
Huisgeloof 2018#25 - Maandag 20 tot Sondag 26 Augustus - Johannes 6:56-65 
56 Wie my liggaam eet en my bloed drink, bly in My en Ek in hom. 57 Soos die lewende Vader My gestuur het, en Ek 
deur Hom lewe, so sal hy wat My eet, ook deur My lewe. 58 Hierdie brood wat uit die hemel gekom het, is nie soos 
die manna wat julle voorouers geëet het nie. Hulle het dit geëet en tog gesterwe. Wie hierdie brood eet, sal ewig 
lewe.” 59 Dit het Jesus gesê toe Hy die mense in die sinagoge in Kapernaum geleer het. 60 Toe hulle dit hoor, het 
baie van Jesus se dissipels gesê: “Wat Hy nou sê, is darem te erg. Wie kan daaraan gehoor gee?” 61 Jesus het vanself 
geweet dat sy dissipels hieroor mor, en Hy sê vir hulle: “Skrik dit julle af?  62 Wat dan nog as julle die Seun van die 
mens sien opvaar na waar Hy voorheen was? 63 Dit is die Gees wat iemand lewend maak; die mens self kan dit nie 
doen nie. Wat Ek vir julle gesê het, kom van die Gees en gee lewe.  64 Maar daar is party van julle wat nie in My glo 
nie.” Jesus het immers van die begin af geweet wie dit is wat nie glo nie, en wie dit is wat Hom sou verraai. 65 Verder 
het Hy gesê: “Daarom het Ek vir julle gesê niemand kan na My toe kom as die Vader dit nie aan hom gegee het nie.” 
 
#Totale verwerping: 
’n Hoofstuk wat begin met mense wat opsoek is na geloof  (6:1-36) eindig met ’n toneel van totale verwerping  
(6:66). Die diep persoonlike en pynvolle aard van die verwerping word gesuggereer deur die verandering in 
omgewing en gehoor wat in vers 59-60 aangehaal word.  Waar die debat oor Jesus se gebruik van die beelde van 
brood en bloed plaasgevind het onder die Jode in die sinagoge in Kapernaum, vind die gesprek in vers 60 net plaas 
onder sy eie dissipels. Die groot groep ‘dissipels’ in vers 60 vind nie net Jesus se woorde moeilik om te sluk nie, hulle 
vind dit afstootlik en murmureer kliphard daaroor.  Hoe reageer ons op JESUS? 
 
# Die hartseerste onmoontlike moontlikheid  
Hier lees ons van die hartseerste onmoontlike moontlikheid. Mense wat naby Jesus leef, is in staat om hulle rûe op 
Hom te draai en van ’n lewe saam met Hom weg te loop, maar erger selfs, in die geval van Judas, hom te verraai!  
Scary... maar waar. 
Dit laat my dink aan die bekende storie van ’n kunstenaar (sommige beweer die kunstenaar was Leonardo da Vinci) 
wat besig was om ’n skildery te maak van die laaste Avondmaal. In elk geval het dit die kunstenaar jare geneem om 
sy skildery te voltooi omdat hy dwarsdeur sy land gereis het om die regte gesig vir elke figuur te kry. Hy het begin 
met Jesus en ’n jong man gekies wie se gesig liefde, vrede en vreugde uitgestraal het. Stukkie vir stukkie is die res 
van die dissipels geskilder. Na jare het uiteindelik net een figuur oorgebly... Judas! Hy het deur die agterstrate in 
“shaky & dodgy” plekke gesoek. Toe kry hy iemand  wat teen ’n  muur sit... dronk met ’n wrede gesig wat jou bang 
maak deur net na hom te kyk. Toe hy klaar geteken is, het die persoon gesê: “Herken jy my nie?” “Nee!” was die 
kunstenaar se onmiddellike antwoord. “Ek het jare terug hier gesit toe jy Jesus geskilder het.” het die man sonder 
enige gevoel gesê. Hartseer, maar waar... Jy kan naby Jesus lewe en tog besluit om weg van Hom te loop. 
Daarom dat Jesus vir ons ook vra soos vir dissipels destyds: “Wil júlle nie ook weggaan nie?” (vs 67) Wat gaan jy Hom 
antwoord?  
 
#Drie moontlike houdings 
Uit die verse 60-71 kry ons te doen met 3 verskillende houdings teenoor Jesus- Een persoon noem dit “the 3 D 
attitudes”.  
1. Defection. Jy loop weg van Hom, want jy sien nie kans vir Sy uitdagings nie.  
2. Deterioration. Judas is ’n voorbeeld hiervan - jou liefde vir Jesus het agteruitgegaan totdat niks oorgebly het. 
Hartseer.  
3. Determination. Daar is niemand anders wat jou kan bied wat Jesus jou bied nie. Daarom moet jy Hom volg! 
 
#Verhaal:  

Will Willimon vertel ŉ aangrypende storie wat hierby aansluit. Daar was ŉ boer wat skaars ŉ bestaan kon maak uit ŉ 

barre stuk grond. Hy het jaar na jaar gesukkel om sy oeste te laat groei. Uiteindelik, na nog ŉ misoes, het hy 

opgegee, sy plaas verkoop en in ŉ fabriek gaan werk.  

Die nuwe eienaar wat die plaas gekoop het, het die barre stuk grond gekyk en nie veel vir die plaas aangebied nie en 

sy bod is aanvaar. Eendag loop hy op sy plaas en sien ŉ snaakse wit rotsformasie op sy plaas. Hy was nog altyd 

geïnteresseerd in geologie. Om die storie kort te hou, hy het toe die klip vir analise gestuur en sy plaas verkoop vir 

miljoene dollars! Sy grond het ŉ reuse deposito van ŉ mineraal gehad wat gebruik word in die vervaardiging van 

aluminium en ander metale!  

Die een man het van die skat af weggeloop en die ander het nie. 

 

“Here, na wie toe sal ons gaan? U het die woorde wat ewige lewe gee.” (vers 68) 


