
DAAR IS U SEUN…DAAR IS JOU MOEDER. 

JOHANNES 19: 17-27 – NAGMAAL  -  25 FEB. 2018 

Inleiding: 

1. 

Gemeente. 

Dit is nie maklik om van ŉ geliefde afskeid te neem nie. 

 Dink byvoorbeeld aan die keer toe jou kind vir die eerste keer skool toe 

gegaan het of uit die huis getrek het. 

 Of wat van daardie kere wanneer jou man of vrou vir baie lank vir werk van 

die huis is. 

 Sommige van ons het weer familie in die buiteland.  Dink vir ŉ oomblik hoe 

jy voel daar op die lughawe waar jy afskeid neem van jou kinders, jou 

kleinkinders.  Jy is gevul met hartseer, met ŉ gevoel van onregverdigheid, 

want jy weet jy sal hulle dalk eers weer oor ŉ jaar of twee sien.   

Vriende, die emosies wat ons ervaar wanneer ons totsiens sê is natuurlik soveel 

erger wanneer ons ŉ geliefde aan die dood afstaan.  Meeste van ons kan 

hiervan op een of ander vlak getuig.  Die rou emosies, die magteloosheid, 

onsekerheid, die ontnugtering is net soveel meer. 

 Sê ons totsiens, neem ons afskeid van ŉ man, ŉ vrou, ŉ kind, ŉ broer ŉ suster 

ŉ vriend vir die laaste keer is daar amper nie woorde om die emosies in jou 

hart te beskryf nie.  Nee, daar is slegs oorweldigende hartseer.  Dit is 

allesomvattend. 

Broers en susters.  Van so ŉ afskeid, ŉ gebeurtenis wat hartverskeurend is, lees 

ons van in Johannes 19: 17-37.  Ons lees van ŉ Seun wat afskeid neem van sy 

treurende ma.  Ons lees van ŉ moeder wat sien hoe haar Seun ŉ marteldood sterf.  

 

Skriflesing: Johannes 19: 17-37 

 



Prediking: 

2. 

Die teksgedeelte begin deur ons te vertel dat Jesus self Sy kruis na Golgota dra.  In 

ons geestesoog kan ons die skare sien wat saam met Jesus loop.   

 Die einste Skrifgeleerdes, familiehoofde, priester wat op ŉ slinkse wyse 

Jesus se inhegtenisneming, hofsaak en uiteindelike skuldigbevinding 

bewimpel het, is daar.   

 Die Joodse volk is ook daar.  Die vorige dag het die mense Jesus met 

hosannas by die poorte van Jerusalem ingewag.  Hulle het palmtakke voor 

Hom gegooi soos hy op die rug van ŉ donkie die heilige stad binne ry – hulle 

koning het geargiveer. 

 Die skare wat saam met Jesus oppad Golgota toe loop is ook die einste 

mense wat die volgende dag skreeu  “Kruisig hom”.  Hulle wou eerder hê dat 

Barnabas, ŉ moordenaar bevry moes word. 

Hier by Kopbeenplek word Jesus gekruisig saam met twee misdadigers.  Die 

grootste moontlike oneer word teenoor Jesus gepleeg.  Slegs slawe was 

gekruisig. En tweedens was ŉ Kruisdood slegs bestem vir die gene wat in opstand 

teenoor die Romeinse ryk kom.  Jode, soos Jesus, sou nooit gekruisig word nie.  

Tog word Jesus, onskuldig, verneder en vernietig.   

Hier aan die kruis hang Jesus kaal.  Almal wat verby loop kan sien wat gebeur.  En 

asof die degradering van Jesus nie genoeg is nie, dobbel die Romeinse soldate oor 

Jesus se klere. 

3. 

In die skare wat om die kruis op Golgota staan is daar ook paar volgelinge van 

Jesus.  Dit is hoofsaaklik vroue, ook Jesus se moeder en die sogenaamde geliefde 

dissipel is daar.   

En dan volg van Jesus se mees aangrypende woorde.  Hy neem afskeid van sy 

moeder op ongelooflike wyse. 



Wanneer Jesus hulle erken deur bloedbelope oë, sê hy aan Maria en die geliefde 

dissipel:  Daar is u Seun, daar is U moeder? 

 Hoekom het Jesus nou juis hierdie woorde gesê?   

 Hoekom het hy nou juis met die woorde van sy moeder afskeid geneem? 

 Dink julle dat dit nie miskien vreemde woorde is om mee afskeid te neem nie? 

 Wat sit agter Jesus se woorde? 

In die ou Joodse kultuur, was die oudste seun vir die versorging van sy ouers 

verantwoordelik.  Dit was ŉ ereplig wat die oudste seun gehad het, en was deel 

van hulle barmhartigheid wat hulle moes bewys.   

 Die bejaardes is nie na ouetehuise gestuur nie, maar die oudste seun het 

die ouers versorg.  Ouers was volledig van hulle kinders afhanklik wanneer 

hulle ouer geword het.   

 Netso was daar nie iets soos ŉ lewenspolis wat uitbetaal het wanneer 

iemand tot sterwe kom nie. 

Wat doen Jesus as Hy met sy moeder en die dissipel praat?  Omdat Hy nie meer 

self vir sy moeder kan omsien, omdat Jesus besig is om te sterf en nie meer self vir 

haar kan sorg nie, maak Hy voorsiening vir haar!   

Hoe doen Hy dit?   

Hy gee haar aan die dissipel vir wie Hy baie lief was, sodat hy na haar kon omsien.  

Daarom lees ons dat Maria van daardie dag af in die dissipel se huis gewoon het.   

4. 

Die optrede, die woorde van Jesus is ongelooflik! 

Sou ek of jy daar aan die kruis hang sou ons sekerlik vloek en skree? 

Nie Jesus nie! 

Jesus kyk verby Sy eie situasie, Hy transendeer dit in ŉ sekere sin.  En hier in die 

midde van die onmeslike lyding is Jesus instaat om die mense om Hom raak te sien.   



 Hy sien Sy moeder en Sy hart gaan uit na haar.  Hy het simpatie met haar 

situasies.  Daarom maak Hy voorsiening vir sy moeder in haar fisiese nood.  

Hy wys iemand aan om haar te versorg wanneer hy nie meer daar is nie. 

 Jesus versorg nie net Sy moeder daar aan die kruis nie, maar Hy is ook 

skeppend besig om ŉ nuwe gemeenskap in die lewe te bring. Dit is 

opvallend dat Hy sy moeder juis aan ŉ dissipel gee.  Hoekom neem een van 

sy broers nie verantwoordelikheid oor soos die gewoonte was in daardie tyd 

nie?  Ons weet dat Jesus nog broers gehad het, en dat van hulle ook vyandig 

gestaan het teenoor Hom.  Ons weet ook dat ten minste een van sy broers 

Jakobus, Jesus gevolg het en in Hom geglo het.  Volgens die ou Joodse 

gebruike was dit so dat as die oudste broer te sterwe kom, die volgende broer 

na die ouers moes omsien.  Maar Jesus gee sy moeder aan die dissipel vir 

wie Hy baie lief was.  Hoekom? 

o Omdat die Christelike gemeenskap ŉ nuwe gemeenskap word, die 

huisgesin van God.   Onthou u Jesus se woorde, toe Hy gesê het:  Wie 

is my moeder en wie is my broers?  Hulle wat in my glo en doen 

wat Ek sê, is my moeder en my broers.  Jesus se dissipels het ŉ nuwe 

huisgesin gevorm, hulle was mekaar se broers en susters in die geloof.  

Daarom kon een van die dissipels na Jesus se moeder omsien.  Hy 

herdefinieer dus die konsep FAMILIE.  Jy word nie meer langer net deur 

bloed aan mekaar verbind nie.  Nee, nou, met Jesus se koms en sterwe, 

verbind die Christus mense tot mekaar.  Die geloof in Christus is die 

onsigbare band tussen gelowiges.   

In die optrede van Jesus sien ons in ŉ mate sy goddelikheid raak. 

5. 

Verstaan ons die volle omvang van Jesus se woorde? 

Wat sou Jesus vir jou en my sê indien ons daar om die kruis op Golgota gestaan 

het.  Hoe sou Jesus teenoor ons opgetree het? 

 Ek dink Jesus sou die selfde medelye teenoor ons betoon as wat hy aan Sy 

moeder betoon.  Netsoos Jesus simpatie met sy moeder het so het Jesus 



ook simpatie met elkeen van ons situasie.  Dit is ook juis hoekom Jesus aan 

die kruis vir ons sterf.  Hy sien ons nood, ons vrees vir die sonde en die dood 

en daarom sterf Hy as die offerlam vir jou en my.   

o Die vraag is:  Sien jy die mense om jou raak, loop jy in hulle skoene, 

probeer jy vir hulle te voorsien?  Het jy empatie vir die wêreld om jou of 

staan jy apaties teenoor die lot van die mense wat jou pad kruis. 

 Netsoos is die geval van Maria en die geliefde dissipel word daar mense 

aangewys om vir ons te sorg – wat dien as die hande van die Here. 

o Die vraag is, uit dankbaarheid, wie se moeder en vader is jy, wie se kind 

is jy?  Wie neem jy om saam in jou huis te woon?  Is ons bereid om 

verantwoordelikheid te neem vir die mense om ons.  Sien ons kans om 

mense in ons huise in te neem? 

 Maar terselfdertyd wys hy ons aan as mekaar se moeders en vaders, as 

mekaar se broers en susters in die geloof.  Daar aan die kruis word ons 

wat vandag deelgemaak van Jesus se familie, sy gesin hier op aarde.  Geloof 

in Jesus is die band wat ons saamsmee.  Hoe ons lyk, wat ons oriëntasie is, 

watse taal ons praat of, die omvang ons sonde word meer in aangeneem nie.   

Elkeen wat in Jesus glo is deel van Sy gesin – vandag en elke dag.   

o Die vraag is, uit dankbaarheid, leef ons in gemeenskap met mekaar?  

Lewe ons as broers en susters in die geloof?  Is ons mekaar se 

moeders, mekaar se vaders, mekaar se kinders?  Vandag sit ons weer 

aan die Nagmaalstafel.  Hier herdenk ons Jesus se offer, Sy geskenk 

aan ons.  Hier aan die tafel word ons versorg deur geestelike brood.  

Aan die tafel besef ons weer opnuut dat ons die gesin, die familie, die 

gemeenskap van God is.  Aan die nagmaaltafel sien ons op konkrete 

wyse die onsigbare band tussen mense.  Die band is Jesus wat ons oor 

alle grense heen saambind.  En elkeen is welkom om aan die 

gemeenskap deel te neem, elkeen is welkom om aan die tafel aan te sit. 

Ons sien dus gemeente, dat Jesus hier aan die kruis sy moeder versorg, en 

terselfdertyd ŉ nuwe gemeenskap in die lewe bring.  Jesus versorg ons ook, en 

daarom versorg ons ander.  Jesus maak ons deel van sy familie, en daarom behoort 



ook elkeen te verwelkom wat deelword van Jesus se gesin.  Ons kan nie langer 

oordeel nie.   

4. 

Ek wil afsluit gemeente. 

Jesus gebruik sy laaste oomblikke op aarde op ŉ aangrypende wyse.  Hy versorg, 

Hy herskep, Hy vergewe en Hy transformeer die mense en die wêreld om Hom.  Hy 

benut sy laaste oomblikke ten volle. 

Ons besef, wanneer ons die teksgedeelte lees, dat elke woord wat ons op die aarde 

uiter ons laaste kan wees.  Net dalk is die die laaste woorde wat jy deel met jou 

familie, jou vriende, jou kollegas.  Want ons weet nooit met sekerheid wat die 

volgende dag inhou nie, wat nog van die volgende oomblik. 

En dan ontstaan die vraag:   

 Is ons woorde soos Jesus se woorde versorgend, vol liefde en medelye.?   

 Is ons woorde onselfsugtig of nie?   

 Bring dit mense nader aan mekaar, of stoot dit eerder mense van mekaar af 

weg?   

Jesus het sy laaste woorde baie fyn gekies.  En netso gemeente, vriende, 

moet ons ons woorde baie mooi kies, want wie weet, dalk is dit ons laaste.   

Dalk moet ek dit eerder anders verwoord?  Die teksgedeelte wys ons dat ons met 

mekaar moet praat asof dit die laaste keer is.  Mag dit me die hulp van die Gees 

woorde van liefde en vergifnis wees.   

Amen 


