
PREEK:   

MATTEUS 11:2-19 

2 Johannes het in die tronk gehoor wat Christus alles gedoen het, en het 
toe deur sy volgelinge 'n boodskap aan Hom gestuur om te vra:  

3 “Is U die Een wat sou kom, of moet ons 'n ander een verwag?”  
4 Jesus antwoord hulle: “Gaan vertel vir Johannes wat julle hoor en sien:  
5 Blindes sien, lammes loop, melaatses word gereinig, dowes hoor, 

dooies word opgewek, en aan armes word die evangelie verkondig.  
6 En gelukkig is elkeen wat nie aan My begin twyfel nie.”  
7 Toe hulle weggaan, het Jesus met die mense oor Johannes begin praat 

en gesê: “Waarna het julle in die woestyn gaan kyk? Na 'n riet wat deur 
die wind heen en weer gewaai word?  

8 Nee? Maar wat het julle dan uitgegaan om te sien? 'n Man met deftige 
klere aan? Nee, kyk, dié wat deftig aantrek, kry 'n mens in koninklike 

paleise.  
9 Maar wat het julle dan uitgegaan om te sien? 'n Profeet? Ja, Ek 

verseker julle, nog meer as 'n profeet.  
10 Dit is hy van wie daar geskrywe staan: “ ‘Kyk, Ek stuur my boodskapper 

voor jou uit; hy sal die pad vir jou regmaak.’ 
11 “Dit verseker Ek julle: Onder die mense op aarde is niemand gebore 

wat groter is as Johannes die Doper nie, en tog is die geringste in die 
koninkryk van die hemel groter as hy.  

12 Sedert die dae van Johannes die Doper tot nou toe breek die koninkryk 
van die hemel vir homself 'n pad oop, en mense wat hulle kragtig 

inspan, kry dit in besit.  
13 Al die profete en die wet het tot op Johannes geprofeteer,  
14 en as julle dit wil aanvaar: Johannes is die Elia wat sou kom.  
15 Wie ore het, moet luister.  
16 “Waarmee moet Ek hierdie geslag vergelyk? Hulle is net soos kinders 

wat op die markpleine vir mekaar sit en roep:  
17 “ ‘Ons het vir julle op die fluit gespeel, en julle het nie gedans nie! Ons 

het 'n treurlied gesing, en julle het nie gehuil nie!’  
18 “Johannes het gekom en nie geëet of gedrink nie, en hulle sê: ‘Hy is 

van die duiwel besete.’  
19 Die Seun van die mens het gekom en geëet en gedrink, en hulle sê: 

‘Kyk daar, 'n vraat en 'n wynsuiper, 'n vriend van tollenaars en 
sondaars.’ Maar God tree met wysheid op, en sy werke bewys dit.”  

 

TEKSVERS: MATT 11:11 

11 “Dit verseker Ek julle: Onder die mense op aarde is niemand gebore 
wat groter is as Johannes die Doper nie, en tog is die geringste in die 

koninkryk van die hemel groter as hy.  
 



PREEK: 

Gemeente van die Here, 

Somtyds voel dit vir ons asof ons regtig wonder of ons nog kan glo. Ons lees byvoorbeeld in 

die Woord van God: 

 Jesus wat ‘n blinde man weer laat sien – kan dit werklik wees ?! 

 Jesus gee met ‘n paar vissies en brode hordes mense kos – kan dit werklik wees ?! 

 Jesus wat water in goeie wyn verander – kan dit werklik wees ?! 

 Jesus wat dooies weer lewend maak – kan dit werklik wees ?! 

 En helaas: Jesus wat die dood oorwinn deur self uit die dood op te staan – Regtig !? 

Somtyd, net soms, dan wonder ons of dit alles werklik waar kan wees.  

Meer nog: Jesus versoek dat ons Hom op Sy woord moet neem. Maar hoeveel van ons ky dit 

regtig reg sonder om soms te twyfel. En wat gebeur wanneer ons twyfel aan God se 

optrede, of Jesus se optrede hier op aarde, of in die wat vir ons opgeteken is as die Woord 

van die Here ? Ek voel skuldig omdat ek twyfel. En nou is ons grootgemaak met die “geloof” 

dat daar geen plek vir twyfelaars in die koninkryk van God is nie. Want twyfel is tog ‘n mosie 

van wantroue in God!  

Maar, broers en susters, dan lees ek in Matteus 11 van een van die groot profete, by name 

Johannes die Doper, wat ook op ‘n keer getwyfel het. Ja, juis terwyl hy in gevangenisskap 

opgesluit was. Die gevangenskap was vir Johannes die Doper 'n sware beproewing. Hy was 

'n man van die vrye natuur, gehard in die woestyn waar hy die groot eensaamheid in die 

wydheid van die skepping leer ken het. Hy is 'n begenadigde prediker met 'n besondere 

roeping. En nou moet hy die eensaamheid leer ken van die donker benouende kerker, 

ontneem van 'n preekgeleentheid en tot ledigheid verplig. Moet sy lewe dan nou op hierdie 

vrugteloosheid uitloop? 

En wat het dan nou geword van Jesus en van die koninkryk van God? Daar by die Jordaan 
het dieselfde Johannes tog deur die Gees van God aangekondig dat Hy wat aan kom was, as 
Regter sou verskyn. Sy wan is in sy hand, en Hy sal die byl aan die wortel lê; Hy sal die 
dorsvloer deursuiwer. En wat gebeur nou? Die berigte wat Johannes so af en toe bereik, 
vertel nie van die oordeel nie, maar van barmhartigheid; en van die Koning wat sou kom. Hy 
hoor van niks anders as van 'n man wat in armoede deur die land trek. 
 

Uit die gevangenis ontbied Johannes twee van sy dissipels. Aan hulle gee hy die opdrag om 
na Jesus te gaan en Hom te vra: "Is U die Een wat sou kom, of moet ons 'n ander een 
verwag?" Die twee onderneem die reis van Machaerus na Galiléa en vind Jesus waar Hy 
besig was om baie mense te genees van siektes en kwale en bose geeste, en om aan baie 
blindes die gesig te skenk (Luk. 7:21). 'n Tydlank het die dissipels van Johannes staan en kyk 
na wat daar gebeur. Toe kom hulle nader en stel die vraag aan Jesus net soos Johannes hulle 
beveel het. Sy antwoord is saaklik en vry van moontlike misverstand. Hy sê aan die 
boodskappers: "Gaan vertel aan Johannes wat julle sien en hoor: blindes sien weer, 



kreupeles loop, melaatse word gereinig, dowes hoor, dooies word opgewek, aan armes 
word die evangelie verkondig. En salig is elkeen wat aan My nie aanstoot neem nie”. 
 

Met die antwoord wat hulle ontvang het, is die dissipels van Johannes tevrede. Hulle vertrek 
weer om aan Johannes die goeie tyding oor te dra en sy hart gerus te stel. Met hierdie 
versekerdheid kon hy nou in vrede wag op wat vir hom in die toekoms weggelê was. 
 

Dus, broers en susters, Johannes, die persoon wat – 

 Jesus gedoop het, 

 Wat die weg vir Jesus voorberei het,  

 Wat Jesus se koms aangekondig het,  
 

- Hierdie Johannes, hierdie groot profeet twyfel. 
 
En Jesus se reaksie, broers en susters ?  
  
Ek lees nêrens dat Jesus Johannes veroordeel of verdoem tot die buitenste ruimte nie. Ek 

lees ook nie in Jesus se woorde dat Hy hom vererg vir die “ongeloof” van Johannes nie. 

Inteendeel. Wat ek by Jesus raaklees is eerder deernis vir Johannes. Met deernis laat Hy 

Johannes weet dat Hy regtig die Messias is.  

Weet U, broers en susters, somtyds voel dit vir ons of ons nou maar net moet handdoek 

ingooi. Laat nou maar gebeur wat moet gebeur. Somtyds maak geloof inderdaad netnie 

meer sin nie. En, dit is juis dan wanneer ons kan gaan leer uit Johannes se ondervinding uit.  

My ondervinding in die kerk is dat daar nie veel, indien enige, begrip is vir twyfelaars nie. 

Alles in vandag se lewe gaan oor groot dinge wat in die Naam van die Here gedoen moet 

word. Ongelowige swakkelinge verander in groot geloofsreuse ! Arm mense word skeilik ryk 

– en dan word vertel dat hierdie mense ryk word omdat hulle sulke groot gelowiges geword 

het! Alle armes is dan maar seker kleingelowiges. Dit is waaroor geloof deesdae gaan.  

En tog, Johannes se verhaal is nie verniet in die Woord opgeteken nie. Daar is vele van ons 

wat onsself met hom kan vereenselwig. As hy wat deur Jesus self beskryf is as die grootste 

gelowige op aarde dan moedeloos word – of dan twyfel – dan is daar ten minste ook vir ons 

op ons afdae die troos dat die Here God ons nie gaan veroordeel of verdoem nie.  

Maar, daar is egter een belangrike voorwaarde, broers en susters. Johannes het sy twyfel 

na die regte adres toe geneem, na Christus toe. Johannes het sy twyfel dadelik 

aangespreek. Hy het sy twyfel in Jesus juis na Jesus toe geneem.  

Daarom, broers en susters, selfs op ons afdae is ons welkom by God. Met ons twyfel en al 

moet ons wel by Jesus se voete gaan sit. Selfs al kan ons nie veel op daardie oomblik vir 

Hom sê nie, is die krummeltjie van genade vir ons genoeg.  

Wanneer dit met ons goed gaan is dit maklik om te glo. Dit is die maklikste ding wat daar is.  

Maar wanneer ek stroom-op teen my eie denke en gevoelens in aan Jesus se voete moet 



gaan sit, dan is geloof nie meer so maklik nie. Selfs dan, broers en susters, trek die Here 

Hom nie weg van ons af nie. Hy vra ons net om Hom op Sy woord te neem. 

Amen. 


