Les 22
Johannes 8: 31 - 47

1. Inleiding
Aanvanklik lyk die einde van ons vorige perikoop goed. Dit eindig met ’n groep jode wat tot geloof
in Jesus kom. Maar hier in die begin vandag se gedeelte lyk Christus se uitsprake teenoor hierdie
mense maar negatief. In vers 34 noem Jesus hulle slawe van die sonde, in vers 44 kinders van die
duiwel en vers 55. Maar hoekom hierdie negatiewe benadering.
Skrifverklaarders verduidelik hierdie verskynsel aan die hand van die volgende
A. Eerstens is daar bewerings dat hierdie gedeelte ’n kantaantekening was wat deel geword
het van die teks. Maar soos ons al in die verlede ook gesien het is dit ’n maklik uitweg wat
soms geneem word om verby moeilik verklaarbare teksgedeeltes te kom. Dikwels is daar
dan geen bewyse vir die bewerings nie, en dit is ook so in hierdie geval. Geen bewys
bestaan vir so ’n verduideliking nie.
B. Die tweede manier waarop dit verduidelik word is die gebruik van die woord glo (Grieks:
pisteuō ). In die grieks kom dit in verskillende vorme vorm. Eerstens het ons die voorsetsel
tot gevolg deur die voorwerp glo. Mense wat tot geloof in Christus gekom het. Maar dan
sien ons ook die datief voorkoms, wat ons in die vertaling ken as glo aan Jesus. Die
eersgenoemde word dan beskou as ‘n oppervlakkige tipe geloof, wat nie in staat is om te
red nie.
C. ‘n Ander verduidelik is dat die mense op twee gedagtes bly hunker het. In hierdie
benadering vermeng mense dan gewoonlik ook die ou en nuwe geloof. Soos in Gal 1 sien
ons mense wat die geloof aanneem, maar steeds aan Ou Testamentiese praktyke soos die
besnydenis deelneem. Kinders van die duiwel en nie Abraham nie is hier die skerp
veroordeling.
D. Nog benadering sien hierdie woorde van Jesus nie gerig teen hierdie nuwe bekeerlinge nie
maar teen die Jode met ou wettiese oortuigings. Juis die groep wat hierdie nuut bekeerde
gelowiges se geloof skade sal kan aanrig. Tog skep hierdie benadering die probleem dat
daar verskeie groepe moet bestaan. Iets in die leefwêreld van Johannes waarvan ons te
min inligting het.
E. ’n Laaste verduideliking lei dat Jesus hierdie veroordelende woorde bedoel het teen mense
wat teenwoordig was tussen hierdie groep nuwe bekeerlinge, maar tog nie waarlik geglo
het nie. Die feit dat vers 31 sê die Jode wat in Hom geglo het skep ’n probleem hier.

2. Geloof op grond van tekens en wonders
Daar is ook die benadering dat sommige tog geloof gekom het op grond van die tekens en
wonders wat gedoen is, maar dat ware geloof gebou word op die waarheid van die verkondigde
woorde. Die feit dat die waarde van wonders en tekens afneem in die Johannes evangelie dra by
tot hierdie benadering.

3. Die kenmerk van ware gelowiges.
Jesus openbaar in hierdie gedeelte eintlik presies wat dit is wat valse geloof van ware geloof skei.
Die verskil tussen wispelturige dissipels en egte dissipels. As julle aan my woorde getrou bly, is
julle waarlik my dissipels. Die werkwoord 'hou' (Grieks: menō) om te bly - 'n tema van kritieke
belang wat in hoofstuk 15 weer terugkeer. Kortom, volharding is die teken van ware geloof, van ’n
regte dissipel. 'n Opregte gelowige bly in Jesus se' woord '(logos), sy leer. Dit wil sê dat so
iemand dit gehoorsaam, probeer om dit beter te verstaan en dit kosbaar vind, meer presies
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wanneer ander kragte is voluit daarteen in werk. Dit is die een wat voortgaan met die leer van die
Vader sowel as die Seun.
Maar sulke geloof kos nie minder nie as alles nie, en die vryheid wat dit meebring, veronderstel
dat die lewe voor sulke geloof 'n jammerlike slawerny was. Deur opregte geloof so sterk te skets,
staan Jesus getrou aan 'n patroon wat ons elders ook vind: hy stel nooit net belang in groot
getalle bekeerlinge nie. Veral nie as hulle nie ware gelowiges is nie, en daarom dring hy daarop
aan om voornemende dissipels te dwing om die koste te bereken.
Johannes sluit al hierdie materiaal in, nie omdat hy probeer om die geloof van nuwe gelowiges te
koester nie, maar omdat hy Jode probeer evangeliseer wat moet begryp wat die geloof in Jesus
Christus is. Hulle moet ook die koste bereken, en Johannes moet, soos Jesus, die evangelie op
so 'n manier aanbied dat valse gelowiges binnekort ontmasker word voordat hulle die geledere
van die messiaanse gemeenskap oorstroom word met mense wat nog nooit wedergebore is nie.

4. TeksVergelykings
1.
2.
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7.

Lukas. 9:57–62 en 14:25–33
Markus 4: 7 - 8 & 19 - 20
Johannes 4:48
Galasiërs 1: 6 -9
2 Johannes. 9
Hebreërs 3:14
Openbaring. 2:26

5. Vrae
1.

Wie is die mense waarmee Christus so kwaai is in vers 31?

2. Hoe moet ons nuwe gelowiges hanteer? (Dink oor die soeker sensitief benaderings wat tans
heers)

3. Wat is ’n Nominale Christen?

4. Hoe en hoekom moet die kerk te werk gaan om mense te kies wat die gemeente moet
voorgaan? (Vgl 1 Tim 5:22, Kerkorde Artikel 9)

5. Watter eienskap word uit hierdie gesprek een van die belangrikste vir die gelowige?
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