
Huisgeloof2018#21 - Maandag 23 Julie tot Sondag 29 Julie - Johannes 6:1-21 

ONTHOU: Ons lees die teks in die week voordat dit die sondag aan die beurt kom - gewoonlik as preekteks. Sodoende berei ons onsself 

voor vir die erediens. Julle kan gerus ook die teks op die Lectio Devina metode lees. Gaan kyk op die webwerf hoe dit werk. 

1 Hierna het Jesus na die oorkant van die See van Galilea toe gegaan, wat ook die See van Tiberias genoem word. 2 

'n Groot klomp mense het agter Hom aan gekom omdat hulle die wondertekens gesien het wat Hy aan die siekes 

gedoen het. 3 Jesus het toe teen die berg opgegaan en met sy dissipels daar gaan sit. 4 Die Paasfees van die Jode 

was naby. 5 Toe Jesus rondkyk en sien dat 'n groot klomp mense na Hom toe aankom, sê Hy vir Filippus: “Waar kan 

ons brood gaan koop sodat die mense kan eet?” 6 Dit het Hy net gesê om hom op die proef te stel, want Hy het self 

goed geweet wat Hy gaan doen. 7 Filippus antwoord Hom toe: “Twee honderd mense se dagloon is nie eers genoeg 

om elkeen van hulle 'n stukkie brood te laat kry nie.” 8 'n Ander dissipel, Andreas, die broer van Simon Petrus, sê toe 

vir Hom:  9 “Hier is 'n seuntjie met vyf garsbrode en twee vissies; maar wat is dit vir so baie mense?” 10 Toe sê Jesus: 

“Laat die mense gaan sit.”  Daar was baie gras op daardie plek en die mense het gaan sit. Die mans alleen was 

omtrent vyf duisend.  11 Daarna het Jesus die brood geneem, God daarvoor gedank en dit uitgedeel aan die mense 

wat daar gesit het, en net so ook soveel van die vis as wat hulle wou hê. 12 Nadat die mense versadig was, sê Hy vir 

sy dissipels: “Maak die stukke bymekaar wat oorgebly het sodat daar niks verlore gaan nie.” 13 Hulle het dit toe 

bymekaargemaak. Daar was twaalf mandjies vol met die stukke wat van die vyf garsbrode oorgebly het nadat die 

mense klaar geëet het. 14 Toe die mense die wonderteken sien wat Jesus gedoen het, het hulle gesê: “Hy is werklik 

die Profeet, die Een wat na die wêreld toe moes kom.” 15 Toe Jesus merk dat hulle Hom met geweld wil kom koning 

maak, het Hy verder die berg op gegaan, Hy alleen. 16 Toe dit aand word, het Jesus se dissipels na die see toe 

gegaan, 17 in 'n skuit geklim en weggevaar na Kapernaum toe, oorkant die see. Dit was al donker en Jesus was nog 

steeds nie by hulle terug nie. 18 Daarby het die see onstuimig geword, omdat daar 'n sterk wind gewaai het. 19 Toe 

hulle sowat vyf of ses kilometer geroei het, sien hulle Jesus op die see loop en naby die skuit kom, en hulle het bang 

geword. 20 Maar Hy sê vir hulle: “Dit is Ek; moenie bang wees nie.” 21 Hulle was toe gewillig om Hom in die skuit te 

neem, en daarna het die skuit by die land aangekom waarheen hulle op pad was. 

 

Brood van die lewe: oorvloed om te deel > # Happy Meal 

Die week se teks vertel ons waarskynlik van die eerste “happy meal” wat mense geëet het, want so ’n wonder het 

niemand nog beleef nie - 2 vissies en 5 broodjies wat ’n skare mense voed sodat daar 12 mandjies oorskiet oorbly! 

Om vir ander kos te gee, is wat Jesus hier doen en wat Hy van Sy volgelinge verwag op te doen. Dalk vertel sy 

geboorteplek iets van hierdie oorvloed-hart van Jesus en Sy Vader. Bethlehem, die plek van Sy geboorte beteken 

letterlik ‘huis van brood, dorp van brood’. God wat die brood (manna) in die woestyn gegee het en dan Sy Seun as 

die brood van die hemel stuur, sorg dat Jesus in Bethlehem, die huis van brood, gebore word. 

# Uit Sy oorvloed 

Oorvloed werk met die beginsel dat daar ’n oorvloed is daar buite en genoeg vir almal om vreugde te hê - hulle dink 

wen-wen! Hulle dink Johannes 1:16, Johannes 10:10. Die dissipels dink skaarste...  Filippus doen dus ’n wiskunde som 

- 6 maande se loon sal nie eens genoeg wees dat al hierdie mense ’n stukkie kan eet nie! Daarom probeer die 

dissipels die mense - kinders, blindes en lammes, ja, die skares - soms van Jesus weghou, want hulle dink Jesus kan 

nie almal hanteer nie - asof Jesus met skaarste werk. Maar Hy werk met ’n oorvloed-mentaliteit! Henry Ford het een 

maal gesê:  “I am looking for a lot of men who have an infinite capacity to not know what can’t be done.”  Dis Jesus 

se doel toe én ook vandag! Daar is te veel mense wat deskundiges is in wat nie gedoen kan word nie!  

 

# Oorvloed stories 

Iemand het grootgeword in ’n unieke situasie. Sy was deel van ’n arm familie wat vir ’n tyd lank in ’n ryk buurt ’n huis 

gehuur het. As jong meisie het sy in die aande uitgeglip en die buurt se mooi huise bewonder. 

Op een van die middernagtelike uitstappies, het sy gesien dat een van haar bure se tuinhuisie oopstaan. Daar het sy 

’n sak marshmallows ontdek. Marshmallows was ’n luukse wat haar familie nie kon bekostig nie!  



Sy het die hele sak gevat en alles opgeëet! Daarna het sy elke keer met haar middernag-uitstappies die tuinhuisie 

besoek en ’n sak marshmallows gekry. 

Jare later het sy as volwassene haar ou buurt besoek. Sy het gevoel sy moet aan haar bure bely dat sý die 

marshmallow-dief was. Groot was haar verbasing toe die buur-tannie vir haar sê:  “Ons het daardie marshmallows 

uitgesit vir jou!”  

Sy het die klein meisie se behoefte raakgesien en omgegee. Dis hoe God met ons ook werk - met oorvloed! 

 

In the feeding of the 5,000 Jesus simply short-circuited something that happens regularly in nature - though normally 

in nature it occurs over a long period of time. For example, wheat multiplies in the fields. Fish multiply in the sea. 

Jesus simply speeded up the process of what happens in nature every day. Rather than multiplying in the fields or the 

sea, Christ multiplied the bread and the fish as they were blessed and distributed to the multitudes of people. (C. S. 

Lewis) 

 

Heidi Neumark, ŉ predikant, skryf in haar boek, Breathing Space, van ŉ 10-jarige meisie met die naam Danielle.  Sy 

en haar 4 sibbe het saam gebly nadat haar ma dood is. Sy daag toe by Neumark se kerk op waar hulle ŉ somer 

vakansieprogram aangebied het.  

Een warm dag was daar ŉ swem-uitstappie beplan is, het hulle vir Danielle in trane by haar kantoor aangebring. Die 

rede vir haar trane: sy het nie swemklere gehad nie. Heidi het haar toe geneem om ŉ swembroek te koop. Maar dit 

het langer as gewoonlik geneem en toe stop Heide by MacDonalds en koop vir Danielle ŉ Happy Meal.  Danielle het 

ekstra servette gaan haal en toe begin om die tjips en die hamburger in vyf te verdeel – elke een vyfde tjips en 

hamburger op sy eie servet.  Neumark vra haar toe wat doen sy en sy het dit as volg verduidelik: “My sisters and 

brothers will feel sad that I got french-fries  & a burger and they didn’t, I’m taking them home to share.” 

Dan skryf Neumark hierdie opmerking: “Sitting there in McDonald’s with Danielle, I felt rich.” 

 

Bid die gebed:  

Gee ons vandag, Here,  

’n proeseltjie van ’n nuwe hemel en ’n nuwe aarde. 

Gee ons die verwondering van ’n kind 

wat vir die eerste keer haar oë oopmaak vir die wonders van U wêreld! 

Gee ons die vreugde van ’n kind wat U skoonheid in elke objek ontdek. 

In elke mens wat ontmoet word, ’n refleksie van U grootheid te sien! 

Gee ons die blydskap van een vir wie elke tree nog ’n nuwe ontdekking  is 

Gee ons die geluk van een wie se lewe elke dag 

vars en onskuldig en hoopvol is omdat ons met ’n skoon bladsy begin! 

Gee ons die kinderlike vertroue van een wat weet vir U is enigiets moontlik 

Gee ons dat ons Christus in alles en ook alles deur Hom sal sien - bome en velde, huis en werk, 

diere en mense 

- om 24/7 dankbaar te wees! Amen 

 


