  

Johannes se oogmerk met sy evangelie is om die mense te oortuig dat Jesus die Seun van God is sodat 

hulle in Hom kan glo. Die eerste 12 hoofstukke van Johannes staan bekend as die boek van die 

wonders. Deur te vertel van Jesus se wonders wil Johannes beklemtoon dat Jesus die Seun van God 

is. 

Inleiding 

Marshall Shelley vertel  op die webwerf PreachingToday.com  in ’n artikel getiteld A Missionary’s 

Sacrifice Was Worth the Cost die volgende storie:   

JW Tucker, sendeling in die Belgiese Kongo, het geweet sy lewe is in gevaar toe 

anargie in 1964 uitgebreek het.  Dit was die tyd van uhuru, koloniale bevryding.  Hy 

het egter getrou op sy pos gebly, wetende dat God hom geroep het. Op 'n dag val 

'n bende hom aan, en slaan hom met stokke, knuppels, kaal vuiste en gebreekte 

bottels dood. Hulle gooi sy liggaam agter op 'n vragmotor en gaan voer dit vir die 

krokodille in die Bomokanderivier. 

J.W. Tucker het alles gewaag, en kon skynbaar niks daarvoor wys nie. Dertig jaar later ontdek 'n groot 

vriend van hom, John Weidman, egter op besoek aan Zaïre (nuwe naam van die Belgiese Kongo) hoe 

God Tucker se offer gebruik het. 

Die Bomokanderivier vloei deur die stamgebied van die Mangbetostam, 'n groep wat die evangelie 

glad nie ken nie. Gedurende die burgeroorlog in die sestigerjare vra die Mangbetos die sentrale 

regering in Kinshasa om hulp. Die hulp kom toe in die vorm van 'n brigadier, 'n formidabele polisieman 

van Isiro, met 'n reputasie as sterk leier.  J.W. Tucker het hierdie brigadier twee maande voor hy 

vermoor is na Christus gelei. 

As 'n nuwe Christen het die brigadier sy bes gedoen om teenoor die Mangbeto te getuig, maar sonder 

sukses.  Op 'n dag verneem hy van 'n Mangbeto-tradisie wat lui: "As die bloed van 'n man in die 

Bomokanderivier vloei, moet jy na sy boodskap luister." 

Die brigadier roep die koning en die oudstes bymekaar.  Hulle kom in 'n amptelike raadsvergadering 

bymekaar en hoor die brigadier sê:  "'n Paar maande gelede is 'n man vermoor, en sy liggaam is in julle 

Bomokanderivier gegooi.  Die krokodille het sy liggaam verskeur.  Sy bloed het in julle rivier gevloei.  

Maar voordat hy dood is, het hy 'n boodskap aan my oorgedra.  Hierdie boodskap handel oor die Seun 

van God, die Here Jesus Christus, wat na die wêreld gekom het om sondaars te red.  Hy het vir die 

sonde van die wêreld gesterf, Hy het ook vir my sonde gesterf.  Ek het hierdie boodskap ontvang, en 

dit het my lewe verander." 

Terwyl die brigadier praat, het die Gees van die Here oor die mense gekom.  Hulle het op hulle knieë 

geval en na God om hulp geroep.  Baie het besluit om die Here Jesus te volg.  Sedert daardie dag het 

duisende Mangbetos Jesus aangeneem, en letterlik dosyne nuwe gemeentes het ontstaan. 

 



Hierdie storie help ons om iets te verstaan van ’n koringkorrel wat moes sterf om ’n groot oes te lewer. 

Natuurlik was Jesus by uitstek die voorbeeld van die koringkorrel wat in die grond geval, gesterf het 

en ’n groot oes opgelewer het. 

 

1. Jesus se taak 

Hierdie verhaal wat ons gelees het speel af in die laaste paar dae voor Jesus se kruisiging. Jesus het na 

Jerusalem toe gekom om daar die Pasga te vier. Die gebruik was dat baie Jode so ’n pelgrimstog 

onderneem het om in Jerusalem te gaan aanbid. Ons lees dat daar selfs Grieke was wat na Jerusalem 

gereis het vir die Pasga. Hulle moes seker gehoor het van Jesus se wonderwerke en wil Hom graag 

ontmoet.  Hulle dra hulle begeerte oor aan Filippus. Filippus se naam was Grieks en hy het gekom van 

Betsaida wat hoofsaaklik ’n Griekse gebied was.  Dit is dalk die rede waarom hulle hom nader met 

hulle versoek. 

Filippus vertel vir Andreas en saam dra hulle die versoek oor aan Jesus. ’n Mens sou verwag dat Jesus 

aan die versoek sou voldoen. Dit was immers Grieke wat kom om te aanbid. ’n Mens sou hulle nie daar 

verwag nie. Hulle moes êrens die Joodse geloof aangeneem het en selfs die moeite gedoen het om na 

Jerusalem te kom vir die Pasga. Maar dit lyk nie asof hulle die kans kry om vir Jesus te ontmoet nie. 

Die rede daarvoor is omdat Jesus fokus op die rede hoekom Hy na Jerusalem gekom het. Hy het gekom 

om sy taak op aarde te volvoer. Hy laat sy aandag nie aftrek van dit waarvoor God Hom gestuur het 

en waarvoor Hy gekom het nie.  

 

Sy taak word in die gedeelte met ’n hele paar terme beskryf. 

 Hy moet verheerlik word. 

 Hy moet soos ’n koringkorrel sterf om ’n groot oes te kan lewer.  

 Die uur het gekom. 

 Die owerste sal uitgegooi word. 

 Sterwe. 

Die dissipels en omstanders het hierdie verduidelikings glad nie verstaan nie. Ons lees dat hulle ook 

vra oor die verheerliking. Hulle het geleer dat die Christus sou kom om te bly. Nou praat Jesus skielik 

van verheerlik en verhoog word. Dit is ook te betwyfel of hulle die beeld van die koringkorrel wat moet 

sterf sou verstaan. Hulle het beslis nie verwag dat die Christus sou sterf met hierdie Pasga nie. Die uur 

wat sou aanbreek sou ook vir hulle iets ander beteken het. Hulle het beslis iets anders  verwag. 

Tog is dit presies wat Jesus kom doen het. Hy sterf soos die koringkorrel sodat daar ’n baie groot oes 

sou kom. Hy sterf vir sondaars se sonde sodat hulle verlos kon word van die sonde.  Hy sterf om die 

kamtige owerste oor die wêreld te verslaan en sy mag te breek.. Toe die uur aanbreek, was Jesus 

gehoorsaam tot in die dood. 

2. Jesus se gemoedstoestand 

Dit is iets wat ons gewoonlik nie aan dink nie of nie enige aandag aan skenk nie. Ons dink nie aan wat 

dit van Jesus gevra het om te  sterf nie. In hierdie gedeelte kry ons so ietsie daarvan as Jesus self erken 

dat Hy diep ontsteld is. 



Dit is nogal ’n faset van Jesus se lewe waaraan Johannes aandag gee. ’n Hele paar keer in sy evangelie 

beklemtoon hy die menslikheid van Jesus. Hy skryf oor Jesus se menslike reaksies. Ons lees hoe Jesus 

kwaad word in die tempel, hoe Jesus hartseer word met Lasarus se dood en hoe Jesus diep ontsteld is 

oor sy naderende dood. 

Ten spyte van Jesus se ontsteldheid, fokus Hy steeds op sy taak. Hy sê self dat Hy nie die Vader sal vra 

om hom te red van dit wat kom nie. Hy het gekom om as onskuldige te sterf en daarvoor sien Hy kans. 

Hy wil slegs vir God verheerlik deur dit wat gaan gebeur. 

Selfs as die stem uit die hemel roep: “Ek het my Naam verheerlik en Ek sal dit weer verheerlik” kyk 

Jesus weg van Homself. ’n Mens sou verwag dat dit op Jesus gemik is – om Hom te bemoedig. Maar 

Jesus sê dit is op die dissipels en die omstanders gemik. Dit moet hulle iets laat verstaan van Jesus se 

taak. Jesus is self in sy toestand van ontsteld wees, nog steeds besig om op sy taak te fokus. 

In hierdie lydenstyd is dit goed om iets van Jesus se lyding te verstaan. Ons moet raaksien dat dit nie 

maar net ’n roetine takie is wat Jesus kom verrig het nie. Dit het alles van Hom gevra. Net die gedagte 

daaraan het Hom ontstel. Dit was sy lyding.   

3. Jesus se opdrag 

As Jesus sy sterwe met die beeld van die koringkorrel verduidelik, gee Hy ’n opdrag aan sy dissipels en 

omstanders. Hulle moet op die regte manier met hulle eie lewe omgaan. Wat is die regte manier? 

Hulle moet God bo alles lief hê. Selfs liewer as hulle eie lewe. Iemand wat bereid is om sy eie lewe op 

te offer vir God, sal sy lewe vir ewig behou. Iemand wat vasklou aan sy eie lewe bo die belange van 

God, sal dit vir ewig verloor. 

Die opdrag word verder verduidelik: as iemand my wil dien, moet hy my volg.  Hierdie volg sluit aan 

by die vorige deel van die opdrag. Jesus wil juis sê dat sy volgelinge  - soos Hy – bereid moet wees om 

hulle lewens te verloor. As hulle Hom wil dien, moet hulle Hom volg –selfs al sou dit die dood beteken. 

Hierdie opdrag geld ook vir ons.  As ons lydenstyd herdenk, moet ons opnuut weer besef dat Jesus 

alles van ons vra. Ons moet Hom eerste stel – self bo ons eie lewe. Dit is wat van ons gevra word as sy 

volgelinge, sy dienaars. 

Jesus se optrede in die verhaal dien vir ons as voorbeeld van hoe ons Hom eerste moet stel. Jesus was 

gefokus op sy taak. Hy het nie toegelaat dat enige iets anders sy aandag aftrek van sy taak nie. Nie die 

versoek van die Grieke nie, selfs nie een toe Hy ontsteld was nie. Jesus het gefokus op sy taak en het 

daardie taak enduit volvoer – al het dit sy lewe gekos. 

Op soortgelyke manier moet ons op ons roeping om as kinders van God Hom te dien fokus. Niks moet 

ons aandag aftrek nie. Ons moet gerig wees op God in ons lewe. In die praktyk beteken dit dat ons nie 

alles moet los en net met godsdiens besig wees nie. Dit beteken dat alles wat ons doen moet godsdiens 

wees. Ons moet raaksien dat die gewone en daaglikse dinge wat ons doen, juis gerig moet wees op 

God. Dan werk ek vir God, ontspan vir God, beoefen my sport vir God, rig my gesinslewe in vir God. 

Dan word ek die koringkorrel wat myself prysgee en so ’n groot oes vir God lewer. 

Slot 



Die verhaal van JW Tucker, sendeling in die Belgiese Kongo, demonstreer vir ons iets van wat Jesus vir 

ons gedoen het toe Hy soos ’n koringkorrel gesterf het en daardeur ’n groot oes gelewer het. Dit 

demonstreer vir ons iets van Jesus se fokus op sy taak – al het dit sy lewe gekos. 

Maar JW Tucker se verhaal dien ook as voorbeeld van hoe ons Jesus se opdrag om Hom te dien en te 

volg, moet navolg. Ons moet bereid wees om soos ’n koringkorrel aan ons self te sterf sodat ons vir 

God ’n groot oes kan inbring.  

  


