
Huisgeloof2018#23 - Maandag 6 Augustus tot Sondag 12 Augustus - Johannes 6 
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.  
 
41 Die Jode het gemor omdat Hy gesê het: “Ek is die brood wat uit die hemel gekom het.” 42 Hulle het gesê: “Is dit 
nie Jesus die seun van Josef nie? Ons ken mos sy pa en ma. Hoe kan hy nou sê: Ek kom uit die hemel?” 43 Jesus sê 
toe vir hulle: “Moenie so onder mekaar mor nie.  44 Niemand kan na My toe kom as die Vader wat My gestuur het, 
hom nie na My toe trek nie; en Ek sal hom op die laaste dag uit die dood laat opstaan.  45 By een van die profete 
staan daar geskrywe: ‘En hulle sal almal mense wees wat deur God geleer is.’ Elkeen wat na die Vader geluister en 
van Hom geleer het, kom na My toe. 46 Dit wil nie sê dat iemand anders al die Vader gesien het nie; net Hy wat van 
God af kom, Hy het die Vader gesien. 47 “Dit verseker Ek julle: Wie in My glo, het die ewige lewe. 48 Ek is die brood 
wat lewe gee.  49 Julle voorouers het in die woestyn manna geëet en tog gesterwe. 50 Maar hier is die brood wat uit 
die hemel kom sodat 'n mens daarvan kan eet en nie sterwe nie. 51 Ek is die lewende brood wat uit die hemel 
gekom het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy ewig lewe. En die brood wat Ek sal gee, is my liggaam. Ek gee dit 
sodat die wêreld kan lewe.” 
 
Brood van die lewe: Daaglikse Brood-Teenwoordigheid  
Die gevoel van Teenwoordigheid is die hartklop van die lewe in geloof. God het geen kantoorure nie. Hy is áltyd 
beskikbaar vir Sy kinders. Daar is geen oomblik in die lewe wat God nie by jou teenwoordig is nie. Dit is vertroostend 
én verblyend én inspirerend! 
 
Op ŉ dag besoek Jimmy se pa sy pre-primêre skool. Al die pappas was dié dag spesiaal genooi om die skooltjie te 
kom besoek. Toe hy daar opdaag was Jimmy se pa geskok om te sien dat net ŉ handjievol van die ander pa’s 
opgedaag het. Om die waarheid te sệ, hy was die enigste ouer vanuit sy seun se klas wat teenwoordig was. 
Nadat Jimmy en die ander kinders gevra is om in ŉ sirkel op die mat plaas te neem, vra die onderwyseres aan al die 
kinders om elkeen iets spesiaals van hulle pa met die res van die klas te deel. Een seuntjie het trots vertel: “Wel, my 
pa is ŉ prokureur. Hy maak ŉ klomp geld en ons woon in ŉ groot huis.” ŉ Ander het weer vertel: “Wel, my pappa is 
baie slim. Hy is ŉ professor by die universiteit en klomp belangrike mense ken hom.” Uiteindelik was dit Jimmy se 
beurt. Hy het na sy pa gekyk, toe na die klasmaats gekyk en breed geglimlag gesê: “My pappa… my pappa is hier!” 
 
Die teks uit Johannes verklaar dat Jesus belowe dat Hy die daaglikse Brood-Teenwoordigheid vir hulle wat in Hom 
glo, sal wees. Jesus se Teenwoordigheid sal ons elke dag onderhou en voed! In die gedeelte ontdek ons wat is die 
merktekens van ŉ ware daaglikse Brood - Teenwoordigheid. Hoe weet ons dat Jesus teenwoordig is - sodat ons soos 
die seuntjie in ons ons storie, kan uitroep: “Hy is hier!” of saam met ons dit ook kan belewe? 
 
 ŉ Daaglikse Brood-Teenwoordigheid is lewegewend. Jesus noem Homself iets algemeen, gewoon, toeganklik – Hy is 
ons Brood, ons kos, ons konstante bron van daaglikse geestelike voeding. Soos ons liggaam goeie voeding (en nie 
gemorskos nie) nodig het, so het ons siel daaglikse en vernuwende voeding nodig. Die lewe wat Jesus se daaglikse 
Brood-Teenwoordigheid aan Sy volgelinge belowe, is meer as net oorleef. Dit is die belofte van volle deelname in 
God se teenwoordigheid. Dit is om in en uit Sy wonders te lewe.  
 
ŉ Daaglikse Brood-Teenwoordigheid is misterieus – buite ons begrip.  

Soos Leonard Sweet dit pragtig stel: “There is a mountain-top as well as a table-top quality to the divine presence.”  

  

Die grootste misterie rondom die Daaglikse Brood-Teenwoordigheid is die element van genade wat dit na ons 

lewens bring en die ons lewenstafel dek. Jesus sê ons moet net glo. Maar geloof is ŉ geskenk uit Sy genadehand!  

 

Genade is ŉ misterie – niemand stel dit mooier as Frederich Buechner nie: Genade is iets wat jy nooit kan kry nie, dit 

kan net aan jou gegee word. Die genade van God beteken iets soos: Hier is jou lewe. Jy sou dalk nooit bestaan het 

nie, maar jy bestaan omdat die partytjie nie voltooi sou gewees het sonder jou nie. Hier is die wêreld. Pragtige en 

aaklige dinge sal gebeur. Moenie bang wees nie. Ek is by jou. Niks kan ons ooit van mekaar skei nie. Dit is vir jou. Ek 

het die heelal geskep. Ek het jou lief. Daar is net een vangplek. Soos enige ander geskenk, kan die geskenk van 

genade net joune word as jy jou hand uitsteek en dit neem. Miskien is die vermoë om jou hand uit te steek en te neem 

óók 'n geskenk”. 

 
 


