Les 10
Teks: Johannes 19 - 29

1. Inleiding
Ons fokus vandag op die afloop van die Genesing van die verlamde man by die bad van
Bethesda. Ons het laasweek geëindig op die punt waar Christus ’n verhouding met die Vader
openbaar. Mense wil dan doodmaak oor hierdie gelykstel aan God die Vader. In vandag se
gedeelte brei Christus uit op hierdie eenheid met die Vader

2. Bevestiging van waarheid
In vers 19, 25, 25 tref ons letterlik in die Grondteks die woord Amen aan. Wat dit interessant maak
is dat hierdie woord ook nie Grieks is nie. Dit is ’n transliterasie vanaf Hebreeus. Wanneer ons na
ons afrikaanse Bybels kyk dan sien ons transliterasie die 2014 Direkte Vertaling van die Bybel
teenoor die Ou En Nuwe vertaling wat dit eerder vertaal het. Johannes is ook enigste bybel
skrywer wat die term dubbeld gebruik. Dit dien dan ook as inleiding vir die twee gedeeltes wat
ons in hierdie les bestudeer.

3. Die Seun
Christus verwys na homself in die derde persoon in vers 19. In hierdie verwysing lê ’n besondere
stuk teologie opgesluit. Daarom tref ons die verwysing Seun agt keer in die volgende paar verse
aan. Dit dui elke keer op die verhouding met Vader en die verhouding met die mense. Naamlik die
seun van die Mens en die Seun van God.
Raymond E. Brown verduidelik dit soos volg: "Die implikasie van ondergeskiktheid hier moet nie
verwyder word deur Jesus se woorde te gebruik om slegs na sy menslike natuur te verwys nie. Dit
sal wees om 'n fyn punt van Johannese Christologie mis te loop. Inteendeel, Jesus dring aan op
'n absolute harmonie van aktiwiteit tussen die Vader en die Seun, wat natuurlik ’n radikaale
identiteit van natuur vereis; dieselfde proses word in 16: 12 en verder gebruik. om die Heilige
Gees aan die Seun te verbind. Maar dwarsdeur hierdie evangelie vind ons nooit die Drie-eenheid
waar dit in 'n abstrakte stuk teologie behandel word nie; dit word altyd benader vanuit die
oogpunt van sy relevansie vir soteriologie "

3. Die verhouding tussen die Vader en die Seun
Die harmonie van aktiwiteite tussen die Vader en die Seun word dan verder beskryf in hierdie
teksgedeelte in die volgende elemente:
a) Die Seun kan niks uit homself doen nie.
b) Die Seun doen wat Hy Sy Vader sien doen.
c) Wat die Vader doen, doen die Seun op dieselfde manier.

4. Lewe uit die dood
Die Vader en die Seun gee lewe uit die dood. Hierdie eienskap koppel op ’n unieke manier die
Vader en die Seun aan mekaar. Christus gee die ewige lewe nou alhoewel dit eers eendag in die
nuwe bedeling te volle sal manifesteer. Dit lyk of Johannes se ervaring van Christus se
leerstellings in hierdie gedeelte op ’n persoonlike basis was, maar later sou daar wel ’n publieke
verduideliking van hierdie Woorde volg.
Vers 25 praat van die geestelik dood terwyl vers 29 praat oor die opstanding uit die fisies dood.
Die Bybel praat van drie soorte dood: (1) geestelike dood (vgl Gen. 3); (2) fisiese dood (vgl Gen 5);
en (3) die ewige dood (vgl Ef 2: 2; Openb. 2:11; 20: 6, 14) of die poel van die vuur, die hel
(Gehenna).
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Hierdie is 'n seldsame gebruik van die frase "Seun van God." Een rede waarom hierdie frase nie
baie gebruik is nie, is vanweë die Griekse godsdienstige siening van die gode (Olympus) wat
menslike vroue as vrouens geneem het. Jesus se status as as die Seun van God se Seun
weerspieël nie seksuele generasie of ’n tyd volgorde nie, maar die intieme verhouding. Hierdie is
'n Joodse familiale metafoor. Jesus het sy godheid op hierdie Joodse leiers op 'n baie duidelike
en spesifieke wyse met behulp van Ou Testamentiese tema bevestig (vgl. Joh 5:21, 26).
Dit lyk asof die skreeu van die Messias by die wederkoms in vers 28 weerspieël word (vgl 1 Thess
4:16). Dit ontken nie die waarheid van 2 Kor. 5: 8 nie. Dit bevestig eerder die universele oordeel en
gesag van die Seun.
Baie van hierdie konteks hou verband met die realiteit van die geestelike lewe hier en nou (die
besef eskatologie). Maar hierdie frase beweer ook 'n toekomstige eskatologiese gebeurtenis in die
toekoms. Hierdie spanning tussen die reeds en nog nie van die Koninkryk van God karakteriseer
nie Jesus se leerstellings in die Sinoptiese evangelies nie, maar veral in Johannes.

5. Teksvergelykings
1.
2.
3.
4.
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6.
7.

Deut. 6:4
Deut. 32:39
Kol. 1: 13 - 15
2 Cor. 5: 8 &17
Fill. 2:9–11
1 Thess. 4:16
Heb. 1:3

8. Vrae
1. Wat verstaan u onder die term “Amen” en hoe gebruik ons dit in die lewe en in die kerk?

2. Verduidelik die leer van die twee nature van Christus uit ons teksgedeelte vandag?

3. Hoe kan ons die verhouding in die drie-eenheid beskryf?

4. Wat is die verskil tussen geestelik dood en fisies dood?

5. Is die ewige lewe alreeds ’n werklikheid vandag of eers in die toekoms?
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