
Huisgeloof2018#22 - Maandag 30 Julie tot sondag 5 Augustus - Johannes 6:24-35 

22 Die 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 23 kom daar toe ander 
skuitjies van Tiberias af aan naby die plek waar die mense die brood geëet het nadat die Here daarvoor gedank het. 
24 Toe 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. 25 En toe hulle Hom oorkant die see kry, vra hulle vir Hom: “Rabbi, 
wanneer het u hierheen gekom?”v26 Jesus 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. 27 Julle 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.” 28 Hulle vra Hom toe: “Wat moet ons doen 
om te doen wat God van ons verlang?” 29 En Jesus antwoord hulle: “Wat God van julle verlang, is dat julle moet glo in 
Hom wat Hy gestuur het.” 30 Hulle sê toe vir Hom: “Watter wonderteken kan u doen sodat ons dit kan sien en in u kan 
glo? Wat gaan u doen?  31 Ons voorouers het manna in die woestyn geëet, soos daar geskrywe staan: Hy het aan 
hulle brood uit die hemel gegee om te eet. Vgl. Ps. 78:24; 105:40” 32 Jesus het hulle geantwoord: “Dít 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.  33 Die brood wat God gee, is Hy wat uit die hemel kom en aan die wêreld die lewe gee.” 34 
Hulle sê toe vir Hom: “Meneer, gee ons tog altyd hierdie brood.” 35 Maar 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. 

Brood van die lewe #Ons is wat ons eet 
Ons is wat ons eet... liggaamlik en sielsgewys. Ons lewe in ŉ 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! Orson Welles skryf: “My doctor has advised me to give up 
those intimate little dinners for four, unless, of course, there are three other people eating with me.” Ons is wat eet, 
maar eet ons die regte goed is die vraag? The Rolling Stones het jare gelede ŉ liedjie gesing wat juis die mens se 
probleem opgesom het: “I Can’t Get No Satisfaction.” (Wat dan eindeloos deur die liedjie herhaal word om die punt 
te onderstreep) Jy kan nooit sonder Jesus ŉ sinvolle lewe ervaar nie. Die lewe bly leeg al is jou bord vol kos!  
# Roer wat jy het sodat jy kan bedien wat jy het >> Maar kan mense sien dat ons die Brood van die lewe eet? 

Howard Eddington, ’n predikant, vertel dat sy oom Andrew op pad terug huis toe langs die pad gestop het vir koffie.  

Tipies van Eddington mans, het hy vinnig die suiker pakkies gebruik wat die kelnerin vir hom gegee het. Toe sy weer 

verby kom, vra hy vir haar nog suiker.  Sy het haar hande op haar heupe gesit en vir hom in die oë gekyk: “Roer wat 

jy het.” Dit het toe ’n Eddington gesegde geword... “roer wat jy het!” Kan mense sien dat Jesus die Een is Wie ons 

volg? Dit word gesien hoe ons teenoor ander optree. Ons is wat ons eet, word gesien in hoe ons ander dien.  

# Oop hand en sagte oog vergenoeg Wat beteken die woorde “Ek is die Brood wat lewe gee”?  Die Evangelie maak 
dit duidelik dat die Brood van die lewe nie ŉ idee of ideaal of beginsel nie. Die Brood van die lewe is ŉ Persoon! 
Jesus. Daardie Persoon verander jou lewe en hoe jy na die lewe kyk en hoe jy na ander mense kyk en hulle behandel.  
Jy kry ’n oorvloed-mentaliteit vs ’n skaarste mentaliteit!  ŉ Oop hand en sagte oog!  Want dit is hoe Jesus was én is!  
 
Een dag het ŉ vrou na die Mall gegaan en na ŉ tyd was sy lus vir ŉ koffietjie. Sy vertel dat sy na die Vida e Caffé is vir 
haar gunsteling cappuccino. Voor dit het sy vir haar ŉ pakkie koekies by Woollies gekoop. Sy het in die tou gestaan 
en haar cappuccino bestel en by een van die tafels gaan sit. Die plek was stampvol. Oorkant haar het ŉ man gesit. 
Sy het ŉ tydskrif uitgehaal, haar koffie begin drink en lees. Oorkant haar het die man koerant gelees. Na minuut of 
twee het sy haar hand uitgesteek en ŉ koekie geneem. Die man het dieselfde gedoen. Dit het haar heeltemal verras, 
maar sy het geglimlag en niks gesê nie. ŉ Paar oomblikke daarna het sy nog ŉ koekie geneem. Weer het die man 
haar voorbeeld gevolg! Nou was sy kwaai geïrriteerd.  Hy behoort tog sy eie koekies te koop en nie staat te maak op 
haar goedhartigheid nie! Na ŉ paar slukke van haar koffie, het sy weer ŉ koekie geneem. Die man het dieselfde 
gedoen. Nou was sy hewig ontsteld - aangesien daar nou nog net een koekie oorgebly het! Die man het dit blykbaar 
ook besef en voor sy iets kon doen, het hy die koekie in die helfte gedeel!  Hy het haar die helfte gegee en die ander 
helfte vir homself geneem. Toe het hy vir haar breed geglimlag, sy koerant geneem, opgestaan en geloop! Sy was 
rooi van woede. Haar koffie-oomblik is verwoes - sy kon nie wag om vir haar familie van hierdie ongemanierde man 
te vertel nie.  Sy het haar tydskrif geneem en in haar kruideniersak gesit en toe haar ongeopende pakkie koekies 
gesien... 
Wat lewe ons as Jesusvolgelinge in en buite die kerk: Oop hand en sagte oog, vergenoegd, versus Toe hand en harde 
oog onvergenoegd? Ons het Jesus nodig 24/7 as ons so wil lewe. Hulle sê toe vir Hom: Meneer, gee ons tog altyd 
hierdie brood.” Maar Jesus vir hulle: “Ek is die Brood wat lewe gee…”  Inderdaad is dit waar van Jesusvolgelinge - ons 
is wat ons eet... ons roer wat ons het... ons leef  wat ons het... naamlik Jesus... dit maak al die verskil! 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lees: Joh. 6:24-35 
Oopskop vraag:  Wat het jou geraak in die teksgedeelte en watter vrae 

het by jou opgekom? 

Raakvat vrae:  
 Wat is die voedsel wat nie vergaan nie? 

 Hoe soek ’n mens Jesus? 
 Wat gaan jou help om Jesus voortdurend te soek? 
 Hoe voel “die lewe” wat in jou bruis? 

 

Dupliseer die woord: 

“Jesus” ’n paar keer en knip 

dit uit. Plak dit op 

verskillende plekke in die 

huis om julle te herinner 

dat ons vir Jesus soek. 

Gaan soek vir Jesus in 

die behoeftes in julle 

omgewing. Julle sal 

verbaas wees waar 

julle Hom orals sal kry!  

So: Joh. 6:24-35 
Ma- Di: 2 Samuel 11:26 - 12:13a 
Wo- Do: Psalm 51:1-12 
Vr.–Sat: Efesiërs 4:1-16 
 
 
 

’n Soek speletjie – neem 5 knope van verskillende groottes en kleure en vorms 

en gee vir een gesinslid kans om dit in ’n vertrek in die huis weg te steek. Die 

knope mag nie onder iets wees wat jy eers moet oplig om dit te sien nie. Almal 

loop dan met hulle hande agter hulle rug en die een wat eerste al 5 knope kry 

wen. Lw. as jy ’n knoop kry, moet jy dit nie vat of vir die ander laat agterkom 

waar dit is nie! Sê net hoeveel knope jy al gesien het. Die eerste een wat al 5 

het gaan haal dit uit en kan weer wegsteek.  

Dankgebed (Gebed voor ete) 
Here ook in die eet van ons kos soek ons U. Amen 
Oorgee-gebed 
Here ons wil U voortdurend soek . Amen 
 

Seëngebed  (Seën mekaar elke oggend so) 
Mag jy vandag Jesus op die wonderlikste plekke vind? 

Ons soek Jesus 

Johannes 6 vers 26 Jesus 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. 

 


