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Preek: 
Ons afgebakende teks vertel hoe 
die mense uiteindelik in hul skuitjies 
klim op pad na Kapernaum, om 
Jesus te gaan soek (v 24), dat hulle 
Hom daar kry en vra wanneer Hy 
daarheen gegaan het (v 25). Jesus 
se reaksie op hulle vraag is nogal 
teleurstellend. Dit klink of Jesus 
hulle verkwalik en verwyt: “Julle 
soek My, nie omdat . . . maar omdat 
. . .” Hy stel ’n kontras, ’n 
teenstelling en lê hul diepste 
motiewe bloot. Hulle soek kos. 
Daarom volg hulle Hom. Maar Hy wil 

vir hulle méér as brood vir die 
liggaam gee. 
 
Vir die mense gaan dit nie oor die 
teken en wonder van die brood 
vermeerdering nie, maar oor die 
versadiging van die liggaam deur 
die brood (vgl Joh 6:12 se stukke 
brood waarvan niks verlore moet 
gaan nie). Hulle sien nie raak Wie 
die Een is wat die broodwonder 
bewerk het nie. Hulle sien net die 
materiële voordeel wat hulle by dié 
Rabbi kan kry. Brown verwys na 
dieselfde aanspreekvorm in 
Johannes 3:2 waar Nikodemus in 
die nag na Jesus gekom het. Hy sê: 
“The title reflects a general attitude 
toward Jesus as a teacher, for in 
John’s account Jesus had not 
taught in connection with the 
multiplication as he had done in 
Mark’s account.” 
 

Die Johannes evangelie gebruik 
telkens ’n interessante literêre 
tegniek om Jesus se lering in 
bepaalde situasies te beklemtoon. 
Hy beweeg vanuit ’n alledaagse 
ervaring en menslike behoefte na ’n 
boodskap van God aan die mense. 
Hy trek sy gehoor as ’t ware in die 
praktyk in, om hulle met God se wil 
te konfronteer. In ons perikoop 
gebruik Jesus die mense se 
behoefte aan brood om hul 
geestelike nood aan te dui. Hy sê vir 
hulle dat hulle eintlik ’n ander 
behoefte het, maar dat hulle dit nie 
eers weet nie. Hy verwys hulle ook 
na die Bron waaruit hul diepste 
behoefte versadig sal word (v 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.” 
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Die vraag waarmee die mense 
Jesus nou antwoord, is nogal 
verrassend. Ek het verwag dat hulle 
vraag sou aansluit by die laaste deel 
van Jesus se uitspraak, naamlik oor 
die Seun van die mens. Ek het 
verwag hulle sou vra na die identiteit 
van die Seun van die mens en waar 
hulle Hom kan ontmoet, maar hulle 
sluit eerder by die eerste deel van 
die uitspraak aan, by die woord 
“werk”. Hulle vra vir Jesus: “Wat 
moet ons doen om te doen wat God 
van ons verwag?” Wat moet ons 
doen? Is die klem op die mens se 
aandeel? 
 
In Jesus se antwoord sluit Hy tog by 
hul vraag aan. Hy sê hulle kan 
inderdaad iets “doen”! Maar dit wat 
hulle kan doen, is iets anders as wat 
ons normaalweg as “doen” 
verstaan. Jesus sê dat God wil hê 
hulle moet glo. Hy verbind dan die 

daad van geloof aan ’n objek, asook 
die identiteit van Hom in wie hulle 
moet glo. Jesus praat ook in dié 
geval nie reguit met hulle nie. Hy 
beskryf die identiteit van die Een in 
wie hulle moet glo in terme van sy 
verhouding tot God. Hulle ken of 
weet van God. Hulle kan ook die 
Seun van die mens ken, maar net 
as hulle sy verhouding tot God 
aanvaar (v 29): “Wat God van julle 
verlang, is dat julle moet glo in Hom 
wat Hy gestuur het.” Hoor jy ook 
Johannes 3:16 in dié uitspraak? 
 
 
Die literêre tegniek om misverstand 
by die karakters in die verhaal te 
skep, word nog ’n tree verder 
gevoer. In vers 30 blyk dat die 
mense verstaan dat Jesus na 
Homself as “Hom wat Hy gestuur 
het”, verwys. Hulle reaksie toon 
egter dat hulle van oordeel is dat 
Jesus nou te veel van Homself 

probeer maak. Daarom sal Hy eers 
nog iets moet “doen” as bewys vir 
hulle. Daarmee wys hulle ook dat 
hulle nie die broodwonder van 
Johannes 6:1-14 as teken van 
presies hierdie identiteit verstaan 
nie. Jesus was dus reg in sy 
beoordeling van hul motiewe in vers 
26. Die mense wil nog ’n wonder 
sien voordat hulle glo. Daarvoor 
moet Jesus eers weer iets doen, 
voordat hulle die volgende skuif 
(“doen”) maak. 
 
Om hul eis te motiveer, vertel die 
mense hoe God hul voorouers in die 
woestyn met manna versorg het. 
Hulle suggereer ook aan Jesus wat 
Hy kan doen sodat hulle kan glo. 
Hulle verwys na wat God in die 
woestyn gedoen het (v 31): “Hy het 
aan hulle brood uit die hemel gegee 
om te eet.”  
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Jesus se teenargument is weer ’n 
verrassing. Nou bring Hy Moses ter 
sprake om klaarblyklik die punt van 
hul argument bloot te lê. Volgens 
Jesus se reaksie veronderstel hulle 
argument dat hulle vir Moses en 
Jesus op dieselfde vlak plaas. As 
Jesus daarop aanspraak maak dat 
Hy die Seun van die mens is, “Hom 
wat Hy gestuur het”, dan was Moses 
dit mos ook. Maar Jesus keer terug 
na die Bron van alles. Dit was nie 
Moses wat die manna voorsien het 
nie. Dit is selfs nie Jesus wat die 
brood voorsien nie. Dit is God self! 
 
Jesus se laaste skuif in die 
argument bring alles bymekaar. God 
gee die ware brood. Die ware brood 
is nie brood van meel nie. Die ware 
brood is ’n persoon uit die hemel. 
Hierdie brood versadig nie net die 
liggaam nie, maar gee aan die 
wêreld die lewe. Dan sê Jesus dit 
met nog een van sy Ek-is (Gr ego 

eimi) uitsprake (v 35): “Ek is die 
brood wat lewe gee.” 
Die roeping, opdrag, uitdaging 
aan/vir/van die kerk is: hoe maak 
die kerk haar belydenis dat Jesus 
die Brood van die lewe is elke dag 
deur getuienis en bediening 
konkreet. In dié verband kan die 
verhaal van Oseola McCarty (Radio 
Kansel, 22 Jul 2008) vertel word. 
Oseola het in totale armoede geleef. 
Sy moes vroeg al uit die skool uit 
gaan om vir ’n siek familielid te sorg 
en sy het vuil wasgoed gewas vir 
50c per balie. Nadat sy haar 
rekening betaal het, het sy die res in 
haar spaarrekening gedeponeer. Sy 
het vir jare lank spaarsamig geleef, 
getrou kerk toe gegaan, haar Bybel 
gelees en elke dag gebid. Toe sy 86 
jaar oud was, was sy verbaas om uit 
te vind dat sy deur die jare R2 
miljoen bymekaargemaak het. Die 
bank het vir haar gevra wat sy 
daarmee wil doen. Sy het altyd ’n 

eenvoudige lewe geleef en was nie 
van plan om dit te verander nie. So, 
wat het sy gedoen? Oseola het 
besluit dat ander die geleentheid 
moes kry wat sy nie gehad het nie, 
’n goeie opvoeding. In 1995 het sy 
R1,2 miljoen aan die Universiteit 
van Suid-Mississippi geskenk 
sonder om te vra dat een enkele 
baksteen na haar vernoem moet 
word. 
Radio Kansel se redakteur lewer die 
volgende kommentaar by die 
verhaal: “Grootheid word nie 
gemeet aan jou geboorte, rykdom of 
beroemdheid nie. Jy het reeds alles 
wat nodig is om groot te wees in 
God se oë! Maar jy moet bereid 
wees om te belê in iets groter as 
jouself.” Ek sou wou byvoeg dat 
barmhartigheid begin waar Jesus se 
self-opoffering so sigbaar word. 
 
Die gesprek tussen Jesus en die 
mense wat Hom so gesoek het 
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eindig tragies. Hulle het selfs in hul 
skuite agter Hom aangegaan en tog 
kan hulle nie verstaan as Hy met 
hulle praat nie. Uiteindelik moet 
Jesus vir hulle sê wie Hy is en wat 
Hy vir hulle (ons) kom gee het (v 
35): “Wie na My toe kom, sal nooit 
weer honger kry nie, en wie in My 
glo, sal nooit weer dors kry nie.” Tog 
jammer dat hulle (ons) wat Hom 
soek, sien maar nie sien nie (v 36). 
 
Gebed    Offergawes    Slotlied  524 
v 1,2,3      Seën     Musikale Amen 
 
 


