
Matteus 11:2-11 

Vooraf 

Vandag is die derde Sondag in Adventstyd en dit staan bekend as die Sondag  van vreugde. 

Inleiding 

Dr. J Wallace Hamilton vertel in sy boek Horns and Halos van een van die vreemdste veilings in die 

geskiedenis. Dit is in 1926 in Washington gehou. Op die veiling is 150 000 patente van ou uitvindings 

opgeveil. Almal patente van uitvindings wat misluk het. Van die patente was die volgende: 

  “bed-bug-buster” 

 “illuminated cat” wat ontwerp is om muise te verjaag 

 ’n patent om gesnork te voorkom – dit was ’n soort trompet van die mond na die oor wat die 

snorker moes wakker maak as hy snork 

 Daar was selfs ’n verstelbare preekstoel wat kon aanpas by die lengte van die prediker 

 

Daar is glo baie gelag op die veiling vir al die skreeu snaakse patente. Maar  wat ook waar is, is dat 

hierdie 150 000 patente ook 150 000 stukkende drome verteenwoordig het. Elkeen van die 

uitvinders het groot gedroom oor hulle uitvinding en wat dit vir hulle sou beteken – maar elkeen se 

drome is verpletter en het op teleurstelling uitgeloop. 

 

Dit mag vreemd klink om in Kerstyd oor verpletterde drome en teleurstellings te praat. Dit is immers 

die tyd van die jaar waarin vreugde seëvier. En vandag is juis die Sondag van vreugde. Maar nie almal 

deel in die vreugde nie. Dink maar aan 150 000 verpletterde drome. Dink aan die wat geliefdes in die 

afgelope jaar verloor het en vir wie dit dikwels die eensaamste tyd van die jaar is. Dink aan sommige 

wat veg vir finansiële oorlewing en vir wie Kerstyd juis ’n herinnering aan hulle swaarkry is. 

Johannes die Doper het teleurstelling geken. Hy het verkondig dat die Messias op pad is en vir Jesus 

gedoop het – maar nou sit hy self in die tronk.  Hy soek na ’n teken dat die lankverwagte Messias wel 

gearriveer het. Die verwagting wat Johannes van die Messias gehad het, realiseer nie.  Dit waarop hy 

gehoop het en die werklikheid wat gebeur, stem nie ooreen nie. En nou twyfel hy. 

Ook in ons lewens is dit baie keer die geval. Die kere wat ons verwagtings en die werklikheid nie met 

mekaar ooreen stem nie, begin ons twyfel. Ons verwag as kinders van God dat God ons sal beskerm 

en vir ons sal sorg – en as dit nie so gebeur nie, twyfel ons. Ons verwag dat God alle mense sal 

beskerm en versorg – en as ons getuies is van swaarkry, ellende, armoede, lyding, geweld, misdaad, 

twyfel ons ook. Dan vra ons: Hoe kan God dit toelaat? 

Ons gaan vanoggend bietjie nadink oor twyfel. Ons heg meestal ’n negatiewe konnotasie aan twyfel. 

Ons voel skuldig as ons twyfel.  Daarom is ons ook baie versigtig en bang om oor twyfel te praat. 

Prof. Mias de Klerk – een van my dosente – het by geleentheid gesê: Iemand wat nie twyfel nie, het 

nog nooit geglo nie. 

 

 



Johannes se twyfel 

As ons twyfel omdat die werklikheid dikwels ons verwagtinge teleurstel, is ons in goeie geselskap. 

Johannes die Doper het ook getwyfel. Hy laat navraag doen by Jesus: Is U die een wat sou kom, of 

moet ons ’n ander verwag? 

Hierdie twyfel van Johannes die Doper is aan die een kant nogal vreemd. In Mattheus 3 het hy met 

groot selfvertroue gepreek dat Jesus die lankverwagte Messias is. Net daarna het hy vir Jesus 

gedoop en was hy getuie van die stem wat uit die hemel geroep het: “Dit is my geliefde Seun. Oor 

Hom verheug Ek my.” Hy het selfs gesien hoe die Gees van God soos ’n duif op Jesus neergedaal het.  

Dit voel vir ons asof iemand wat al die dinge beleef het, darem sekerlik nie behoort te twyfel nie. Dit 

moes darem besonderse ervarings gewees het. En tog twyfel Johannes. 

Maar daar was ’n rede vir Johannes se twyfel: Sy verwagtinge en die werklikheid waarbinne hy hom 

bevind het, verskil. Hy het die Messias beskryf as iemand wie se skoene hy nie eens werd is om uit te 

trek nie. Hy het -  net soos die ander Jode – iemand verwag wat die Romeinse juk van hulle as volk 

sou afgooi en hulle weer vry maak. Maar nou sit hy in die tronk en niks gebeur nie. Hy het juis in die 

tronk beland omdat Herodes nie gehou het van wat hy verkondig nie. 

In kort: Johannes die Doper het sekerlik verwag om deel van die Messias se bevrydingsaksie te wees 

en nie om in die tronk opgesluit te wees nie. Daarom stuur hy sy volgelinge na Jesus. Hy wil weet of 

Jesus die lankverwagte Messias is. 

Jesus se antwoord 

Jesus beantwoord Johannes se navraag nie met ’n duidelike ja of nee nie. Hy gee Johannes se 

volgelinge die opdrag om vir Johannes te gaan vertel wat hulle sien en hoor. Hulle moet gaan verslag 

gee van wat gebeur waar Jesus werk: blindes sien, lammes loop, melaatses word gesond en gereinig, 

dowes hoor, dooies word opgewek en aan die armes word die evangelie verkondig. 

Met hierdie antwoord is Jesus besig om ’n korreksie aan te bring in Johannes se verwagting. Hy sê 

waarvoor die Messias gekom het. Hy bring die breër perspektief. Hy het gekom om te dien.  

Ek wonder wat Johannes se reaksie op die antwoord was. Hoe het hy reageer? Het hy verwag dat 

Jesus hom sou gerusstel dat hyself spoedig weer uit die tronk sou kom? Het hy verwag dat Jesus 

hom sou kom bevry uit die tronk? Het hy Jesus se koms na die aarde na die antwoord beter 

verstaan? 

Ons weet nie. Nie lank hierna is Johannes onthoof. 

Ons verstaan van Jesus 

Dit het seker nie veel sin om te wonder oor Johannes se twyfel en verstaan van Jesus as Messias nie. 

Wat wel baie meer sin het, is om tyd te spandeer aan ons twyfel en ons eie verstaan van Jesus as 

Messias. Dit bied ons die kans om ons verwagtinge van Jesus en die werklikheid bymekaar uit te 

bring. Juis omdat ons gesien het dat dit juis die kortsluiting tussen verwagtinge en werklikheid is wat 

dikwels twyfel veroorsaak. 



Hoe doen ons dit? Deur twee dinge te doen. 

 Deur seker te maak dat ons Jesus as Messias reg verstaan en as dit ware die breë 

prentjie en perspektief op sy koms raak te sien 

 Deur seker te maak dat ons die werklikheid verstaan en daaraan iets doen 

 

 Jesus as Messias 

  

Jesus het gekom om te verlos. Hy het gekom om mense wat in ’n stukkende verhouding met God 

leef, weer in ’n herstelde verhouding met God te bring. Hy het gekom om sy koninkryk op aarde te 

vestig. Hierdie koninkryk is nie ’n aardse koninkryk nie. Dit is heel anders as wat ons baie kere dink. 

Dit is ’n koninkryk waar Hy Koning wil wees van mense lewens. Dit is ’n koninkryk waar diens – en nie 

regeer nie – die kern eienskap is. Hy het gekom om te dien – en nie om te regeer nie. Ons sien dit 

juis uit sy antwoord aan Johannes die Doper. Hy het mens wat swaarkry kom dien. Hy het uitgereik 

na die mense wat verstoot is in die samelewing. Sy aandag was by die randfigure van die 

gemeenskap.  Hulle wat eenkant toe gestoot is: siekes, armes, sondaars, selfs vrouens en kinders. 

Niemand was vir Hom te sleg nie. Vir almal het Hy hoop gehad. Hy het gekom om almal met God te 

versoen. 

 

Saam met Johannes moet ons leer verstaan dat God se koninkryk dikwels in heel ander gestaltes 

kom as ons eie verwagting. Ons word uitgenooi om die groter prentjie van Jesus se werk te sien. 

Daarvoor het God vir ons die Heilige Gees en sy Woord gegee om ons te lei en te leer. Saam met 

Johannes word ons uitgenooi om te glo dat Jesus nou reeds elke dag saam met ons in sy komende 

koninkryk leef.  Ons moet ons geloofsoë en geloofsore oefen om nou reeds Jesus se 

teenwoordigheid te erken. 

 

Ons werklikheid 

 

Dit bring ons by die werklikheid. Elke dag se lewe. Elke dag se gebeure. 

 

Johannes se werklikheid was dat hy in die tronk was en later onthoof is. Al Jesus se dissipels – buiten 

die ander Johannes – het volgens oorlewering ’n soortgelyke marteldood gesterf. Dit was hulle 

werklikheid. Die vroeë kerk se werklikheid was vervolging. So sou ek nog baie voorbeelde kon noem: 

Martin Luther King (jr) het in die naam van Jesus opgestaan vir mense wat onderdruk is en is 

vermoor. Dietrich Bonhoeffer  het teen die Nazi regime in op stand gekom en is tereggestel. 

 

In al hierdie en soortgelyke situasies sou ’n mens kon vra: Waar is Jesus? Waar is die dade van 

verlossing wat Jesus gebring het? Waar is die goeie nuus en die troos vir hulle wat hulle lewe aan 

Hom wy en steeds hulle lewens verloor? Ons sou juis op hierdie Sondag van vreugde kon vra: Waar 

was Jesus? 

 

Ons sou dit nog nader aan ons elkeen self kon bring: Hier in ons gemeente is mense wat se 

werklikheid is dat hulle Kersfees tegemoet gaan sonder ’n geliefde. Ander gaan dit tegemoet onder 

erge finansiële druk. Ander te midde van groot ongelukkigheid in hulle gesin of familie. Ander veg 

teen terminale siektes. In sulke omstandighede wonder mens oor Jesus. Soms twyfel jy. 

 



As ons eerlik moet wees, dan moet ons erken dat ons hierdie werklikheid nooit sal verstaan nie. Ons 

het nie die antwoord oor hoe ons die swaar van die alledaagse werklikheid met Jesus se koms moet 

vereenselwig nie. Ons kan nie al die hartseer en ellende verklaar nie. 

 

Wat ons wel kan doen is om te bly glo. Om te weet Jesus is die Seun van God en dat Hy sy koninkryk 

gevestig het en dat ons deel van daardie koninkryk is. 

 

Ek wil nog ’n verhaal vertel: Dit is die verhaal van Rose Price wat in ’n 

video van oorlewendes van  kampe in die Tweede Wêreld oorlog 

haar storie vertel. Sy vertel dat Nazi soldate hulle feitlik elke dag 

geslaan het. As rede vir die aanrandings het hulle gesê: “Jesus het 

gesê ons moet julle slaan.” Hulle moes voortdurend hoor dat Jesus 

die Jode haat. Die gevolg was dat sy later vir Jesus gehaat het. Hy 

was die moordenaar. Sy kon nie aanvaar dat Jesus die Seun van God 

is en dat Hy soveel lyding toelaat nie. 

 

Na die oorlog het sy getrou en kinders gehad. Een van haar dogters 

het eendag van die skool afgekom met die nuus dat sy tot bekering 

gekom het en nou in Jesus glo. Hy was die Messias. Sy het die dogter 

uit die huis gejaag.  Toe word haar man ’n Christen. Hy wou nie meer 

saam met haar na die sinagoge toe gaan nie. Selfs al het hulle van 

die beste plekke in die sinagoge gehad nie.  

 

Dit was alles baie moeilik vir Rose. Sy kon nie eers in haar eie God glo na wat alles gebeur het nie. 

Wat nog van in Jesus glo! Op ’n dag het sy na die kelder van haar huis gegaan en begin om die Bybel 

te lees. Sy wou meer oor hierdie “moordenaar Jesus” uitvind. Vir vyf dae het sy die Bybel gelees. 

Daar het sy ’n ander Jesus ontdek as die een wat sy geken het. Sy het ontdek dat Hy nie die 

moordenaar was waarvoor sy Hom uitgemaak het nie. Hy was nie verantwoordelik vir haar familie se 

dood nie. Hy was die een wat vir haar gesterf het. Hy het haar lief. Daar het sy die Jesus van die 

Bybel ontdek en liefgekry. Sy het self ’n Christen geword. Sy het ontdek dat haar verwagting en 

werklikheid, versoenbaar  was met Jesus. 

 

’n Voorbeeld van wat ons kan doen as die werklikheid ons teleurstel. Ons kan net aan Jesus vashou – 

Jesus as die Seun van God en die Verlosser. 

 

En natuurlik moet ons as gelowiges die werklikheid probeer verander. Of dan ten minste ons invloed 

as gelowiges probeer uitoefen. Ons moet die werklikheid makliker, draagliker maak. In sover dit 

binne ons vermoë is, moet ons die swaarkry van ander ligter maak. Ons moet armoede verlig, siekes 

help, allerlei probleme help oplos, die wat hartseer is vertroos. Dit is immers wat Johannes die Doper 

se volgelinge moes raaksien en vir Johannes gaan vertel as bewys dat Jesus die Messias is. Sulke 

dade is die kenmerk van Jesus se koninkryk. Dit is daarom ook die kenmerke wat ons moet vertoon 

elke dag. 

 

 

 



Slot 

 

In die storie van die veiling in 1926 in Washington 150 000 mislukte patente, het ek die teleurstelling 

wat al die uitvinders oes ervaar, uitgewys. Teleurstellings is deel van die lewe. So ook swaarkry en 

lyding en hartseer. Maar gelukkig hang ons vreugde nie daarvan af nie. Ons kan vreugde ervaar ten 

spyte van die alledaagse werklikheid.  Ons kan glo en bly glo, ten spyte van wat gebeur. Dit is wat 

Johannes die Doper moes leer. 

 

Ek sluit af met ’n storie van Gardner Taylor ’n professor in teologie. Hy 

vertel van ’n insident in sy jong dae. Hy was besig om te preek in 

Louisiana in die dae van die groot depressie. Hy vertel dat die kerkie net 

een gloeilamp gehad het om die gebou te verlig. Terwyl hy preek, het 

die krag af gegaan. Alles was pikdonker en as jong dominee het hy nie 

geweet wat om te doen nie. Toe hy nog so onbeholpe staan en mompel, 

roep een van die bejaarde lidmate agter uit die kerk: “Preek, dominee, 

preek. Ons kan Jesus nog steeds in die donker sien.” 

 

 

 

 

 


