
Wat is jou grootste begeerte? 
Jesus Christus se grootste begeerte! 

Donderdag  21 Oktober 2021 
Lees Joh 4:27-42                       Joh 4:34 

“Maar Jesus het vir hulle gesê: “My voedsel is om die wil te doen van Hom 
wat My gestuur het, en om sy werk te voltooi.” 

 
Wat is jou grootste begeerte in die lewe?   Dit is sekerlik ‘n vraag wat maklik en moeilik is om te 
antwoord.   
Maklik as jy dink aan wat jy nou nodig het in jou lewe… 

• ‘n Kleuter sal moontlik net aan sy maatjies, speelgoed ens. dink. 
• ‘n Skoolkind kan in die eksamen dink, as ek net goed doen in die eksamens… 
• ‘n Jongmens dalk, dat ek ‘n goeie werk kan kry, ‘n goeie huweliksmaat, ens… 
• Ouers dat ek vir my kinders sal kan sorg en voorsien… 

 
Maar Jesus se lewe op aarde het nooit om Homself gedraai en om Sy fisiese, liggaamlike of 
geestelike behoeftes nie.    Jesus se hele lewe het gedraai om die wil van sy hemelse Vader te 
doen.    Sy dissipels dring by Hom aan om ietsie te eet. 

Joh 4:31-34 
31  “Intussen het sy dissipels by Hom aangedring: “Rabbi, eet tog 'n stukkie.”  
32  Maar Hy sê vir hulle: “Ek het voedsel om te eet waarvan julle nie weet nie.”  
33  Die dissipels sê toe vir mekaar: “Sou iemand dalk vir Hom iets te ete gebring het?”  
34  Maar Jesus het vir hulle gesê: “My voedsel is om die wil te doen van Hom wat My  
      gestuur het, en om sy werk te voltooi.” 
 
Jesus se voedsel, is nie aardse kos nie.   Sy primêre behoefte is nie om te eet en versadig te word 
nie.   Jesus se voedsel wat Hom versadig en tevrede en gelukkig maak, is om die wil van sy 
Hemelse Vader te doen, wat Hom gestuur het.   Hy wil sy werk op aarde voltooi. 
 
Ja selfs in die voltooi-ing van sy werk op aarde het Jesus die Vader verheerlik.   In die nag, ‘n 
paar ure voor Jesus se kruisiging en ontsettende lyding aan die kruis het Hy by die instelling van 
die nagmaal gesê: 
Joh 17:4  “Ek het U op die aarde verheerlik deur die werk te volbring wat U My gegee het om te doen.” 
Joh 17:6   “Ek het u Naam bekend gemaak aan die mense wat U My uit die wêreld gegee het. Hulle het 
aan U behoort, en U het hulle aan My gegee, en hulle het u woord ter harte geneem.” 
 
Jesus het aarde toe gekom nie om te eet en te drink en vir Homself te leef nie, maar om voluit die 
wil van die Vader te doen.   Alles wat Hy op aarde gedoen het was in gehoorsaamheid aan die 
Vader.   Dit was Jesus se enigste werklike begeerte. 
 
Wat is my en jou begeerte/s?   Is ons werklik net daarop ingestel om God te verheerlik in en met 
alles wat ons is en het?   Of draai ons begeertes dalk net om onsself om ons eie behoeftes, 
liggaamlik, geestelik en emosioneel te bevredig? 
 
Mag ons gebede, ons gedagtes, ons doen en late, alles gefokus wees op God ons Hemelse Vader. 
Mag ons werklik net ‘n begeerte hê om die wil van God te doen. 
Mag ons soos Jesus net ingestel wees op die verheerliking van ons Vader. 
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