
09 Aug 2009 
Joh 6: 1-21    Jesus bring vrede in storm-tye      Ds Veneto Keyter

Wydingslied: 172  Votum  Seëngroet  Loflied: 209 
Wet as reël van dankbaarheid   Lied: 250:1,2,5
Geloofsbelydenis: Lied 264:1-4  Gebed

Prediking:  Anders as in die ander evangelies,  vertel  Johannes hierdie verhaal 
veral vanuit die perspektief van die dissipels.  Dit wat Jesus doen is eerder om Sy 
dissipels te leer, as wat dit is om die ander mense in die verhaal te bedien.  Jesus 
wil vir die dissipels duidelik die boodskap oorbring: sy koninkryk is nie van hierdie 
aarde nie.  Sy koninkryk handel oor ‘n ander tipe rykdom as aardse rykdom.

In hierdie gedeelte  doen Jesus die eerste van drie dinge om dit  aan hulle te 
illustreer.   Hier  wys hy eers  vir  hulle  Sy mag,  oor  aardse magte,  honger  en 
storms,  maar Hy gebruik  dit  ook om vir  hulle ander belangrike beginsels  oor 
Christenwees (dissipel wees) te leer.

Voor hierdie gebeure het Jesus mense gesond gemaak.  Dit het natuurlik baie 
opspraak verwek, veral onder die armes wat nie andersinds iets kon doen aan 
hulle kwale en siektes nie.  Die mense wat dan in hulle duisende agter Jesus 
aankom, is arm mense.  Die feit dat daar nie kos by hulle was nie, wys daarop, 
sowel as die garsbrood, wat goedkoper en minder voedsame kos was as ander 
brood.

Jesus en Sy dissipels sien hoe hierdie mense aanstroom, en die dissipels kon sien 
dat dit arm mense is wat kom om te sien wat hulle van hierdie nuwe Messias kan 
kry – of hy werklik ook vir hulle ‘n nuwe, beter lewe, kan gee.  Kos, gesondheid, 
geld, huise …

Jesus en die dissipels weet dit.  Daarom draai Jesus na Sy dissipels en praat met 
Filippus:  ons moet ‘n plan maak en vir hierdie mense kos gee.  Waar gaan ons 
kos kry vir hulle?

Arme Filippus en die ander dissipels is sekerllik klaar senuagtig oor hierdie horde 
mense, nou vra Jesus, wat hulle leier is, vir hulle om kos te kry vir al hierdie 
mense.  Jesus, ons het nie hierdie tipe geld om vir hierdie mense kos te gee nie! 
is Filippus se antwoord.  Ek kan net dink hoe hulle koppe oortyd gewerk het: 
Kos,  kos,  waar  sal  ons  kos  kry  vir  5000  mense?   Jesus  is  ons  Rabbi,  ons 
leermeester, hoekom vra Hy vir óns, Sy leerlinge, om kos te kry?  Dis mos Sy 
verantwoordelikheid, nie ons s’n nie!

Hulle soek ‘n oplossing en net om darem te kan sê hulle het iets probeer, kom 
Andreas na vore met die  seuntjie  wat  die vyf  brode en die twee vissies het. 
Eintlik maar net om te sê: Jesus, ons kan nie vir hierdie mense kos gee nie.  Ons 
het nie die geld nie, en ons het andersinds probeer, maar ons kan nie.  Al wat 
hier is, is hierdie brode en vissies.  Jammer, maar ons het probeer.

So: les nr 1 aan die dissipels: doen jou deeltjie, vertrou die res aan God toe.  Al is 
jou deeltjie op sigself te min om menslik gesproke ‘n verskil te maak, in God se 
hande sal dit groot dade, selfs wonderwerke, word.

Jesus gebruik weer die dissipels vir die uitdeel en inneem van die brood.  Hy kon 
die brood op baie ander maniere laat uitdeel het, maar die boodskap is weer aan 
die  dissipels:  doen  julle  deel,  bedien  die  mense  in  nood.   Ek  sal  jou 
diens/bediening onder hulle seën.  Ek sal oorvloed gee op jou getroue dienswerk. 
Ek wil JOU gebruik daarvoor.



Die arm mense wil Jesus dadelik met geweld koning maak, want hierdie koning 
kan kos maak vir die hongeres, hy sal sorg vir al hulle aardse behoeftes.  Jesus 
gee alleen pad, want hy wil  dit  nie hê nie (om aardse koning te wees).  Die 
dissipels moes op hierdie punt weer verward wees.  Jesus, hulle leier, is nie by 
hulle nie.  Hy is weg.  Hulle moet egter Kapernaum toe oor die see, al is hy nie by 
nie.  Hulle het sekerlik gewag tot so laat as moontlik, maar Jesus was nog nie by 
hulle nie.  Daarom gaan hulle maar alleen, al is hy nie daar nie.

Dis reeds laat, en toe kom daar nog ‘n sterk stormwind op.  Dit omdat hulle so 
lank gewag het vir Jesus.  Storm en donkerte, en Jesus is nie eens daar nie. 
Hulle is bang.  Skielik is Jesus wel daar.  Die see en die wind, die dinge wat hulle 
bang maak, is nie sy baas nie.  Hy kom op die water aan, die storm doen niks 
aan Hom nie.  Eintlik was Hy maar die hele tyd naby, al het hulle nie geweet waar 
hy is nie.  Die storms maak hom nie bang nie, nee, dit bedaar as Hy dit so wil. 
Te midde van die storms rondom hulle, is Jesus die een wat vrede bring.  Wat 
eers deur Sy teenwoordigheid vir hulle sê: Ek is by julle, moenie bang wees nie. 
En wat  dan,  sodra  hulle  dit  glo,  en  hom deel  maak van hulle  lewe (lewens-
bootjie?), die boot veilig laat aankom by sy bestemming.

Die heel belangrikste punt, die konklusie van hierdie gebeure, gebeur eers in die 
volgende verse, maar dit in ‘n volgende boodskap.

Wat ons hier  gelees  het,  is  die  tweërlei  boodskap:  1.  Jesus  wil  wonderwerke 
doen, maar nie altyd sonder sy dissipels, sy kinders nie.  Sy kinders se geloof, 
gehoorsaamheid,  werk,  gewilligheid,  mededeelsaamheid,  word  gebruik  in  sy 
diens.  Hy seën hulle en sy werk.  Vir ons dan die vraag: wat vra Jesus vir jou? 
Soos hy na Filippus gedraai  het,  en gevra het: waar gaan ons kos kry vir  al 
hierdie mense?  Wat vra Hy vir jou?  Na wie toe roep hy jou?  Watter stap van 
geloof vra Hy van jou?

2.  Dit lyk soms dalk of Jesus nie by jou is nie, en dinge lyk donker en stormagtig, 
maar Hy is daar.  Al voel dit of jy die uitdagings en gevare alleen moet trotseer, 
Hy is daar, te midde van die dinge wat vir jou so geweldig groot lyk.  Hy vra dat 
jy Hom sal raaksien, Sy grootheid sal raaksien en erken.  Dat jy sal glo en weet 
Hy is baie groter en sterker as die gevare of uitdagings.  Hy vra dat ons hom sal 
deel maak van ons lewens, sodat hy ons deur die storms kan lei.

Die hart van Jesus se boodskap lê in vers 20: DIT IS EK!  Woorde wat Johannes 
dikwels aanhaal om na Jesus se Goddelikheid te verwys.  Want dit is die vertaling 
en verwerkte vorm van God se Hebreeuse naam: JHW (Jahwe).  God se naam 
beteken “die een wat is” , “die lewende”, “die bestaande”.  En Jesus gebruik die 
Aramese vorm daarvan as hy met die dissipels praat.  In die Grieks wat ons voor 
ons het in die oorspronklike teks, is dit “ego eimi”.  (Toutologie – plaas klem, en 
herinner  aan  direkte  vertaling  uit  Hebreeus).   Dit  klink  maw  nie  soos  die 
Hebreeus nie, maar dit is Jesus se manier om Homself, sy Goddelikheid, aan die 
dissipels te openbaar.

Omdat Jesus God is, neem Hy ons dade van diens en gehoorsaamheid en seën 
dit.  Omdat Jesus God is, is Hy altyd naby ons, al sien ons Hom nie.  Omdat Jesus 
God is, heers hy oor die magte van hierdie wêreld.  Dit is ons troos, dit is ons 
lewe – dat Jesus,  die  Heerser  oor hemel en aarde, naby ons is.   En ons wil 
gebruik in Sy diens ...Amen

Gebed  Offergawes   Slotlied: 553 (2x)   Seën    Musikale amen


