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PREEK        27 September 2020 

Tema: Jesus ontwrig?  

Teks: Johannes 11:45-57 

 

• Inleiding 

Willem het ‘n paar weke gelede oor die bekende verhaal van Johannes 11 gepreek. 

Jesus wek vir Lasarus uit die dood op en het hierdie wonderlike gesprek met Marta 

oor die opstanding en die lewe.  

Toe ek nou gaan sit en dink waaroor ek moet preek, het ek weer daardie teks gaan 

lees, maar ek het die res van Johannes 11 ook gelees wat beskryf wat na daardie 

wonderwerk gebeur. 

En dit was vir my ‘n ongelooflike teks – ek dink nie ek het dit al voorheen juis 

doelbewus raak gelees nie.  

Maar ek sal nou nou daarby kom. 

 

Ons almal het ‘n sekere beeld of ‘n prentjie van Jesus in ons kop.  

Almal wat al ooit van Jesus gehoor het, het so ‘n prentjie.  

Party mense dink aan “liewe Jesus” as hulle aan Jesus dink.  

Die sagte Jesus, die een wat met die kindertjies rondom hom staan op die Kinderbybel 

se voorblad. 

Ander mense het miskien ‘n prentjie van Jesus wat aan die kruis hang – miskien iets 

soos wat The Passion of the Christ of The Chosen vir ons uitgebeeld. 

Dalk is daar die kwaai Jesus wat ‘n sweep vleg en die mense uit die voorhof van die 

tempel uitjaag in jou kop as jy aan Jesus dink.  

 

Die evangelie van Johannes gee vir ons verskeie beelde van Jesus. 

Jesus word op verskillende maniere uitgebeeld en dit omvang natuurlik nie alles wie 

Jesus is nie. 

Johannes 1 begin met die Jesus wat beskryf word as die Woord wat mens geword het 

– die een wat God kom beliggaam hier op aarde.  

Johannes die Doper praat in Johannes 1:29 en 36 van die Lam van God wat die sonde 

van die wêreld wegneem.  

‘n Beeld wat iets van Jesus se weerloosheid aan die kruis sou uitbeeld. 
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Waar daar in die ander drie evangelies verskeie wonderwerke van Jesus opgeteken 

is, lyk dit of die skrywer van Johannes sekeres gekies het om juis op hulle uit te brei. 

In Johannes 2 vind ons Jesus se eerste wonderwerk waar hy water in wyn verander. 

In Johannes 4 is daar die verhaal van die genesing van die regeringsamptenaar se 

seun.  

Johannes 9 beskryf die genesing van die man wat blind gebore is.  

En dan in Johannes 11 doen hy as’t ware sy grootste wonderwerk wanneer hy vir 

Lasarus uit die dood laat opstaan.  

Jesus word dus as iemand uitgebeeld wat wonderwerke verrig het.  

 

Jesus het verskeie gesprekke met mense in Johannes. 

Dink byvoorbeeld aan Johannes 3 waar Jesus met Nikodemus, ‘n wetsgeleerde 

gesels en aan hom die evangelie verduidelik en hom laat verstaan dat hy gekom het 

om die redder van die wêreld te wees.  

Net daarna praat Jesus met die Samaritaanse vrou by die put en het Jesus hierdie 

fantastiese gesprek met ‘n naamlose vrou en op die ou einde kom daar verskeie 

Samaritane tot geloof.  

 

Johannes beeld vir Jesus op verskeie maniere uit, maar Jesus self sê ook by 

geleentheid iets oor wie Hy is.  

In Johannes 6 sê Jesus byvoorbeeld dat hy die brood is wat lewe gee.  

Johannes 8: “Ek is die lig vir die wêreld”. 

Johannes 10 sê Jesus dat hy die goeie herder is. 

Johannes 11 sê Jesus vir Marta dat hy die opstanding en die lewe is.  

In Johannes 15 beskryf hy homself as die ware wingerdstok.  

 

Ons kry werklik mooi beelde van Jesus in die evangelie van Johannes. 

Johannes het baie moeite gedoen om Jesus se identiteit te probeer omskryf.  

 

Maar  

Reeds vanaf hoofstuk 1 is daar ook ‘n ander wysie rondom Jesus se identiteit wat 

gesing word. En dit is dat mense ervaar dat Jesus hulle ontwrig. 
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Johannes 1:9-11 sê:  Die ware lig wat elke mens verlig, was aan kom na 

die wêreld toe. Hy was in die wêreld – die wêreld het deur Hom tot stand 

gekom – en tog het die wêreld Hom erken nie. Hy het na sy eiendom toe 

gekom, en tog het sy eie mense Hom nie aangeneem nie.  

In hoofstuk 2 kry ons ‘n woedende Jesus wat tafels omgooi en diere uit die voorhof 

van die tempel jaag waar mense teen belaglike pryse diere aan die tempelaanbidders 

verkwansel het om daar te offer.  

Jesus ontwrig hierdie mense in hulle daaglikse taak om geld te maak. 

In sy gesprek met die Samaritaanse vrou lyk dit asof Jesus haar so bietjie ontwrig 

omdat hy alles van haar weet. 

In hoofstuk 5 met die genesing wat by Betesda plaasvind, vra die mense vir die man 

wat genees is: “Wie is die man wat vir jou gesê het, tel op jou goed en loop?  

En daarna staan daar dat die Jode het Jesus probeer doodmaak, omdat hy die 

Sabbatdag ontheilig het en God sy vader genoem het. 

Hy doen dinge anders, interpreteer die wet anders en hulle hou nie daarvan nie.  

Hierdie Jode was waarskynlik ‘n groep mense wat nie gehou het van wat Jesus doen 

nie – so dit verwys nie na die Joodse bevolking in daardie tyd as geheel nie.  

 

Hoofstuk 7 beskryf hoe mense by die huttefees oor Jesus gefluister het.  

Party het gesê dat hy ‘n goeie man was, ander het weer gesê hy mislei mense en dat 

hy van die duiwel besete is, maar hulle het dit nie openlik gedoen nie, want hulle was 

bang vir hierdie groep mense wat Jesus wou doodmaak.  

In Johannes 9 word daar weereens herhaal hoe mense bang was vir hierdie Jode, ook 

omdat hulle gedreig het om enige iemand wat Jesus as die Christus sou bely, uit die 

sinagoge sou verban.  

Sommige teoloë argumenteer dat die evangelie van Johannes juis geskryf is vir ‘n 

groep mense wat uit die sinagoge verban is.  

Dan in Johannes 10 vra hierdie Jode openlik vir Jesus: “As U die Christus is, sê dit 

openlik vir ons.”  

Hulle wil dadelik weet wie hierdie man is, omdat hulle waarskynlik wil weet met wie 

hulle hier te doen het.  

Jesus het gesê: “Ek het dit vir julle gesê, maar julle glo nie.” Die Jode wou hom met 

klippe gooi en hulle wou hom arresteer. 
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Daarna wek Jesus vir Lasarus uit die dood op en dan gebeur die volgende: Dit is 

amper die hoogtepunt van Jesus se wisselwerking met hierdie groep Jode wat nie van 

hom en wat hy doen hou nie:  

 

• Johannes 11:45-57 

45. Baie van die Jode wat na Maria toe gekom en gesien het wat Jesus 

gedoen het, het tot geloof in Hom gekom.  

46. Maar party van hulle het na die Fariseërs toe gegaan en vir hulle vertel 

wat Jesus gedoen het. 

47. Die priesterhoofde en die Fariseërs het toe die Joodse Raad 

(Sanhedrin) bymekaargeroep en gesê: “Wat gaan ons doen? Hierdie man 

doen wondertekens.  

48. As ons hom so laat aangaan, sal al die mense in hom glo, en dan kom 

verwoes die Romeine hierdie heilige plek en maak ons nasie tot niet.” 

49. Een van hulle, ‘n sekere Kajafas, wat daardie jaar hoëpriester was, 

het egter vir hulle gesê: “Julle verstaan niks,  

50. en julle besef ook nie dat dit tot julle voordeel is dat een man vir die 

volk sterwe en nie die hele nasie verlore gaan nie.” 

51. Dit het hy nie uit sy eie gesê nie, maar omdat hy daardie jaar die 

hoëpriester was, het hy geprofeteer dat Jesus vir die nasie sou sterwe. 

52. En Hy sou nie net vir die nasie sterwe nie, maar ook om die kinders 

van God wat oor die hele aarde versprei is, tot een volk bymekaar te bring. 

53. Van daardie dag af was hulle vasbeslote om Jesus dood te maak.  

54. Daarom het Jesus nie meer in die openbaar onder die Jode 

rondgegaan nie, maar daarvandaan weggegaan na die streek naby die 

woestyn, na ‘n dorp met die naam Efraim. Daar het Hy met sy dissipels ‘n 

rukkie gebly.  
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55. Die paasfees van die Jode was naby. Baie mense het voor die 

paasfees van die platteland af na Jerusalem toe gegaan om hulle te reinig. 

56. Hulle het daar na Jesus gesoek en waar hulle in die tempel gestaan 

het , vir mekaar gesê: “Hoe dink julle? Hy sal seker nie fees toe kom nie, 

of hoe?” 

57. Die priesterhoofde en die Fariseërs het toe al klaar opdrag gegee dat 

as iemand weet waar Hy is, hy dit moet aangee sodat hulle Hom gevange 

kan neem.  

 

Jesus wat ontwrig? 

Ons kry dus mooi beelde van Jesus in die evangelie van Johannes.  

Ons, as die lesers, kan uit Jesus se interaksies met mense en hoe Johannes as die 

skrywer hom beskryf, iets van Jesus se identiteit begryp.  

Maar ons sien ook dat daar mense is wat hom anders ervaar. 

Spesifiek die Jode, waarmee Jesus al van vroeg in sy bediening interaksie en konflik 

het.  

Hulle ervaar dat Jesus hulle ontwrig – hulle manier van leef, hoe hulle die wêreld 

verstaan, hoe hulle hulle godsdiens beoefen en hoe hulle verstaan hoe God met 

mense omgaan.  

 

Hierdie groep mense sien die wonderwerk wat Jesus hier verrig.  

Miskien het van hulle sy gesprek met Marta gehoor – hulle het gehoor wat hy sê oor 

homself en die ewige lewe. 

Sommige van hulle kom tot geloof, maar ander gaan vertel dit vir die Fariseërs en die 

Sanhedrin. 

Dit is asof hulle gewag het vir ‘n kans om iets groots op Jesus te kry om dit aan die 

Fariseërs te gaan vertel. 

 

Nou ons moet verstaan dat die Fariseërs en die Joodse raad het veral ‘n groot 

uitwerking op die Joodse volk in daardie tyd gehad.  

Die Fariseërs was lede van een van die belangrikste en invloedryke politieke en 

godsdienstige partye in Jesus se tyd.  
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Daar was meer Fariseërs as Sadduseërs – ongeveer 6000 in daardie tyd.  

Hulle het met die Sadduseërs verskil oor sekere leerstellings en interpretasies van die 

wet, soos die opstanding uit die dooies waarin die Fariseërs wel geglo het.  

Hulle was streng en amper verregs in hulle interpretasies van die wet en ander 

tradisies. 

 

Ons lees dat die leierpriesters en Fariseërs die Joodse raad of die Sanhedrin 

bymekaar geroep het.  

Die Sanhedrin was die hoogste wetlike en juridiese liggaam wat onder die Jode 

bestaan het.  

Hulle is net vir ernstige sake bymekaar geroep. 

Maar interessant hier: die skrywer van Johannes gebruik die woord in sy enkelvoud 

en dit is die enigste plek in Johannes waar dit gebruik word wat dui op ‘n informele 

vergadering wat hulle byeen geroep het.  

So die raad is eintlik onoffisieel byeengeroep om die probleem van Jesus se 

teenwoordigheid te bespreek.  

Dis asof Jesus vir hulle ‘n lastigheid was wat hulle so gou as moontlik net wou wegkry, 

want hy ontwrig en irriteer hulle.  

 

Nou hoor wat sê hulle: “Wat gaan ons doen? Hierdie man doen 

wondertekens. 48. As ons hom so laat aangaan, sal al die mense in hom 

glo, en dan kom verwoes die Romeine hierdie heilige plek en maak ons 

nasie tot niet.” 

Die probleem is hierdie Jesus doen baie wondertekens en dit veroorsaak dat mense 

in hom glo. 

Dit is ‘n probleem vir hulle, want hulle glo nie noodwendig meer soos wat die Fariseërs 

en priesterhoofde wil hê nie.  

As hy aangaan en hulle hom nie stopsit nie, kan dit ander verrykende gevolge hê.  

Die Direkte vertaling sê: “As ons hom so laat aangaan, sal almal in hom 

glo, en sal die Romeine kom en ons plek en ons volk vernietig. 

Hulle is bang dat hulle so ontwrig sal word, omdat mense in Jesus glo, dat hulle hulle 

tempel en volk sal verloor – die twee goed wat vir die Jode die belangrikste was.  

Jesus kom nou te naby daaraan. 
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Die ironie is dat die tempel en die volk wel aangetas is deur die Romeine in 70 nC 

deur hulle eie volk se toedoen.  

Die Joodse volk het in opstand teen die Romeinse oorheersing gekom en die 

Romeinse magte het die tempel verwoes en ‘n klomp mense doodgemaak.  

 

Waaroor gaan dit hier vir die leiers van die Jode? 

Hulleself. 

Ja, hulle is besorg oor die tempel en die volk, maar hulle is daaroor besorg omdat dit 

hulle posisie van mag in stand hou. 

Ook ‘n posisie wat hulle vir hulleself toegeëien het.  

Sou dit gebeur wat hulle die meeste vrees, dan gaan hulle nie noodwendig na die volk 

se belange eerste omsien nie, maar na hulle eie. 

Hulle aansien, hulle mag, al is hang dit eintlik aan ‘n dun draadjie wat hulle aan vasklou 

midde in die Romeinse Ryk wat hulle omring.  

Jesus se dade wat hy doen wat veroorsaak dat mense in hom glo, het die potensiaal 

om nie net hulle lewens op klein skaal te ontwrig nie, maar om dit omver te gooi. 

 

Dan maak die hoëpriester Kajafas ‘n interessante opmerking: Julle verstaan niks, 

en julle besef ook nie dat dit tot julle voordeel is dat een man vir die volk 

sterwe en nie die hele nasie verlore gaan nie.  

Kajafas gebruik verseker sy posisie van mag as die hoëpriester om hierdie stelling te 

maak.  

Kajafas het verseker die voordeel vir die Joodse mense, en dan veral vir die Joodse 

leiers in die oog gehad toe hy hierdie stelling gemaak het.  

Dit is amper ‘n tipiese ding van “what is the lesser of two evils” soos ons in Engels sal 

sê. 

Kajafas het veral ‘n politiese uitkoms hier in gedagte gehad. 

As hulle van Jesus ontslae raak, dan sal die Romeine niks aan hulle doen nie. 

Hulle tempel en volk sal steeds bestaan.  

Jesus se dood sal die Joodse volk veilig hou van die Romeine.  

 

Dit is egter duidelik uit vers 51 en 52 dat die skrywer van Johannes ‘n dieper betekenis 

aan sy woorde geheg het.  
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Die dood van Jesus sou nie net vir die Joodse nasie sterf nie, maar “om die kinders 

van God wat oor die hele aarde versprei is tot een volk bymekaar te bring.” 

Hy het dus die koninkryk van God hier in gedagte gehad. 

Jesus se dood sou dit vir alle nasies moontlik maak om toegang tot God te verkry en 

om deel van die familie van God te word.  

Hierdie stelling wat die skrywer van Johannes maak, dui moontlik ook op die tweede 

koms van Jesus, wat die kinders van God uit alle nasies bymekaar sal bring.  

 

Kajafas was dus reg in dit wat hy gesê het, al het hy dit nie so bedoel nie.  

Jesus se sterwe sou inderdaad die volk van vernietiging red. 

Maar Kajafas het nie vermoed dat Jesus sou sterf, nie in die plek  van die politiese 

nasie van Israel nie, maar namens die ware volk van God. 

Hy sou hulle nie red van fisiese vernietiging nie, maar die ewige. 

Kajafas het nie die diepte verstaan wat hy hier gesê het nie, maar die skrywer van 

Johannes het die insig gehad om te verstaan dat die mense wat Jesus wou laat 

doodmaak ‘n waarheid oor hom kwytgeraak het wat verder strek as wat hulle besef.  

 

Dit lyk asof die res van die Joodse raad Kajafas se voorstel aanvaar, want ons lees in 

vers 53 dat hulle vasbeslote was om Jesus dood te maak.  

Hulle het klaar die besluit geneem, en nou moes dit net uitgevoer word.  

Dit was vir hulle die bes moontlike opsie om van Jesus se ontwrigting en bedreiging 

vir hulle ontslae te raak.  

Ons lees dan ook in vers 57 dat die Joodse raad die opdrag gegee het dat enige 

iemand wat weet waar Jesus homself bevind, dit aan hulle moes kom rapporteer.  

Dit lyk daarom nie asof hulle geweet het dat Jesus na Efraim toe gegaan het nie.  

 

Sjoe, wat ‘n manier om van iemand ontslae te raak wat jou irriteer en ontwrig. 

En wat ‘n voorbeeld van magsmisbruik en ‘n poging om mag ten alle koste te behou. 

Kom ons maak hom dood en dan is ons probleem opgelos. 

Hoekom sou die Joodse raad so reageer? 

Ja, magsmisbruik, maar dit is ook meer as dit. 

Die Jode was deel van die Romeinse ryk waar die politieke agenda van “die vrede van 

die Ryk geheers”. 
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Alle rolspelers, soos die Joodse raad, moes sorg dat daar sogenaamde vrede, wat 

maar eintlik ‘n manier was om die mense in vrees te laat woon, in stand gehou word. 

Opstande en die navolging van mense, soos Jesus, is geonderdruk. 

Die Joodse raad was natuurlik bang dat hierdie Jesus wat al hoe meer populêr geword 

het, vir hulle moeilikheid sou veroorsaak en dat die Romeine alles wat vir hulle 

belangrik is sou kom verwoes.  

Natuurlik was dit nie noodwendig Jesus se intensie nie, maar hulle het dit so gesien. 

Hierdie man ontwrig en dit moet end kry.  

 

Op die ou einde is dit Jesus se doen en late, wie hy is en sy roeping wat hy kom vervul, 

wat die kinders van God by mekaar bring en aan mense die ewige verlossing en lewe 

gee. 

 

Ek dink daar is vandag verskeie mense wat Jesus as ‘n ontwrigting sien. 

Baie mense is in die eerste plek ongemaklik met die idee dat God mens geword het 

en aan ‘n kruishout gesterf het en opgestaan het. 

Mense is so ongemaklik en ontwrig deur die idee dat hulle sê dit het nie werklik gebeur 

nie. 

Ander voel Jesus ontwrig oor dit wat sy volgelinge in hulle interpretasie van hulle 

geloof doen. 

Slegte goed wat al in die naam van godsdiens gebeur het wat mense dan toeskryf aan 

Jesus self. 

 

Miskien ontwrig Jesus soms vir my en vir jou ook, ons wat gelowiges is.  

Dalk is daar al goed in die Bybel wat jy gelees het, veral in terme van Jesus se omgaan 

en gesprekke met mense wat jy dink, nee Jesus, dit is darem te ver.  

Ons het verlede week oor vergifnis gepraat. 

Miskien, as jy werklik seer het oor dit wat iemand jou aangedoen het, ontwrig dit jou, 

ontstem dit jou en sê jy dit is teveel gevra om daardie persoon te moet vergewe. 

 

Die Jode en Fariseërs het ontwrig gevoel oor die wondertekens wat Jesus doen, 

omdat hulle gevoel het dat hy nie die wet gehoorsaam soos hulle dit interpreteer nie, 

omdat hy met mense praat wat mens liewers moet uitlos. 
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Miskien dink ons ook dat sekere goed wat Jesus gedoen het en van ons vra, nie 

populêr is nie – dit gaan ons by ander mense ongewild maak, en dit ontwrig ons.  

Want ons wil aanvaarding hê, ons wil nie uitstaan bo ander vir sogenaamde verkeerde 

redes nie.  

 

Die rede hoekom Jesus ons miskien ontwrig, is eintlik soms ook selfsugtig. 

Ek wil nie uit my gemaksone beweeg nie. 

Ek wil nie verontrief word nie. 

Ek wil nie sekere dinge wat nie die koninkryk van God bevorder opgee nie.  

Jesus ontwrig ons ook, omdat dit soms vir ons so moeilik is om verkeerde goed te los 

en om regtig ‘n volgeling van Jesus te wees. 

Soms is dit vir ons ontwrigtend om ons kruise op te neem en agter Jesus aan te loop, 

omdat ons besef hoe moeilik dit sal wees. 

 

Liewe gemeente is dit moontlik dat Jesus ons op ‘n positiewe manier kan ontwrig? 

Dink maar aan die wonderwerk wat Jesus vroeër in hoofstuk 11 verrig. 

Jesus ontwrig vir Marta en Maria deur nie dadelik op te daag nie. 

En toe hy opdaag is Lasarus al ‘n paar dae gelede oorlede. 

Maar hy sê nog voordat hy na Betanie vertrek vir sy dissipels: “Lasarus is dood, en 

om julle ontwil is Ek bly dat Ek nie daar was nie sodat julle in My kan glo.  

Selfs die dissipels voel half gesteurd dat hulle nie dadelik na Betanie vertrek nie. 

Maar Jesus weet alreeds wat die uitkoms gaan wees.  

Lasarus se storie gaan ‘n positiewe impak hê op diegene naby Jesus sowel as ander 

wat daarvan hoor. 

Op dieselfde manier kan Jesus se aanvanklike negatiewe ontwrigting in ons lewens in 

iets positiefs verander as ons werklik ook ontslae raak van die goed in ons lewens wat 

veroorsaak dat ons Jesus se teenwoordigheid en dit wat hy van ons vra as ontwrigtend 

sien. 

Ook as ons ‘n tree in geloof neem en bv. vir die Here sê: dit is vir my so ongemaklik 

om daardie persoon te vergewe, maar ter wille van my vryheid en daardie persoon se 

vryheid, sal ek dit doen.  

Dan word die ongemak en ontwrigting wat ek aanvanklik ervaar het, in iets positiefs 

omskep en kom daar genesing.  
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Ek dink nie dat Jesus mens bloot net ontwrig of ontstem of ongemaklik laat om net dit 

te doen nie. 

Daar is die koninkryk van God wat die groter prentjie voltooi en waar ons ervaring van 

ontwrigting tot heling kom.  

Die Fariseërs en Joodse raad het na die ander ekstreem gegaan – hulle wou ontslae 

raak van die persoon wat hulle lewens ontwrig het. 

En miskien was jy ook al op daardie punt in jou lewe waar dit wat Jesus vir jou vra te 

ontwrigtend was, teveel was, te ver gegaan het. 

Maar Goddank, die Heilige Gees help ons om Jesus se teenwoordigheid in ons lewens 

so te kanaliseer dat ons lewens verander en sodat God se koninkryk hier op aarde 

sigbaar kan word.  

So vriende, die volgende keer wat jy iets ongemaklik of ontwrigtend rondom Jesus en 

die evangelie vra, staan miskien vir ‘n oomblik terug en vra die Here wat wil hy 

daarmee doen en bereik. 

Ek is seker jy sal verras wees met die uitkoms. 

 

Amen.  

 


