
Johannes 13:31-35 

Agtergrond 

Drie van die evangelie sê dat Jesus op die dag van die Paasfees gesterf het. Dit was met ander 

woorde op die Vrydag. Johannes sê dat Jesus op die dag van die voorbereiding van die Paasdag, met 

ander woorde Donderdag, gesterf het. Hoekom die verskil? Ons weet nie. Sulke verskille het 

natuurlik al baie aanleiding gegee tot menings dat die Bybel verkeerd is en daarom nie betroubaar is 

nie. Ek dink ons moet altyd besef dat daar talle sulke klein verskilletjies in die Bybel is. Die Bybel se 

betroubaarheid setel nie in die foutloosheid daarvan nie, maar in die feit dat die boodskap 

betroubaar is.   

Inleiding 

Piet Meiring vertel die volgende storie: 

Een van die bekendste sendelinge van ons tyd was ’n Hollander met die naam van Bavinck. 

Hy was baie knap en het ’n slag gehad met die aanleer van vreemde tale. Geen wonder nie 

dat die sendingkantoor hom na die veraf eiland Java gestuur het om met die Bybelvertaling 

te help. 

Een warm dag het hy buite onder ’n boom gesit en skryf. Dit was te warm in sy hut. Maar hy 

het gesukkel, eintlik al weke lank. Hy kon nie die regte word vir “liefde” in die Javaanse taal 

kry nie. Die mense kon vir hom sê hoe om die gevoel wat ’n pa vir sy kinders het, te beskryf. 

Hulle kon vir hom ’n woord vir kameraadskap tussen vriende gee. Vir seksuele liefde was daar 

’n paar woorde. Maar die liefde wat God vir mense het en wat van mense gevra is vir ander 

het hulle glad nie verstaan nie. Hy het gesukkel om ’n woord te kry vir liefde wat net gee en 

gee. Hulle het nie so ’n woord geken nie! 

Die spesifieke dag het Bavinck skielik die geloei van ’n ambulans gehoor. Saam met al die 

ander mense op die sendingstasie het hy vinnig na die hospitaal toe gestap om te kyk wat 

gebeur. Toe die ambulans in ’n stofstreep stilhou, het almal vorentoe gedruk om te sien wat 

aangaan. En toe ’n siek man uitklim, het hulle ewe vinnig oor mekaar geval om pad te gee. 

Die ou man het aan ’n nare oerwoudsiekte gely, wat sere oor jou hele lyf veroorsaak en sleg 

reuk. So bang as wat die mense in die Bybelse tyd vir melaatsheid was, so bang was die 

Javane vir die oerwoudsiekte. Sommige het gesê dat jy die siekte kan aansteek deur net te 

kyk. Bavinck het erken dat hy self maar ver weg gebly het... 

Op daardie oomblik het die dubbeldeur van die hospitaal oopgeswaai. ’n Jong 

verpleegstertjie het die trappies afgetrippel, mooi wit gestyfde uniform en al. Sy het die 

situasie in een oomblik opgesom en na die ou man met die nare siekte gestap. Sy het al twee 

haar arms om hom geslaan en gesê: “Kom, ou vader, laat ek jou binnetoe help. Ons wil graag 

vir jou sorg.” 

Bavinck het een van sy helpers aan die arm gegryp en gevra: Sê gou vir my, wat is die woord 

vir wat die verpleegster nou net gedoen het?” Hy het geweet: “Dit is wat liefde regtig 

beteken.” (Uit Jesus ons loof U – Piet Meiring).   

 

Die verhaal wat ons gelees het speel af tydens die laaste Paasfees wat Jesus saam met sy dissipels 

vier. Tydens die Paasfees gebeur daar ’n paar dinge. 



 Jesus stel die nagmaal in. Johannes vertel niks daarvan nie. Ons lees dit in die ander 

evangelies. 

 Jesus herinner sy dissipels aan die pad van lyding wat Hy moet stap. 

 Jesus vertel sy dissipels dat een van hulle Hom gaan verraai. 

 Jesus gee die opdrag dat hulle mekaar moet liefhê.    

 

1. Verheerliking deur lyding 

Dit is nogal moeilik om die twee sake, lyding en verheerliking bymekaar uit te bring. Vir ons lyk dit 

asof dit lynreg teenoor mekaar staan. Dit is die een of die ander – maar dit hoort nie saam nie. Hoe 

kan verheerliking deur lyding kom? 

 

Tog is dit presies  wat Jesus sê. Hy gaan deur lyding verheerlik word. En die vreemdheid van die twee 

begrippe langs mekaar, is kenmerkend van Jesus se lewe en roeping. Dit beklemtoon die 

vreemdheid, die andersheid van Jesus se lewe en roeping:  

 Hy is die Seun van God – self ook God - wat mens geword het. Kan enige iets meer 

vreemd wees?    

 Hy as Seun van God, as Koning, het kom dien. Sy hele lewe op aarde staan in die teken 

van diens. In die eerste paar verse van Johannes 13 word dit juis beklemtoon as Jesus 

die voete van sy dissipels was. Voete-was was die taak van die slawe. Eintlik nog erger: 

dit was die taak van die slaaf met die laagste status. Maar hier was die Seun van God sy 

dissipels se voete. 

 

En dan verheerliking deur lyding. Hy vertel sy dissipels dat dit die tyd vir sy verheerliking gekom het. 

En dit is nie ’n verheerliking dat Hy al die eer en aansien gaan kry wat die Seun van God verdien nie. 

Hy gaan doodgemaak word. Onskuldig. Soos ’n misdadiger gekruissig word. Die wreedste dood 

denkbaar. 

 

Wat die kontras tussen lyding en verheerliking nog meer vreemd maak, is die feit dat een van sy 

dissipels hom sal verraai. Een van sy volgelinge. Een van hulle wat Hy gekies en geroep en toegerus 

het. Een uit sy eie binnekring. 

 

As dit maar ’n Fariseër of Sadduseër was. As dit maar een van die Joodse leiers was. Selfs iemand van 

die Romeinse Ryk. Hulle was immers voortdurend in konflik met Jesus. Hulle het sy roeping glad nie 

verstaan nie. Hulle het nie die vaagste benul gehad dat Hy die Seun van God was nie. Maar nou is dit 

een van sy binnekring. Beslis nie verheerliking soos ons dit verstaan nie. Eerder vernedering, 

belediging.   

 

Jesus word verheerlik deur sy lyding. Sy verheerliking kom deurdat Hy getrou sy roeping om te ly en 

te sterf uitvoer. Hy is getrou aan dit waarvoor God Hom na die aarde gestuur het: om te sterf en so 

lewe vir mense te bring. Hy skram nie weg van sy taak en roeping nie. Hy deins nie terug daarvan nie 

– al het Hy geweet wat wag. Hy volbring sy taak enduit. 

 

Hier is ’n interessante wisselwerking as dit by die verheerliking van Jesus kom. Hier is sprake van ’n 

viervoudige verheerliking: 

 Jesus sê dat Hyself verheerlik word deur sy lyding. 



 Maar God word ook verheerlik deur Jesus verheerlik. Die feit dat Jesus ly en sterwe, met 

ander woorde sy roeping volvoer, verheerlik God. Jesus se gehoorsaamheid aan die Vader, 

lei tot die Vader se verheerliking.  

 En omdat Jesus God verheerlik, verheerlik die Vader Homself. 

 Die Vader verheerlik ook vir Jesus. 

 

Ons praat nou heeltyd oor verheerliking. Miskien is dit goed om bietjie na te dink oor wat 

verheerliking beteken. Die maklikste sou seker wees om te sê verheerliking beteken om Heer 

gemaak te word. Ons sou ook kon sê om eer en aansien te ontvang. Ook om erken te word. Om 

iemand op te hef. 

 

En dit is presies wat gebeur deur Jesus se lyding: Jesus word erken, opgehef, aansien en eer 

toegeken. Hy word Heer gemaak. Maar ook God word erken, opgehef, aansien en eer toegeken en 

Heer gemaak deur Jesus se lyding. God eien vir Homself erkenning, opheffing, aansien en eer toe. Hy 

eien sy Heerskap toe deur Jesus se lyding. God as Vader gee erkenning, opheffing, aansien en eer 

aan Jesus. Hy maak Jesus deur sy lyding. 

 

Dit bly ’n vreemde gedagte om verheerlik te word deur lyding. Maar dit is presies wat gebeur. Die 

opstanding en hemelvaart is vir ons die bewys van Jesus se gehoorsaamheid in sy lyding en die feit 

dat Hy sy roeping volbring het. Jesus sit aan die regterhand van God. Hy heers oor sy koninkryk en 

oor sy wêreld. Hy is verheerlik. 

 

En hierdie vreemdheid is tekenend van die hele Bybelse boodskap. ’n God wat uit genade en liefde 

uitreik na sondige mense; ’n God wat sy eie Seun stuur om vir sondige mense te sterf; ’n God wat 

sondige mense sy kinders maak; ’n God wat sondige mense roep in sy diens; ’n God wat elke dag 

sorg vir elke sondige mens. 

 

Die kern van alles is dat ons as sondige mense raakgesien is en word deur God. Dit opsigself is 

vreemd. Ons word bevoordeel. 

 

Ek wil die vreemdheid nog verder beklemtoon deur net te wys op Judas se optrede. Op ’n manier 

was Judas maar tekenend en verteenwoordigend van elke mens. Judas het maar gedoen wat ons 

elkeen gedoen het – ons het God verraai deur vir sonde te kies. En tog – ten spyte van mense se 

verraad – kies God vir mense. Kies Hy om mense lief te hê. Kies Hy om bemoeienis te maak met 

mense. 

 

’n Vreemde evangelie. ’n Liefdevolle God. 

 

Dit maak van ons as dissipels, volgelinge, kerk ’n vreemde gemeenskap. Kom ons dink daaroor. 

 

2. Die opdrag om lief te hê 

 

Met hierdie laaste Paasfees, die aand voordat Jesus gevange geneem word, onderrig Jesus vir oulaas 

sy dissipels. Hy gee aan hulle ’n nuwe gebod. Hy gee die riglyn vir hierdie nuwe gebod en ook die 

rede. 



 Wat is die nuwe gebod: Hulle moet mekaar liefhê.  

 Die riglyn van hoe hierdie liefde moet lyk: Hulle moet mekaar liefhê soos wat Hyself hulle lief 

het.    

 Die rede vir hierdie nuwe gebod is sodat almal moet weet dat hulle sy dissipels is. 

 

Vir ons is dit nogal moeilik om te dink dat die opdrag om mekaar lief te hê ’n nuwe gebod is. Ons is al 

so gewoond daaraan.  En juis ons gewoond wees daaraan maak dalk dat ons die trefkrag daarvan 

verloor.  

 

Ek het vroeër gesê dat die volgelinge van Jesus – ons – ’n vreemde gemeenskap is. En ons is dit juis 

omdat ons lief het. Voor die voet liefhet. Ons vriende, ons kennisse, onbekendes en selfs ons vyand. 

Jesus se volgelinge, se kerk is ’n liefdesgemeenskap. ’n Gemeenskap van mense wat liefhet. En 

daarin lê ons andersheid en ons vreemdheid.  

 

En wanneer ons lief het, dan probeer ons liefhê soos wat Jesus lief gehad het. Hy het sy dissipels se 

voete gewas. Hy het aan die kruis gesterf vir mense wat sondaars is. Hy het nie vir Judas veroordeel 

nie. Hy het die wat Hom gekruisig het vergewe toe Hy gesê het: Vader, vergeef hulle, want hulle 

weet nie wat hulle doen nie. So sou ons nog aan baie ander voorbeelde van sy lewe op aarde kon 

dink. 

 

Jesus het onvoorwaardelik lief gehad. Hy het nie net die lief gehad wat Hom liefgehad het nie. Hy het 

volmaak lief gehad. Sy liefde het geen gebreke en tekortkominge gehad nie. Dit is wat Hom so 

vreemd en anders, so uniek gemaak het. Hy was die vergestalting van die nuwe gebod. 

 

En dit is hierdie nuwe gebod wat ons najaag en probeer gehoorsaam. Ons wil onvoorwaardelik lief 

hê. Ons wil voor die voet lief hê. Ons sukkel daarmee – maar dit is wat ons wil doen en wees. ’n 

Vreemde, anderse gemeenskap soos ons vreemde en anderse Here. ’n Liefdesgemeenskap van die 

liefdevolle God. Moeder Teresa van Kalkutta het geleer: “Ek het die paradoks ervaar dat, as ek gee 

totdat dit seer maak, die seerkry ophou en die liefde aanhou.” 

 

Die rede vir ons liefhê is om die aandag juis op God en Christus te vestig. Ons moet met ons lief hê 

wys dat ons aan Jesus behoort. Ons liefhê staan in diens van God. Ons liefhê is maar niks anders as 

weerkaatsing van God se liefde nie.  

 

Deur dit te doen, deur lief te hê, verklaar ons ons liefde en verbondenheid aan Jesus en verheerlik 

ons vir Jesus en God. Ons  erken en hef Jesus op. Ons gee aansien en eer aan Jesus. Ons maak hom 

Heer. 

 

Ons doen dit juis sodat al meer mense Jesus en God in ons optrede kan leer ken en ook so by Hom 

kan uitkom. So kan ook hulle Hom verheerlik. Die riglyn en die rede vir ons liefde is Jesus. Ons wil 

Hom verheerlik. Ons wil dat die hele wêreld Hom verheerlik. Dit is ons publieke getuienis in die 

wêreld. 

 

Slot 

 



Bavinck kon in ’n verpleegster se optrede teenoor ’n baie siek man die woord vir liefde in Java vind. 

Liefde is dit wat Jesus is en was en gedoen het. En dit is wat ons moet wees en doen. Dit is die nuwe 

gebod, ons gebod. Dit is wat ons definieer: anders, vreemd soos Jesus omdat ons liefhet. 

 

Ek sluit af met Augustinus se beskrywing van liefde: Hoe lyk liefde? Dit het sagte hande om te 

versorg. Dit het vinnige voete om ander te gaan help. Dit het skerp oë om ander se nood raak te sien. 

Dit het goeie ore om die geringste klag of sug van die naaste op te vang. Dit is hoe die liefde lyk. 

  


