
Huisgeloof 2017#3 – Johannes 6 – die brood van die lewe 
22Die mense wat oorkant die see was, het gesien dat daar net een skuitjie is en geweet dat Jesus nie saam met sy 
dissipels in die skuit geklim het nie, maar dat hulle alleen weggevaar het. Die volgende dag 23kom daar toe ander 
skuitjies van Tiberias af aan naby die plek waar die mense die brood geëet het nadat die Here daarvoor gedank het. 
24Toe die mense sien dat Jesus nie daar is nie en sy dissipels ook nie, het hulle in die skuitjies geklim en na 
Kapernaum toe gevaar op soek na Jesus. 25En toe hulle Hom oorkant die see kry, vra hulle vir Hom: “Rabbi, wanneer 
het u hierheen gekom?” 26Jesus antwoord hulle: “Dít verseker Ek julle: Julle soek My, nie omdat julle die 
wondertekens gesien het nie, maar omdat julle van die brood geëet en versadig geword het. 27Julle moet nie werk vir 
die voedsel wat vergaan nie, maar vir die voedsel wat nie vergaan nie en wat ewige lewe gee. Dit sal die Seun van die 
mens vir julle gee, want God die Vader het Hom die mag daartoe verleen.” 28Hulle vra Hom toe: “Wat moet ons doen 
om te doen wat God van ons verlang?” 29En Jesus antwoord hulle: “Wat God van julle verlang, is dat julle moet glo in 
Hom wat Hy gestuur het.” 30Hulle sê toe vir Hom: “Watter wonderteken kan u doen sodat ons dit kan sien en in u kan 
glo? Wat gaan u doen? 31Ons voorouers het manna in die woestyn geëet, soos daar geskrywe staan: Hy het aan 
hulle brood uit die hemel gegee om te eet.” 32Jesus het hulle geantwoord: “Dit verseker Ek julle: Dit is nie Moses wat 
vir julle die brood uit die hemel gegee het nie, maar dit is my Vader wat vir julle die ware brood uit die hemel gee. 
33Die brood wat God gee, is Hy wat uit die hemel kom en aan die wêreld die lewe gee.” 34Hulle sê toe vir Hom: 
“Meneer, gee ons tog altyd hierdie brood.” 35Maar Jesus sê vir hulle: “Ek is die brood wat lewe gee. Wie na My toe 
kom, sal nooit weer honger kry nie, en wie in My glo, sal nooit weer dors kry nie.  

#Beste twee verkopers in boekwinkels 
Ons lewe in ’n wêreld wat behep is met kos wat nie rêrig jou honger kan stil nie.  Twee van die beste 
verkopers in enige boekwinkel, is kookboeke én dieet boeke!  Kookboeke vertel hoe om kos te maak en 
dieet boeke hoe om dit nie te eet nie!  
#super size >> Die genotvolle dokumentêre film Super Size Me handel oor Morgan Spurlock, die regisseur 
en skrywer van die film, wat besluit het om op ’n 30 dae McDonalds-dieet te gaan! Hy het net drie reëls 
gehad: 

 Eet net wat op McDonald’s spyskaarte is. 
 “Super size” kos net wanneer die McDonalds-mense die opsie gee. (Hulle het hom 9 keer in die 

maand die opsie gegee.) 
 Probeer elke item op die McDonalds spyskaart (insluitende die mineraalwater en slaai) iewers in die 

30 dae.  
Dan bombardeer die film jou met ontstellende feite oor gemorskos se effek op jou gesondheid. Spurlock 
het sy 30-dae McDonalds-safari oorleef, maar nie sonder om 10 kilogram op te tel, sy cholesterol tot 
gevaar vlakke te laat styg, asook om sy lewer en hart in gevaar te stel nie!  
In Super Size Me is daar hierdie ontstellende oomblik: Morgan Spurlock wys ’n klomp prentjies van 
bekende historiese figure, soos George Washington, aan ’n klomp 6-jarige kinders.  Die kinders kan nie 
een van die prentjies se figure herken nie. 
Ons sien dan hierdie tragiese oomblik wanneer nie een van die kinders ’n prentjie van Jesus kan herken 
nie. Tog kan elke kind nie net die prentjie van  Ronald McDonald herken nie, maar boonop is hulle 
geweldig opgewonde daaroor. Kinders weet meer van ’n kos figuur as die Persoon wat persoonlik gesê 
het: “Ek is die brood wat lewe gee. Wie na my toe kom sal nooit weer honger kry nie.”  (Joh 6:35) 
 
# Wat beteken die woorde Ek is die Brood wat lewe gee?  
‘There is something else…’ 
In die laaste toneel uit George Bernard Shaw se boek Back to Methuselah, spoeg Adam op sy hande  en 
tel sy graaf op om terug te gaan werk toe. Adam and Eva treur nog oor Kain se moord van Abel en wonder 
of alles in die lewe die moeite werd is. Adam, met die graaf in sy hand, sê: “Life is still long enough to learn 
to dig.”  Eva reageer “Yes, to dig and to fight. But is it long enough for the other things, the great things? ... 
We need not always live by bread alone. There is something else. We do not yet know what it is; but some 
day we shall find out ...” 
Die Evangelie wat ons hierdie week saamlees, maak dit duidelik wat daardie “something else” is: die Brood 
van die lewe is nie ’n idee of ideaal of beginsel nie. Die Brood van die lewe is ’n Persoon! Daardie Persoon 
verander jou lewe en hoe jy na die lewe kyk en hoe jy na ander mense kyk en ander behandel.  
 
# Jesus Versadig ons! Neem ’n groot pak skyfies en lees agter op die pak die “ingredients”.  Iewers sal jy 
die letters MSG lees.  Dit staan vir Mono Sodium Glutamate.  Wikipedia beskryf MSG so: “MSG is used as 
a food additive and is commonly marketed as a flavour enhancer.” Daar is baie studies wat sê dis eintlik 
sleg vir jou en is amper verslawend van aard.  Dis iets wat natuurlik in koringkiem voorkom, maar dit word 
deesdae deur die fermentasie van bakterieë vervaardig.  Wikipedia klassifisseer dit as ’n chemiese 
bestanddeel.  In Joh. 6 sê Jesus Sy uitwerking op mense is soos geestelike MSG.  Hulle volg Hom nie 
omdat hulle die wondertekens gesien het nie (v 26), maar omdat hulle versadig geword het.  Omdat hulle 
aan die brood van die lewe, Jesus self, geproe het.  Hy is verslawend!  Wanneer jy Hom ontmoet, is daar 
chemistry!  Kom net na Hom toe (vers 35) en daar sal chemistry tussen jou en Jesus wees.  


