
Johannes die Doper. 

Is jy getrou in jou getuienis? 

JOHANNES 1: 19-28 

22 September 2019 

 

Skriflesing en Prediking:  

1 

Verbeel vir ŉ oomblik Johannes die doper het vanoggend die kerk ingeloop.  Soos 

elkeen van u het hy na die kerk gekom om God te loof, te prys en te aanbid. 

Sien in u geestesoog dat hy net daar sit.  (wys na een van die leë stoele)  

Wat sou u van hom dink?   

Voordat u antwoord moet ons net gou weer onthou wat die Bybel van hom sê. 

• In Matteus 3 vers 4 en 5 lees ons dat hy klere van kameelhare gedra het.  

Verder het hy in die woestyn gebly en van heuning en sprinkane geleef. 

• Verder hoor ons dat hy as profeet omgetree het tydens sy omswerwinge.  Hy 

het gepreek, en mense gevra om hulle sondes te bely. 

• Soos u van sy naam kan aflei het hy ook mense gedoop – spesifiek in die 

Jordaan rivier. 

• Dit is egter nie al nie.  In vers 7 van hoofstuk 3 lees ons dat hoë geplaaste 

mane nader gestaan het om gedoop te word.  Hy sê egter aan die Fariseërs 

en Sadduseër in geen onduidelike terme dat hulle slange is.  Hulle dink dat 

hulle God se straf kan ontspring omdat hulle gedoop is.  Nee, hulle moet 

eerder vrugte dra wat wys dat hulle bekeer is.  

❖ Ek dink meeste van ons sou dink dat hy baie vreemd lyk.  Hy is 

immers met kameelhare aangetrek.  

❖ Van ons sou weer dink dat sy optrede geheel en al abnormaal is.  

Hy lewe in die woestyn, weg van sy familie en tuisdorp.   

❖ Anders sou miskien weer dink dat die man bietjie voorbarig is.  Wie 

gee hom die reg om te preek, mense te versoek om hulle te bekeer 



en te laat doop.  En asof dit nie genoeg is nie skel hy baie belangrike 

mense as slange uit. 

2. 

Weet u broers en susters.  Ons is nie alleen indien ons dink dat Johannes die doper 

vreemd lyk en sy optrede abnormaal is nie. 

Meeste mense wie Johannes se pad sou kruis in die tyd van die Bybel sou presies 

die selfde gedink het.  Hulle sou soos ons dink dat hy vreemd, anders en selfs 

abnormaal is. 

Ons sien die reaksie die duidelikste in Johannes 1 vers  19-28.  In die teksgedeelte 

konfronteer die einste priesters, skrifgeleerdes en Fariseërs Johannes oor sy 

optrede..  Kom ons lees die teksgedeelte saam. 

3. 

• Wat sit agter die aanval op Johannes?   

• Hoekom konfronteer die afvaardigings van die Jode Johannes op die skerp 

wyse in die publiek – waar ander die woordewisseling kan aanskou. 

Wel gemeente.   

In die tyd van die Bybel was daar baie spesifieke verwagtinge van elke persoon.  

Die verwagting is deur die samelewing gevorm en in stand gehou.   

• Van ŉ persoon soos Johannes is daar verwag om op te tree soos die mense 

van sy dorp, gebied waar hy van afkomstig is, asook sy ouers.   

• Verder is daar van hom verwag om op te tree volgens sy stand, of posisie 

binne die samelewing.   

• Netso moet hy die belange van sy mense beskerm en hul gesamentlike 

doele nastreef.  Ten alle tye moes hy hul goeie naam in die publiek beskerm. 

U hoor dat die benadering geheel en al van ons uitkyk op die lewe verskil.  Vir ons 

gaan dit net oor my belange en die van my nabye familie.  In die tyd v.d. Bybel het 

dit egter in die eerste plek gehandel oor die gemeenskap en die welstand en 

oorlewing van die gemeenskap.  Wie en wat jy is was gevorm deur jou 

gemeenskap.  Daarsonder was jy niks nie. 



Ons sien egter dat Johannes glad nie voldoen aan hulle verwagtinge van die 

gemeenskap nie.   

❖ In plaasvan om in sy tuisdorp te bly en met ŉ vrou daar te trou swerf hy die 

woestyn vol. 

❖ Plaasvan om ŉ huis in te rig is hy sonder huis of tuiste. 

❖ Plaasvan om die ambag van sy pa te volg tree hy eerder as profeet op. 

❖ Plaasvan om die belange van sy gemeenskap na te streef doop hy eerder 

wildvreemde mense in die Jordaan.  

❖ En asof dit nie genoeg is nie skel hy mense as slange uit wat baie hoor op die 

sosiale leer is. Hy respekteer nie die sosiale orde van die dag nie. 

Omdat Johannes nie optree soos van hom verwag word nie word daar herhaaldelik 

aan hom gestel “Wie is Jy”.  Anders gestel sê hulle vir hom:  Hoekom tree jy nie 

op soos wat van jou verwag word nie?  Hoekom tree jy so anders as al die 

ander mense op?  Hoekom respekteer jy nie die sosiale orde van die dag nie? 

4. 

Word ek of jy op die wyse gekonfronteer, selfs aangeval, sou ons tien teen een op 

een van twee maniere reageer. 

Sommige van ons sal onder die skerp, intimiderende aanval swig en konformeer 

aan die hand van die verwagtinge wat aan my gestel word.   

Ander sou weer baklei en terugstoot. 

Johannes sien ons tree nie op een van die wyses op nie.  Nee, aan die hand van die 

vraag:  Wie is jy / hoekom tree jy so op antwoord hy twee goed.   

Eerstens stel hy dat hy die Hy is die stem in die woestyn is waarna hy Jesaja 40 

aanhaal.  Dus plaas hy homself in die lyn van die profete van die Ou Testament 

wat ŉ profetiese plig teenoor die volk het.  Nes die profete van ouds moet hy God se 

wil aan die volk oordra.  Wat is die kruks van sy boodskap:  Jesus, God se seun is 

tussen ons, en daarom moet die volk tot inkeer kom. 

En tweedens is hy die dienskneg van die een wat na hom sou kom.  Hy is nie eers 

in staat om sy skoene vir hom vas te maak nie.  In die antieke tyd het nie-Joodse 



slawe die skoene van welgestelde mense vasgemaak.  Nou sê Johannes dat hy nie 

eers dit kan doen nie.  Hy stel hom dus laer as ŉ slaaf. 

Dit is sy getuienis.  Hy verkondig soos die profete van die Ou Testament die wil van 

die Here.  En verder is hy niks meer aas die dienskneg van die verlosser, Jesus 

Christus nie 

5. 

Op die punt onstaan daar egter ŉ baie belangrike vraag: 

Hier word Johannes deur die belangrikes van sy tyd aangeval oor die feit dat hy 

geheel en al abnormaal en vreemd optree.  Hy volg nie die beginsel van sy tyd nie.  

Nee.  In plaasvan om in te pas staan hy uit.  Wat nog meer is, die niks en niemand 

tree as profeet en dienskneg van ŉ sogenaamde Jesus op. 

Die vraag is:   

• Waarom is Johannes in staat om die aangrypende getuienis te lewer?   

• Hoekom deins hy nie terug in die gesig van die aanval nie? 

• Waarom bly hy getrou aan sy roeping met die wete dat baie hom gaan 

verwerp en dat self sy lewe kan beteken? 

Omdat hy oortuig is van sy boodskap en taak is hy nie bang om nie in te pas nie.  

Omdat hy glo in wat God hom voor geroep het, sien hy kans om self onder die 

moeilikste omstandighede en skerpste oë te getuig van wat in sy hart is.  Omdat hy 

met sy hele hart en verstand glo in God en in Jesus as sy enigste Seun. 

Daarom gemeente tree Johannes in die wyse op.   

5. 

U dink dalk op die oomblik: 

❖ Gelukkig word daar nie van my verwag om soos Johannes in te pas nie.  U 

maak egter ŉ fout.  Die wêreld wil elkeen van ons konformeer om presies die 

selfde te dink en te praat.  En in die wêreld is die Christendom en geloof uit die 

mode. 



❖ U dink seker by u self:  Gelukkig word die selfde vrae nie aan my, soos in 

Johannes se geval, gestel nie.  Gelukkig hoef ek nie te getuig van wat in my hart 

is nie. Gelukkig hoef ek nie te getuig van my geloof en oortuiging is nie.   

Weereens maak ons ŉ fout wanneer ons so dink.  Elke dag by die skool, 

wanneer die verkeerskonstabel ons stop, by die werk, tussen vriende, waar ook 

al is die implisiete vraag daar “wie is jy”, “waarvan getuig jy.” 

Wat antwoord ons dan?  Johannes het getuig waarvan hy van oortuig was.  Hy het 

nie die antwoord gegee wat van hom verwag is nie, maar in die gesig van die skerp 

aanval bely wie hy in Christus is. 

Wat antwoord jy, broers en susters, wanneer die wêreld jou toets, jou in ŉ hoek 

dryf?   

• Antwoord jy soos elke ander persoon in terme van die sondige wêreld.   

• Of antwoord jy soos Johannes in terme van jou geloof en wie jy in Jesus is.  

Eenvoudig gestel:  Antwoord jy dat jy ŉ kind van die wêreld is, of van God. 

Mag ons met die hulp van die Heilige Gees soos Johannes ŉ waardige getuienis 

van wie en wat ons is lewer.  Mag ons deur die Gees getuig van ons oortuiging en 

nie vir die wêreld terug deins nie.  Geloof is nie iets waaroor ons hoef verskoning te 

vra nie.  Nee, ons moet soos Johannes trots daarop wees.  Die wêreld kan maar 

dink wat hulle wil. 

6. 

Hoekom kan ons maar nie net die maklike pad neem en konformeer of terugbaklei 

nie?  Hoekom moet ons opstaan vir dit waarin ons glo?  Hoekom moet ons soos 

Johannes optree? 

Want toe die wêreld aan Jesus gestel het “wie is jy”, het hy geantwoord die lam 

wie vir elkeen geslag moet word.   

Toe die wêreld Jesus toets en in ŉ hoek dryf het hy nie vir een oomblik terug 

gestaan nie.  Nee, deur sy dade het Hy getuig van wie en wat Hy in God is en vir 

elkeen van ons. Amen 

 


