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Hierdie jaar sal Jehovah se Getuies die dood van ons Here Jesus Christus, op 5 April 2012, ná 

sononder vier. Dit onderskei die herdenking van die onverskrokke en edelmoedige einde van 

die weergalose aardse omwandeling van die Seun van God/Seun van die Mens. Op hierdie 

aand het hy sy lewe afgelê sodat ons mag lewe, nie meer vir onsself nie, maar vir ander – en 

demonstreer ‟n liefde veel groter as alle ander „dat iemand van sy siel afstand doen ten 

behoewe van sy vriende.‟ (Johannes 15:13)  

Terwyl dit ‟n plegtige en heilige nag is, is dit ook ‟n nag vol blydskap. Want hoewel ons sy 

dood herdenk, vier ons terselfdertyd sy lewe en die manier hoe hy dit geleef het. Ja, dit is sy 

onverskrokke toegewyde lewe wat aan elkeen van ons die “weg” na die Vader voorsien – ons 

persoonlike saligheid. Amen. 

Soos ons almal weet, het die eerste Gedenkmaal met die Joodse Pasgavieringe saamgeval. As 

deel van die Pasga, word ‟n bord met spesiale geregte en kruie, asook vier bekers wyn, 

omgestuur ter herdenking van die vier hooffases van die Uittog uit Egipte. Jesus het dié aand 

op die gebruiklike manier geopen. Hy het die spesiale geregte en kruie saam met die wyn 

omgestuur, maar tydens een van die rondtes het hy iets verskillend bygevoeg: 

 “Ook het hy ‟n brood geneem, gedank, dit gebreek en dit 

vir hulle gegee en gesê: „Dit beteken my liggaam, wat vir 

julle gegee sal word. Hou aan om dit tot my gedagtenis te 

doen.‟ Ook die beker op dieselfde wyse nadat hulle die 

aandmaal geëet het, terwyl hy gesê het: „Hierdie beker 

beteken die nuwe verbond kragtens my bloed, wat vir 

julle uitgesort sal word‟.” – Lukas 22:19-20 
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Tydens elke Gedenkmaal fokus ons op die simboliek of betekenisinhoud van die embleme 

van brood en wyn. Hierdie embleme is inderdaad baie belangrik. In Johannes se verslag, 

fokus hy egter op iets verskillend. Kom ons bring die res van die aand saam met Johannes 

deur. 

Ná omstuur van elke beker wyn is dit vir die gasheer gebruiklik om op te staan en sy hande te 

was. Op hierdie tydstip gedurende die maaltyd het Jesus wéér iets verskillend gedoen. 

Johannes vertel vir ons, Jesus het: 

 “... van die aandmaal opgestaan en sy boklere eenkant 

gesit.. en hy het ‟n handdoek geneem en om hom 

vasgemaak. Daarna het hy water in ‟n kom gegooi en 

begin om die voete van die dissipels te was en dit af te 

droog met die handdoek wat hy omgehad het. En toe het 

hy by Simon Petrus gekom. Hy het vir hom gesê: „Here, 

was u my voete?‟ Jesus het geantwoord en vir hom 

gesê‟Wat ek doen, verstaan jy nie nou nie, maar ná 

hierdie dinge sal jy verstaan.‟ Petrus het vir hom gesê: „U 

sal so nimmer aste nooit my voete was nie.‟ Jesus het 

hom geantwoord: „Tensy ek jou was, het jy geen deel met 

my nie.‟” – Johannes 13:4-8 

 

Jesus het voortgegaan om die voete van al twaalf te was, selfs die van Judas Iskariot, as ‟n 

illustrasie van die betekenis van die nuwe verbond wat hy aanstons vir hulle sou gee. Die 

verslag hervat: 

 “12  En toe hy hulle voete gewas en sy boklere aangetrek 

en weer aan tafel gegaan het, het hy vir hulle gesê: “Weet 

julle wat ek aan julle gedoen het? 13  Julle spreek my aan 

as „Leermeester‟en „Here‟,en julle sê dit tereg, want ek is 

dit. 14  As ek dan, hoewel Here en Leermeester, julle 

voete gewas het,behoort julle ook mekaar se voete te was. 

15  Want ek het vir julle die voorbeeld gestel, dat julle, 

net soos ek aan julle gedoen het, ook moet doen. 16  

Voorwaar, voorwaar, ek sê vir julle: ‟n Slaaf is nie groter 

as sy heer nie, en ook is iemand wat uitgestuur is, nie 

groter as die een wat hom gestuur het nie. 17  As julle 

hierdie dinge weet, gelukkig is julle as julle dit doen.‟” – 

Johannes 13:12-17 

 

Die  apostels het die manier van diensbetoon tydens die lewe van Jesus gesien en is geseënd 

om saam met hom te kon dien. Tydens hierdie nag het hulle egter klaarblyklik teruggeval in 

hulle ou gewoonte deur onder mekaar te argumenteer oor wie die belangrikste onder hulle is. 
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Jesus het vir hulle ‟n aanskoulike voorstelling in ootmoed en diensbaarheid teenoor mekaar 

gegee. En ons, as toeskouers van Jesus se lewe en van hierdie gewigtige aand, word ook 

geseën om hierdie illustrasie verstandelik te vier. Ons kan hierdie les as ‟n modelvoorbeeld 

teenoor mekaar neem – om nie te kla oor wie is en wie nie groter as die ander een is nie, maar 

om te besef dat ons almal broers is en ‟n gelyke stand voor God geniet. 

Na afloop van die maaltyd en nadat Judas Iskariot weggegaan het (Johannes 13:30), het 

Jesus baie duidelik verklaar wat die nuwe gebod is wat hy so pas gedemonstreer het: 

 31 En toe hy uitgegaan het, het Jesus gesê: “Nou word die 

Seun van die mens verheerlik, en God word in verband 

met hom verheerlik. 32  En God self sal hom verheerlik, 

en hy sal hom onmiddellik verheerlik. 33  Kindertjies, ek 

is nog ‟n rukkie by julle. Julle sal my soek; en net soos ek 

vir die Jode gesê het: „Waarheen ek gaan, kan julle nie 

kom nie‟, sê ek ook nou vir julle. 34  Ek gee julle ‟n nuwe 

gebod, dat julle mekaar moet liefhê; net soos ek julle 

liefgehad het, moet julle ook mekaar liefhê. 35  Hieraan 

sal almal weet dat julle my dissipels is,  as julle liefde 

onder mekaar het.” – Johannes 13:31-35 

 

Hy het vir hulle vêrder van raad voorsien: 

 “Moenie dat julle hart verontrus word nie. Beoefen geloof 

in God, beoefen geloof ook in my. 2  In die huis van my 

Vader is daar baie wonings. Anders sou ek vir julle gesê 

het, want ek gaan om vir julle ‟n plek te berei. 3  En as ek 

gaan en vir julle ‟n plek berei, kom ek weer en sal julle 

tuis ontvang by my, sodat julle ook kan wees waar ek is. 

4  En waarheen ek gaan, ken julle die weg.” – Johannes 

14:1-4 

 

Ja, broers, ons ken die weg. Jesus is “die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na 

die Vader behalwe deur hom nie.‟ (Johannes 14:6) Daarom moet ons die liefde, die geloof 

en die lewe van Jesus naboots, sodat ons ook ons „weg‟ na die Vader kan gaan, waar Jesus 

sélf plekke vir ons gaan voorberei het. 

Daardie aand het Jesus voortgegaan met aanmoediging en berading. Hy het gesê: as ons hom 

liefhet, sal ons sy gebooie onderhou; dat hy die gees van die waarheid sal stuur; dat hy die 

Ware Wynstok is en dat ons in eenheid met hom moet bly; dat ons moet voortgaan om baie 

vrugte te dra; dat ons mekaar moet liefhê; dat ons die Vader enigiets in sy naam mag vra en 

dit sal vir ons gegee word; dat hy die wêreld oorwin het en soveel baie ander dinge. Hy het 

met ‟n gebed afgesluit vir die Vader se sorg en toesig, waarna hy op daardie beslissende aand 
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uitgegaan het wat aan sy geskiedkundige en unieke aardse lewe ‟n einde sou maak. 

(Johannes 14-17)  

Jesus het versoek dat ons hierdie aandmaal “tot gedagtenis van hom” sal vier. Wanneer ons 

dit doen, behoort ons eers terug te blik, nie alleen na die manier van sy dood nie, maar oor sy 

lewe in die vlees, hoe hy ons liefgehad het en hoe hy elke hindernis wat in sy weg gegooi is, 

met waardigheid en ootmoed die hoof gebied het. Ons moet gedenk dat hy inderdaad eens by 

die mensdom was en dan, in geloof, onderskei dat ons almal eendag saam met hom in die 

Vader se ewige koninkryk, maaltyd sal hou. Dít is die nuwe Pasga wat hy vir ons agtergelaat 

het, selfs die herinnering aan sy kragtige lewe, die woord van ewige waarheid, sy liefde vir 

ons en die uitstorting van sy Gees van die Waarheid op alle vlees. 

Dit is nie vir ons nodig om soos die res oor hom te treur nie, maar ons verbly in die feit dat 

ons in staat is om in die lewe van ons groot Onderwyser en ouer Broer mag deel, deur 

diensbetoon aan mekaar, om mekaar te omhels en mekaar te verwelkom in die Koninkryk 

van ons Vader en van sy Here. 

Wanneer jy hierdie nag uitgaan, sien in die oë van elkeen van ons broers die gees van ons 

Here. En doen aan hulle soos ons aan die Christus sal doen. En nie net hierdie dag nie, maar 

elke dag wat ons bevoorreg is om hierdie aardse lug in te asem, tot daardie dag wat ons saam 

met ons Here sal verenig aan die „tafel‟ in sy Koninkryk. 

 

“Elaia Luchnia” 
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