Les 2 - Johannes die doper in die Johannes evangelie
Teks: Johannes 1: 1 - 34

1.

Inleiding

Johannes is ’n algemene naam in die Bybel. Eerstens het ons die outeur van hierdie boek, maar
dan ook Johannes die doper waarna verwys ’n paar keer verwys word in ons teksgedeelte.
Johannes die doper is die laaste profeet gewees. Hy simboliseer vir ons die einde van die Ou
Testament en die begin van die Nuwe Testament. Daarom gee Johannes die doper ook ’n goeie
beginpunt aan hierdie evangelie.

2. Die Proloog
Die proloog sterk van vers 1 - 14 of 15 volgens sommige ander bronne. Die proloog is ’n punt van
baie debat in akademiese kringe. Daar word beweer dat Johannes dit gekopieer het by bestaande
filosofie van die tyd. Maar geen goed gegronde bewys is ooit nog daarvoor gelewer nie. Wat wel
interresant is, is die feit dat die proloog op ’n manier ’n opsomming van die boek bevat. Dit sien
soos volg daaruit:
proloog
die voorbestaan van die Logos of Seun
in hom was die lewe
die lewe is lig
lig verwerp deur die duisternis
maar nog nie uitgeblus nie
lig kom in die wêreld
Christus het nie self ontvang nie
gebore word tot god en nie van vlees nie
Sy glorie sien
die 'een en enigste' Seun
waarheid in Jesus Christus
Niemand het God gesien nie,
behalwe die een wat van God se kant kom

1: 1-2
1: 4
1: 4
1: 5
1: 5
1: 9
01:11
01:13
01:14
1:14, 18
1:17
1:18

Res van boek
17: 5
05:26
08:12
03:19
12:35
03:19; 12:46
04:44
3: 6; 8: 41-42
00:41
03:16
14: 6
06:46

Verder is daar natuurlik verskeie belanrike terme, wat tema’s word ook teenwoordig hier in die
proloog naamlik: lewe, lig (1: 4), getuie (1: 7), waar (1: 9), wêreld (1:10), heerlikheid, waarheid (1:14)
. En dan natuurlik die konsep Word wat baie belangrik is, as die agent waarmee God alles tot
stand bring.

3. Johannes die Doper se getuienis
Ons tref hier in Johannes ’n kort vertelling van Johannes die doper se werk. Want hierdie gedeelte
se fokus is eerder Johannes se getuienis oor Jesus. Ons sien die vrae wat die Farseërs stel aan
Johannes, is jy dalk die Christus, Elia of die profeet. Een van die dinge wat natuurlik aanleiding
gee tot hierdie vrae is die feit dat Johannes doop.
Hul belangstelling is in wie Johannes se dooppraktyke gesag gee. Dit is nie dat die doop
onbekend was nie. Sommige Joodse groepe het die 'proseliete doop' beoefen, dws proseliete is
gedoop in die proses van die omskakeling na Judaïsme. In die kloostergemeenskap in Qumran
het lede lede uit Esegiël 36:25 'n daaglikse doop te geregverdig, 'n teken dat hulle die regverdige
gemeenskap van die eindtyd was. Maar in albei gevalle was die doop self geadministreer. Mense
het hulself gedoop. Een van die dinge wat die doop van Johannes die Doper gekenmerk het, is
dat hy dit self geadministreer het. Dit mag selfs wees dat die gesag wat in so 'n innoverende stap
geïmpliseer word, die aanname in die gedagtes van ten minste sommige fariseërs veroorsaak het
dat Johannes se doop 'n eindtydritte was wat deur 'n eindtydse figuur met groot gesag
geadministreer word.
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4. Vrae
1. Hierdie evangelie het ’n unieke begin, wat is jou gedates hieroor? en wat uniek openbaar dit
aan jou?

2. Johannes is ’n betreklike lang evangelie (21 hoofstukke), hoekom dink jy word daar eintlik niks
oor Christus se kinderlewe gesê nie?

3. Watter rol speel Johannes die doper se optrede en getuienis hier aan die begin van die
evangelie?

4. Wat bedoel Johannes met dat hy nie eers waardig is om Christus se skoenriem los te maak
nie?

5. Watter besondere dogmatiese leerstelling word vir ons geopenbaar in vers 33 en 34
geopenbaar?
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