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Tema: Deur selfverloëning deel jy „n ryk lewensoes in Christus 
 

Vooraf sang:  
Sb 1 – 3: 1,2,3 (Mel Ps. 128)  
 

Ontmoetingsdiens 
Intreelied Ps. 9 – 1: 9,10 
Votum 
Seën 
Loflied Lied 380: 1,2 
Geloofsbelydenis van Nicea.  
 

Verootmoedigingsdiens 
Wet: fokus op die sesde gebod:  
Sondag 40 
Sing Sb 14 – 1: 3 
Gebed. 

 

Woorddiens 
Skriflesing; Johannes 12: 20 - 50    

                 Teks: Johannes 12: 23 en 24 
Sondag 15 vraag 37 
Woordbediening.  
  

Antwoorddiens 
Gebed 
Liefdegawes 
Sing Sb 5 – 3: 1,2 
Seën 
Amenlied Sb 13 – 3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geliefde brs. en srs. en kinders 
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Paasfees het nog altyd 'n besonderse atmosfeer gehad. Dit was totaal anders as 
die ander feeste wat Israel gevier het. Dit het 'n ander gees en karakter gehad as 
bv. die Loofhuttefees of die Purimfees wat die Jode gevier het. Paasfees was 
van die begin af bedoel as 'n tyd van herinnering, „n tyd van terugdink en  'n tyd 
van selfondersoek oor dit wat gebeur het.  
 
Hierdie anderse karakter en atmosfeer het gelê in die feit dat Paasfees 'n 
bloedfees was. Dit het die volk herinner aan die bloed van die lam wat aan die 
kosyne gesmeer was en wat die volk in Egipte van die doodsengel gered het. Dit 
het die volk laat terugdink aan daardie wonderdaad van redding wat die Here vir 
hulle bewerk het. Dat daar deur die verlies van lewe 'n groot oes of wins verkry 
is. Deur iets prys te gee is die verlossing bewerkstellig.  
 
Paasfees het die volk ook tot selfondersoek gebring. Daarvoor was die 
ongesuurde brode en ander voorskrifte ingestel om die volk in hierdie 
selfondersoek te lei. Christus en die dissipels het dan ook om hierdie redes 
gegaan om Paasfees in Jerusalem te vier.  
 
Tydens sy aankoms in Jerusalem lees ons van die groot eer en 
verheerliking wat Hom te beurt val deurdat Hy „n donkie in Jerusalem ingelei 
word en dat die mense met palmtakke Hom vereer as koning! Maar in die eer en 
aansien van mense het Christus se verheerliking nie gelê nie.  
 
Tydens die feesvieringe kom die Here Jesus egter diep onder die indruk van 
die betekenis van hierdie fees en hoe Hy dit alles in vervulling gaan bring: dat Hy 
sy lewe vir sy volk gaan prysgee sodat hulle 'n groot oes kan insamel. Hy kom 
onder die besef dat Sy verheerliking lê in die feit dat Hy moet sterf. Ware 
heerlikheid kom op „n ander manier as wat mense dit wil hê of gee 
 

Br. en sr., in hierdie oomblik van diep selfondersoek en selfbesef gee Jesus vir 

ons die Paasboodskap vanoggend: Deur selfverloëning deel jy „n ryk lewens 
oes in Christus 
Paasfees eerskomende Vrydag sal vir ons eers ware betekenis kry as ons 
verstaan waarin die wins van die lewe lê: dit lê in selfverloëning. Deur 
selfverloëning lê die oes van die lewe in Christus. 

 
Waarin lê die selfverloening? Kinders “selfverloëning” beteken dat ek myself  
en my lewe nie as die belangrikste beskou nie, maar dat ek iets of iemand 
anders as belangriker as myself beskou. Christus leer ons wat dit beteken.   
 
Hy sê in vers 23 dat die tyd van sy verheerliking gekom het. Dit beteken dat 
die tyd aangebreek het waarop Hy die doel van sy sending gaan bereik. En dan 
gebruik die Here 'n metafoor of beeld wat baie innerlike teenstrydighede bevat. 
Onder 'n oomblik van verheerliking sou 'n mens kon verstaan dat die tyd 
aanbreek dat Hy oorwinning oor sy vyande sou behaal. Soos die mense Hom 
wou gee op die donkie en met die palmtakke. Dat almal uiteindelik sou besef wie 
Hy is en aan Hom die eer gee. Maar Jesus vergelyk die uur van glorie met die 
sterf van 'n koringkorrel.  Die korrel moet in die grond gegooi word en as't ware 
eers sterf voordat dit weer te voorskyn kom en 'n groot oes oplewer.  
 
En so sou sy glorie kom: deur aan die kruis vir sy volk te ly en te sterf. Vir 
ons klink dit teenstrydig: hoe kom glorie deur te sterf? Maar dit was die doel van 
sy koms na die aarde. In vers 27 sê Hy dit: sy verheerliking lê daarin dat Hy sy 
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lewe aflê en so vir sy volk se sondes betaal. Hy het ons – as kinders van God 
– se lewens belangriker geag as Homself. Hy was bereid om te sterf sodat 
ons kan lewe. Dit is die Goddelike teenstrydigheid: In sy selfverloëning lê sy 
verheerliking.  
 
Maar br. en sr, dit was nie 'n maklike pad nie. In vers 27 is die Here Jesus 
diep ontsteld oor hierdie pad wat Hy moes loop. Bewend in sy binneste, bring 
die Paasfees hierdie selfondersoek en bewussyn in Hom. Selfverloëning is 
nooit maklik nie. Sy pad was 'n pad van fisiese en geestelike lyding. En as 
Hy nou daaraan dink dan word Hy bang en ontsteld - maar Hy weet dit is die 
enigste pad: selfverloëning bring die oes. Daarvoor is Hy deur die Vader gestuur 
en dit moet Hy volbring. 
 
Geliefde gemeente, ons gaan Vrydag Paasfees vier en ons gaan terugdink 
aan die pad wat Jesus 2000 jaar gelede moes loop. Op die Vrydag het Hy 
Homself oorgegee in die hande van sy vyande sodat Hy met sy kruisdood juis 
oor hulle die oorwinning sou behaal. En op die Sondagoggend het Hy opgestaan 
uit die dood, die koringkorrel het deur die grond gebreek en 'n groot oes vir 
sy volk gebring.  
 
Kom ons vier dan Paasfees in die gees van die Skrif deur aan hierdie dinge 
te dink, dit vir ons kinders te leer en so te onthou hoe die oes aan ons 
uitgedeel is. Hoe ons deur sy selfverloëning deel gekry het aan sy heerlikheid.  
 
Die wêreld vervlak Paasfees tot die eet van sjokolade paashase en 
Paaswinskopies! Brs en srs, dit is nie gees en karakter van Paasfees nie. Dit is 
‘n fees van dankbare herinnering aan die grootste selfopoffering van alle 
tye toe Jesus Homself aan die kruis vir ons verloën het.   
 
Maar, brs. en srs., daar is meer om te oordink vanmore!  Paasfees, kan 
alleen vir my volle betekenis kry as ek dieselfde pad van selfverloëning as 
die Here Jesus loop. Anders loop ek die gevaar dat Paasfees dalk net n 
oomblik van dankbare herinner is, maar dit verander nie my lewe soos Jesus 
wil hê dat dit ons lewens verander nie!   
 
Die Here Jesus maak dit in verse 25 en 26 baie duidelik.In hierdie verse vat die 
Here vir die laaste keer in die openbaar die kern van sy boodskap saam. Dit 
wat Hy in 33 jaar vir die volk wou leer, dit is die kern van Paasfees en dit is die 
kern van vandag se boodskap: Jy kan slegs deel aan hierdie oes deur 
selfverloëning. Dwarsdeur sy lewe het Jesus dit met Woord en daad 
verkondig: Verloor jou lewe en jy sal dit vind. Dit is wat Hy gedoen het en 
dit is wat Hy van ons ook moet doen. 
 
Wat beteken hierdie selfverloëning vir ons? Dit beteken dat ek nooit in  
myself soek na redding of antwoorde nie maar Christus as my enigste 
Saligmaker bo alles liefhet en my lewe aan Hom wy. Dat ek onvoorwaardelik 
glo dat Hy juis op hierdie wyse, as Paaslam, met sy bloed aan die kruis, my van 
my sonde verlos het. Dit is die beginsel.  
 
Hoe werk dit in die praktyk? 
Dat dit in hierdie lewe nie om myself gaan nie maar oor gehoorsaamheid aan 
Christus. Hy sê dit in vers 26: dat ek Hom sal dien en volg 
 
Brs. en srs. dit is nie ‘n maklike pad nie, maar dit is die enigste pad 
waarmee ons kan deel aan die oes wat Christus vir ons verwerf het. Deur 



 4 

my lewe nie as belangrikste te ag nie maar Christus eerste te stel – juis daardeur 
lewe ek werklik!  
 
En dit verander die manier waarop ek dink oor myself en waarop ek optree elke 
dag! „n Paar voorbeelde:   

 dit gaan nie oor my in hierdie wêreld nie, maar oor wat ek vir Hom doen. 
 my gesin kom dan nie eerste nie, maar hoe ons as gesin aan die Here 

gehoorsaam is, 
 my geld en besittings is dan nie myne nie, dit behoort aan Hom en moet 

aan Hom  diensbaar wees. 
 ek streef dan nie in my werk na groot hoogtes en ideale omdat ek vooruit 

wil kom nie, maar omdat ek daardeur sy Koninkryk nog beter kan bou.  
 dan gaan dit nie meer bloot oor my kinders se toekoms en opvoeding nie, 

maar hoe ek hulle kan begelei om diensknegte van Christus te wees. 

 Hierdie pad van selfverloëning bring mee dat ek mense na Jesus bring en 
hulle nie aan  my geloof of kerk wil bind nie. 

 
Brs. en srs., in 'n tyd van mensverheerliking, in ‘n wêreld van materialisme 
waar die geluk van die mens voorop gestel word, wys die Here ons die 
ware wins van die lewe lê op die pad van lyding, opoffering en 
selfverloëning.  
En ons weet dat dit nie maklik is nie. Ons weet wat dit beteken: dit beteken volle 
oorgawe aan die Here, ek gee alles prys: alles wat ek is en het staan diensbaar 
aan die Here. Hy moet dit vir Hom gebruik, dit is nie myne nie. 
 
Dit is asof die ou mens in ons hieroor ontsteld wil word soos die Here 
Jesus – na sy mensheid - ontsteld geword het op daardie paasfees toe Hy 
tot hierdie selfbesef kom. Is dit die prys? Ja, dit is die prys! En tog is dit nie 
‘n prys wat ek betaal nie want wat ek verloor is veel minder in waarde as 
wat ek dan in Christus ontvang. Dit is waarom Paulus kon sê: ek ag alles in 
hierdie lewe waardeloos want om Christus te ken en te deel aan die krag 
van sy opstanding oortref alles in waarde! Die Here Jesus sê mos dan: dan 
kry ons die lewe terug! Dit is waarna die nuwe mens in my hunker en dan 
doen ek dit met oorgawe!  
 
Watter nuwe lewe leef ons dan niou? Wat is dan die ryke oes van Paasfees 
waaraan ons deel as ons die pad van selfverloëning loop ? Daar is vier 
winste wat uit die teks na vore kom: 
1. Vers 28:  

God se eer en heerlikheid word aan alle mense duidelik. Toe Christus so 
diep ontsteld en beangs word oor sy lydensweg wat Hy moet loop, dan roep Hy 

uit: “Vader, laat u eer gedien word!! Hy dink nie aan Homself nie, maar aan die 
eer van sy Vader.  
 
Brs. en srs. dit is die doel van die ganse skepping. Dit is die doel van jou en my 
lewe. Met sy sterwe het Jesus dit verwesentlik. God sê dit self met 'n stem uit die 
hemel ten aanhore van 'n skare mense. God sê dit nog steeds vandag deur sy 
Woord: Eer my met jou lewe. En as ons dit doen: dan ontvang ons Hemelse 
Vader die eer wat Hom toekom. Mens en skepping moet Hom verheerlik. 
 
2. Die tweede winspunt: vers 31 en 32:  
Christus moet ook verheerlik word: Hy word Koning oor die hele wêreld. Met 
sy dood en opstanding het Hy die Satan oorwin. Sy selfverloëning gee Hom die 
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oes van wêreldheerskappy. Met sy hemelvaart het Hy weer Koning van die 
wêreld geword en aan hierdie Koningskap deel ons vandag.  
 
Saam met Hom triomfeer ons ook oor die bose in ons lewe en ons leef 
soos koningskinders. „n Sinvolle lewe vir ons hier op aarde te midde van alle 
kwaad en boosheid, dit is deel van die oes van Paasfees. Wat ‘n wonderlike 
voorreg: dat ons vrede met God het en sinvol kan leef. Brs. en srs. verlustig 
u in hierdie wins!! Leef daarmee elke dag in alle omstandighede: dit maak jou 
waarlik gelukkig. 
 
3. Die derde winspunt: vers 26:  
Paasfees bring vir ons eer. God sal die eer wat Hom eer. Ons is nou reeds 
konings, maar eendag as die Here weer kom, ontvang ons die eer om saam met 
Christus op die troon te sit en oor die wêreld te regeer.  
 
4. Die vierde winspunt: Vers 31: 
God se oordeel: Ja, reeds in Egipte, het die bloed van die paaslam ook oordeel 
gebring. Straf vir die wat nie met selfverloëning die Here wil dien nie. En in vers 
37 - 50 sien ons dit ook met Christus se selfverloëning. Dit bring oordeel oor 
hulle wat nie glo nie. Paasfees bring die oordeel oor ons vyande: hulle sal 
Christus se lyding vir ewig beleef deur hulle selfverheffing en ongeloof. Daardie 
oordeel wat hulle sal tref as Hy weer kom. 
 
Brs. en srs, dit is die boodskap van Paasfees. Dit kan slegs vir ons 'n 
vreugdefees wees as ons bereid is om ons lewe te verloor vir Christus. Hierdie 
tyd bring dan ook die geleentheid tot nadenke en selfondersoek: Wat was 
Christus se pad en is ek bereid tot hierdie selfverloëning? Is die oes vir my so 
belangrik dat ek hierdie dinge doen om daaraan te kan deel?  Dink daaroor, glo 
en doen hierdie dinge en elke dag sal vir u 'n wonderlike oesdag in 
Christus Jesus wees.  
 
 
Amen. 
 


