
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Johannes 1:6-8            ADVENT 3 
DIE DUBBELE DAAR: Daar was ‘n man 

en hy het getuig daar is die Man 
 
Inleiding: 
Elke skrywer in die Bybel het sy eie 
hoek hoe hulle na die Kersverhaal en 
die kers gebeure kyk. 

• Matteus skryf hoofsaaklik vir Jode 
en daarom begin hy sy verhaal met ’n 
geslagsregister sodat die Jode kan 
weet Jesus is die Messias soos deur 
die Ou Testament voorspel. 

• Markus skryf spesifiek vir die 
christene in Rome en hy wil graag aan 
hulle proklameer dat Jesus die Seun 
van God is en daarom begin hy 
onmiddellik met die doop van Jesus 
waar God hom aankondig as sy 
geliefde seun. 

• Lukas was ’n dokter en iemand wat 
baie presies was en daarom teken hy 
die gebeure stap vir stap op om alles 
histories in lyn te kry. 

• En natuurlik doen Johannes dit ook 
as hy met sy Kersverhaal begin met 
die woorde.   
 
 

 
Johannes 1:1-5 
1 In die begin was die Woord daar, en 
die Woord was by God, en die Woord 
was self God. 2 Hy was reeds in die 
begin by God. 3 Alles het deur Hom 
tot stand gekom: ja, nie 'n enkele ding 
wat bestaan, het sonder Hom tot 
stand gekom nie. 4 In Hom was daar 
lewe, en dié lewe was die lig vir die 
mense. 5 Die lig skyn in die duisternis, 
die duisternis kon dit nie uitdoof nie. 
 
Dit is omtrent asof Johannes die 
skeppingsverhaal oorskryf.  Elke Jood 
wat die OT geken het, het besef hier 
is ’n tweede skeppingsverhaal (ons 
praat van ’n herskeppingsverhaal, as 
Jesus as’t ware die tweede Eksodus 
kom inlei). 
 
Skriflesing:  Johannes 1:6-8: “Daar 
was 'n man wat deur God gestuur is.  
Sy naam was Johannes. 7 Hy het 
gekom om te getuig; hy moes getuig 
van die lig, sodat almal deur hom tot 



 

 

geloof kon kom.  8 Hy was self nie die 
lig nie, maar hy moes van die lig 
getuig. 
 
Uit ons kort skrifgedeelte word die 
kern van die evangelie raak geboor.  
 
Daar was ’n man en sy naam was 
Johannes... 
 
In die Bybel kry ons 5 persone met 
die naam Johannes wat spesifieke 
rolle vertolk het. 

• Johannes die Doper – dit is die 
Johannes waarvan hier in die vers 
van gepraat word. 

• Johannes, die pa van die apostel 
Petrus.  Ons weet bitter min van 
hom behalwe dat hy heel 
waarskynlik ’n visserman was. 

• Johannes die apostel.  Baie keer 
ook die geliefde dissipel genoem en 
ons glo hy het die evangelie geskryf 
en ook 1, 2 en 3 Johannes en ook 
Openbaring. 

• Johannes Markus.  Ons glo hy het 
Markus geskryf, maar daar is groot 
debatte daaroor. 

• ’n Johannes wat lid was van die 
familie van die Hoëpriester 
(Handelinge 4:5-6).  
 
Johannes die Doper was ’n 
ongelooflike interessante persoon.  
Seker een van die teologies 
belangrikste figure in die 4 
evangelies.  Sy lewe word selfs ook 
beskou as ’n argetipe van die lewe 
van Jesus. 

• Sy geboorte word presies 
opgeteken.  ’n Engel met die naam 
Gabriel verskyn aan Sagaria en 
alhoewel sy vrou Elisabet onvrugbaar 
was word aan hulle die belofte gegee 
dat hulle ’n kind sou hê en dan kry 
hulle die opdrag om hom Johannes te 
noem – en die naam beteken “God 
het genade bewys”. 
o Jesus se geboorte word deur 
dieselfde engel Gabriel aangekondig 
en dan sê hy vir Maria – jy sal swanger 
word – hoekom? Want God het 
genade aan jou bewys.  Hulle kry ook 
die opdrag om hom dan Jesus te 
noem. 
 
Johannes het klere van kameelhaar 
gedra met ‘n leergordel om sy heupe 
(Matt 3:4). Hierdie kleredrag sou 
onmiddellik die assosiasie met die 
groot wildernisprofeet uit Israel se 
verlede, Elia, opgeroep het.  Dié het 
ook so geklee gegaan (2 Kon 1:8; vgl 
Heb 11:37).  Boonop was daar ook die 
verwagting dat Elia die voorloper van 
die Messias sou wees (Mal 4:5-6). 
 
Die woestyn as plek van optrede van 
Johannes die Doper.  Só belangrik is 
die plek van die Doper se optrede – 
die woestyn – dat al vier Evangelies 
dit vermeld (Matt 3:1; Mark 1:4; Luk 
3:2; Joh 1:23). Met “woestyn” word 
bedoel die onbewoonde, onherberg-
same gebied oos van Jerusalem (ook 
bekend as die woestyn van Judea), 
tot oorkant die Jordaan by Betanië 
(Joh 1:28), selfs so ver noord as Enon 
naby Salim (Joh 3:23). Hy het veral in 



 

 

die Jordaanvallei opgetree waar hy 
die mense maklik kon doop. Die plek 
van Johannes se optrede sou nie 
onopgemerk by mense verbygegaan 
het nie, want dis hier vanwaar hulle 
‘n nuwe godsdienstige eksodus of 
uittog verwag het.  
 
Die gedagte van ‘n nuwe eksodus 
word deur sommige verklaarders ook 
gekoppel aan die feit dat Johannes 
min of meer daar opgetree het waar 
die Israeliete destyds die Jordaan 
oorgesteek het om die land Kanaän in 
besit te neem. Die uittog uit Egipte 
het gelei tot ‘n nuwe bestaan in 
Kanaän. Net so berei Johannes die 
Jode van sy tyd voor vir ‘n nuwe lewe 
onder die bewind van die komende 
Messias. 
 
Johannes se dieet. Johannes se totale 
dieet het uit sprinkane en 
veldheuning bestaan (Matt 3:4). Dit 
klop met wat ons uit ander bronne 
weet van vroom mense wat destyds 
in afsondering gewoon het – dat hulle 
van die veld af geleef het. Maar wat 
Matteus eintlik hiermee suggereer, is 
dat Johannes ‘n eenvoudige leefstyl 
gehad het; hy het in eenvoud en in 
volkome afhanklikheid van God 
geleef. Dis ‘n leefstyl wat ook 
herinner aan wat Jesus later onderrig 
het dat mens nie oor kos en klere 
bekommerd moet wees nie, omdat 
God sal sorg. ‘n Mens se hooffokus 
moet die koninkryk van God wees 
(Matt 6:25-34). 
 

Daar is ’n Goddelik doel met elke 
mens se lewe en soos Johannes word 
ons ook deur God stuur om te getuig.  
Daar was ’n man/vrou ... (en nou 
moet jy jou naam hier invul).  Gestuur 
deur God.  Ons leef nou.  Ons het nou 
die geskiedenis binnegetree.  Dit is 
nou ons beurt om te getuig. 
 
Ons dink daarom dat ons die paar 
verse kan opsom met die tema: 
Die dubbele daar ...!  Daar was ’n 
man (vrou) en hy (sy) het getuig - 
daar is die Man. 
 
Om te getuig is glad nie eenvoudig 
nie.  Jy kan jou lewe verloor as jy 
getuig.  Johannes is deur Herodus 
Antipas laat opsluit in die tronk op 
aandrang van Herodias, die vrou van 
sy broer Filippus.  Herodus het sy 
vorige vrou geskei en met sy broer se 
vrou getrou en Johannes het vir hom 
gesê dit is verkeerd – jy mag dit nie 
doen nie.   
 
Markus 6:19 vertel vir ons dat 
Herodias ’n wrok teen hom gehad 
het, maar hulle het geweet hy is ’n 
opregte en godvresende man.  Klink 
net soos Jesus voor Pilatus – ek vind 
niks teen die man nie. 
 
Dalk onthou julle dat Herodus se vrou 
by ’n partytjie gesê is sy kan vra net 
wat sy wil en hy sal dit doen en toe 
vra sy Johannes se kop op ’n 
skinkbord en toe is Johannes onthoof 
(gekruisig) en sy volgelinge het sy lyk 
kom haal en gaan begrawe.  Presies 



 

 

wat Jesus se volgelinge ook met sy lyk 
gedoen het. 
 
Johannes noem Jesus die lig vir die 
wêreld.  En om te getuig is die 
beginsel waar: Ons wys nie mense 
weg nie, ons wys mense die weg. 
 
Die dubbele daar...! 
Daar was ’n man en sy naam was... 
(vul jou naam in).  Hy het getuig daar 
is die Man. 
Daar was ’n vrou en haar naam was 
...(vul jou naam in). Sy het getuig daar 
is die Man. 

 


