
Die ware Middelaar, in ons midde

Teks: Johannes 12: 37 - 50 & Sondag 5

Teksvers: Johannes 12: 44 & 45


1. Inleiding 
As daar een ding is, waarvan ’n mens deeglik 
bewus is, aan die einde van ’n week soos 
hierdie, is dit die boosheid van die mens. 
Daardie duidelike immorele optrede wanneer 
die geleentheid homself voordoen. Tog is dit 
maar net die puntjie van ons ongeregtigheid 
voor die Here. En dit is dan net hier waar ons 
begin onderrig word in die woorde van 
Sondag 5, van die kategismus. 


Want sien soos wat mense vinnig besef dat 
ons nie puinhope in die land kan bly voortleef 
nie. Net so besef die mens deur die genadige 
werking van die Heilige Gees, dat hy/sy 
redding nodig het. En dit is dan veral redding 
wat die groot tema is in hierdie tweede 
gedeelte van die kategismus, wat sy aanvang 
hier in Sondag 5 het. Maar onmiddelik is daar 
’n probleem ten opsigte van hierdie redding. 
Ons gaan vandag hierdie probleem bestudeer. 


Maar waar daar ’n probleem is, is daar ook ’n 
oplossing. En die oplossing is uniek in die 
Christelike geloof se konteks. Ook hierdie 
unieke oplossing gaan ons ondersoek, om 
sodoende te sien wat die Christelike geloof so 
besonders maak. Want dit is uiteindelik juis 
hierdie unieke verlossing wat ons hoop gee, in 
moeilike omstandighede soos vandag. 


Die laaste saak wat soos ’n goue draad 
regdeur die kategismus en die teksgedeelte 
loop, is die nabyheid van die Here. In ons 
ellende, en donkerste oomblikke is die Here 
altyd steeds daar. En natuurlik is Hy meer as 
daar, Hy tree ook genadig op. Kom ons gaan 
vind hoop by die enigste ware middelaar, Hy 
wat ook in ons midde is vandag.  


2. Geregtigheid vereis ten 
volle betaling 

Om aanspreeklikheid vir jou dade te neem is 
nie ’n gewilde saak vandag nie. Nee, ons leef 
eerder in ’n era waar daar juis gespog word, 
met waarmee mense weggekom het. Tog 
wanneer jy so in hierdie kringe van spotters 
sit, kom daar ’n gevoel by ’n mens op. ’n 
Gevoel wat natuurlik deur die Heilige Gees 
gewerk word. Daardie gevoel, is ’n gevoel van 

kruiwelrigheid, dat die Here nie welkom sou 
wees in hierdie gesprekke nie. 


Ons sien ons in ons teksgedeelte vandag iets 
hiervan ook by lede van die Joodse raad. 
Openlik het hulle die wonderdade beleef en 
die prediking van Jesus gehoor. Maar ons sien 
in vers 42, dat hulle nie bereid is om openlik 
hulle geloof in Christus te bely nie. Daarvoor is 
hulle te bang vir die Fariseërs. Een van hierdie 
mense is natuurlik Nikodemus van wie se 
besoek in die nag ons lees in hoofstuk 3. Later 
sal ons hom weer teëkom.


Tog is ’n groot deel van hierdie lede uit die 
Joodse raad, se vrees die publieke erkenning 
van hulle sondes. En soos mense vandag wou 
hulle nie, veral voor ander mense erken dat 
hulle sondige mense is nie. En dit is dan juis 
hier waar die Christelike geloof ook vandag 
nog baie kritiek by mense uitlok. Die vraag 
word dikwels gevra, of die liefdevolle Vader 
nie maar net die sonde kan laat nie. Ons sal 
vandag sê, kan die Here nie maar net ander 
pad kyk in verband met die sondes van die 
mense wat Hy liefhet nie. 


Die probleem hiermee, is dat ons vandag weet 
dat wanneer ’n leier nie teen verkeerde 
optrede, standpunt inneem en optree nie, hy 
dit eintlik ondersteun. En dit sal dan ’n bose 
element aan die Here koppel. Iets wat tog net 
onmoontlik is. Daarom omdat die Here totaal 
en al net goed is, is Hy ook regverdig. Daarom 
moet daar aan Sy geregtigheid voldoen word, 
soos ons in vraag 12 van die kategismus bely. 


3. Futiele pogings 
Nou dat die mens weet wat moet gebeur, nou 
kan hy dit mos maklik doen. Maar dit is net 
hier waar die mens die fout maak. Dit is nie so 
maklik en eenvoudig nie. In ons teksgedeelte 
sien ons dit traagheid van begrip van die 
mense wat al duidelik is vanaf die dae van 
Jesaja. En natuurlik dien dit as nog ’n verdere 
afskrik middel vir Fariseër en Joodse raadslid. 
Hulle afhanklikheid van genade, terwyl hulle 
mos die mense is wat in beheer is. 


Tog wanneer die mens self hierdie 
geregdoening probeer bewerkstellig beskryf 
die Woord van die Here dit vir ons as 
besoedelde klere. In Jesaja 64:6 word die 
geregtigheid wat ons ter verlossing wil of kan 
bring so beskryf. Daarom antwoord vraag 13 
ons ook so duidelik dat ons nie self kan betaal 
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nie, want eintlik maak ons elke dag ons skuld 
net nog groter. 


Dit is juis hier waar die Christelik geloof uniek 
raak van ander gelowe. In ander gelowe hang 
die mense se vordering op Sy geloofspad 
totaal en al af van sy inspanning. Goeie dade 
word beloon in die idee van die groot 
kosmiese balanstaat, waar jou goeie net jou 
slegte moet uitbalanseer. Natuurlik is daar iets 
van geregitgheid ingebou in hierdie idee van 
die groot balanstaat. Die probleem is nou net 
soos ons reeds gesê het dat die mens se 
beste pogings eintlik maar net soos 
besoedelde klere is. 


Dus land selfs wat ons as ons beste en mees 
opregste dade beskou, op die ou einde aan 
die verkeerde kan van die groot balanstaat. 
Ons eie pogings tot verlossing en redding is 
uiteindelik futiel. Maar alle hoop is nie op ’n 
einde nie. 


4. Die ware Middelaar 
Die hoop lê natuurlik nie in wat ons self op ons 
eie kan doen nie, soos ons reeds gesien het. 
En as ek nie iets op my self kan doen nie. Kry 
ek mos iemand anders om dit vir my te doen. 
Dit is ook presies die kategismus se 
benadering. Kan enige ander skepsel dan nie 
vir ons betaal nie, vra vraag 14?


Die eerste probleem lê weereens in die 
geregtigheid van die Here. Hy kan nie ’n ander 
skepsel straf vir die sondes van die mens nie, 
dit sou net nie regverdig wees nie. Maar dan is 
daar ook nog die antropologie wat die Bybel 
aan ons openbaar. Die Mens is deur die Here 
as die kroon van die skepping geskape. Met 
ander woorde, selfs al is ander boodskappe 
vandag volop, is die mens steeds die beste 
wat die skepping kan bied. 


Die res van die skepping is immers as gevolg 
van die sondigheid van die mens ook in 
gebrokenheid gedompel. Dus is daar soos die 
antwoord op vraag 14 dit ook duidelik maak, 
niemand uit die skepping wat uiteindelik in 
staat is om in geregtigheid die toorn van die 
Here te dra nie. 


Niemand behalwe een. Die een wat gesien 
word in vers 45 van ons teksgedeelte, ons 
Here Jesus Christus. Hy is in staat om die 
toorn te dra. Natuurlik omdat Hy ook self God 
is, soos ons teksvers juis openbaar. Maar dan 
kom die regverdigheid van die Vader ook weer 
na vore. Want Jesus is ook mens. In ons 
teksgedeelte, is Jesus soveel mens in Sy 

wese dat baie mense hom nie eers as 
Verlosser wil aanvaar nie. Dit is hierin wat ons 
uiteindelik die ware Middelaar sien. Hy wat ten 
volle mens, maar ook ten volle God is. Hy, ons 
Here Jesus Christus is die ware Middelaar wat 
in ons ons kom leef en uiteindelik sterf. 


5. Slot 
Ons kan afsluit deur weer nederig bewus te 
word van die genade van die Here. Ons weet 
as skepper en onderhouer van die heelaal, 
kon die Here anders besluit het. Hy kom 
eenvoudig die hele skepping tot niet gemaak 
het, en oor begin het. Maar in liefde kies die 
Vader die ander pad. Die moeiliker pad. ’n Pad 
wat Sy Vaderhart sou breek. Die pad waar Sy 
eniggebore Seun na hierdie bose aarde kom. 
Kom mens word, en al die menslike 
beproewings ervaar hier op aarde. 


Maar dit gaan ook nog verder. Die sonde van 
die mens teen die Here is so groot, dat ’n 
mens net nie in staat is om die toorn van die 
Here daaroor te dra nie. Daarom moes die 
ennigebore Seun, onse Here Jesus Christus 
ook nog die goddelike toorn kom dra. Iets wat 
ons nie kan en nooit sal hoef te doen nie. 


Maar die eindpunt van dit alles is selfs ’n nog 
groter liefde van die Vader. ’n Liefde waarin 
ons as sondaar mense aangeneem word as 
kinders van die Vader. Dit kan in totale 
regverdigheid gebeur omdat ons nou nie meer 
sondaars is nie. Maar ons is nou gered op 
grond van die perfekte offer van die Here. 


Dit is uit uiteindelik wat hierdie hele stuk 
dogmatiek, soveel meer as ’n koue 
akademiese leerstelling maak. Die warm 
emosie van die liefde, die liefde wat God die 
Vader vir ons mense het. ’n Liefde wat glad 
nie verdien word deur ons nie. Inteendeel ’n 
liefde wat dikwels met haat beantwoord word. 
Maar vandag kan ons weer terugkeer en stil 
word voor die perfekte middelaar in ons 
midde. Ons Here Jesus Christus.


Amen  
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