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Inleiding

Ons kan dit maklik by ons laat verbygaan of onsself laat afskeep.
Die Bybel wil iets aan ons doen deur die storie van Jesus. Dit is 

wonderlik, dis pynlik, dis die lewe.
Die verhaal oor Jesus se aardse lewe word nie verniet vier keer 

vertel nie. Dis die enigste verhaal in die Bybel wat vier keer vertel word.
Maar baie Christene spring oor dié verhaal om by sy einde te kom, 

by wat die kruis en opstanding vir ons beteken. Dit is verstaanbaar, 
want dis gerieflik. Dan kom ’n mens direk uit by wat jy daaruit kry 
sonder om te hoor hoe duur hierdie genade is. Die verhaal wys die 
genade is verniet, maar nie goedkoop nie. Die verhaal wys wat jy 
gaan opoffer as jy vir Jesus ja sê.

Ander gelowiges maak hulle los van hierdie verhaal deur Jesus as 
’n bomenslike wese te sien. Dan kan ons Hom mos nie regtig volg nie, 
want ons is nie bomenslik nie.

Daar is ten minste nog een manier om los te kom van die verhaal. 
Neem daaruit wat vir jou lekker voel en los die res. Maak jou eie 
prentjie van hoe Jesus was, ’n prentjie wat by jou pas.

Waartoe nooi die Bybel ons? Wel, die Bybel doen moeite om te 
vertel wat werklik gebeur het. As ons met ’n oop gemoed na die Bybel 
gaan, kan ons ’n prentjie opbou van die Mens wat van ongeveer 6 vC 
tot ongeveer 30 nC gelewe het. Ons sal nie so gemaklik wees met dié 
prentjie nie, maar ons sal weet dis hoe God na ons gekom het. Dit is 
hoe Hy ons wil aanraak en omvorm.

Die doel van hierdie Bybelstudie is om jou te help om die mens 
Jesus wat in Palestina rondbeweeg het, beter te leer ken.
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Dit sal nie werk as jy nie bereid is om sekere voorstellings wat jy 
gehad het, te laat los nie.

Aanhalings uit die Bybel

Ons werk so ver moontlik met die Direkte Vertaling waarmee die Bybel-
genootskap van Suid-Afrika tans besig is. Dit neem ons nader aan die 
oorspronklike Grieks as enige ander Afrikaanse vertaling. Aan halings 
word aangedui met skuinsskrif sonder aanhalingstekens.

Die begrip koninkryk

Die sentrum van Jesus se boodskap was dat die “koninkryk” op hande 
is. Hy bedoel nie ’n gebied nie, maar ’n koningsheerskappy. Suid-Afrika 
het nie ’n koning nie en daarom gebruik ek moderner woorde om dié 
begrip aan te dui. Byvoorbeeld: God se nuwe wêreld is op hande.

Ons leef ons in

Oral in die boek is daar gedeeltes onder die opskrif “Ons leef ons in”. 
Daar volg ek die ou, beproefde manier om Bybelverhale meer in die 
hart te ervaar. ’n Bekende leier in die kerk, Ignatius van Loyola (1491-
1556), stigter van die Jesuïete-orde, het dit as basiese geestelike 
oefening bepleit. Hy beveel dit aan as een van die beste maniere 
om met hart en siel na die Bybel te luister. Tans word dit wyd in die 
verskillende dele van die kerk gebruik as een van die basiese metodes 
van Skrifmeditasie.

Ek gaan jou telkens nooi om jou verbeelding aan te skakel en 
jou in ’n situasie in te leef. Jy sal sien dat ek my verbeelding gebruik 
om die verhaal in te kleur, maar ek bly telkens by hoe die historiese 
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omstandighede klaarblyklik was. Byvoorbeeld, as ek skryf dat hulle nie 
kos gehad het nie en honger was, dan skryf ek dit omdat dit so was.

As jy alleen is, kan jy dit soos volg doen. Lees eers my woorde, 
maak dan jou oë toe en kruip self deur die situasie. Verbeel jou jy is die 
karakter wat ek vir jou gee en ervaar wat jy sien, hoor en voel, asook 
wat jy dink en watter emosies jy ervaar.

As julle ’n paar saam is, wys een aan om baie stadig te lees en laat 
die ander hulle oë toemaak en hulle verbeelding gebruik soos in die 
vorige paragraaf beskryf.
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H O O F S T U K  1

Hy nooi jou

Albert Schweitzer was ’n wêreldberoemde orrelis, orrelbouer, filosoof, 
skrywer en medikus op ’n sendingstasie in Afrika wat in sy jong dae 
ook Nuwe-Testamentikus was. In 1906 publiseer hy ’n boek oor die 
geskiedenis van die navorsing oor die werklike, historiese lewe van 
Jesus. Die laaste paragraaf kan soos volg vertaal word:

Hy kom na ons as die onbekende, sonder ’n naam, soos 
in die ou tyd langs die meer – soos Hy verskyn het aan 
hulle wat Hom nie geken het nie. Hy praat met ons in 
dieselfde woorde: “Volg My!” Hy roep – en aan hulle wat 
aan Hom gehoor gee, sal Hy Hom openbaar – ongeag 
daarvan of hulle dwaas of wys is. Hy openbaar Hom in die 
swaarkry, die konflikte en die lyding wat hulle deurmaak 
– in gemeenskap met Hom. Deur hulle eie ervarings, as 
’n onuitgesproke misterie, leer hulle wie Hy werklik is.

Die Een wat werklik geleef het, roep ons steeds om Hom te volg. As 
Paulus oor sy eie leefstyl praat, verwoord hy dit soos volg: Wees my 
navolgers, soos ek ook navolger van Christus is (1 Kor 11:1). Om Hom te 



14 G enooi  om te  volg  B ybelstudie

kan volg, moet ons “ons nette” laat staan. Daar is baie soorte nette. 
Eerste moet ons eensydige voorstellings oor Hom agterlaat.

Jesus as betaalmeester

Die hart van ons geloof is dat Jesus ons deur sy kruis en opstanding 
verlos het. Hoekom word die verhaal oor sy lewe en wat daaraan 
voorafgaan dan vier keer uitvoerig vertel? Omdat dit wys hoe die 
verloste mens lyk. Die verhaal is inherent deel van die verlossings-
boodskap, niks minder belangrik as die res daarvan nie. As ons reguit 
na die kruis gaan en Jesus net as betaalmeester sien, skend ons die 
verlossingsboodskap. As ons dit sou doen, sê ons in werklikheid dat 
net Jesus moet offer, maar ons wil nie ook opoffer nie. Ons vervorm 
die verlossingsboodskap om ons te pas. Ons dink Jesus het aarde toe 
gekom om ons hemel toe te neem, terwyl die waarheid is dat Hy in 
die eerste plek gekom het om die hemel aarde toe te bring.

Al is dit nie die bedoeling van die twaalf artikels van die Apostoliese 
Geloofsbelydenis nie, vind ons daar ’n voorbeeld van hierdie kortpad 
verby die lewe van Jesus. Oor Jesus se lewe word daar net gesê uit 
wie Hy gebore is en onder wie Hy gekruisig is, niks meer nie.

Daarom fokus ons in hierdie boek op die aardse lewe van Jesus. 
Ons sal sien hoe dié perspektief ons help om die verlossing beter 
te verstaan.

Jesus is meer God as mens

Wat was Jesus? ’n God of ’n mens of iets tussenin?
Ons het almal geleer dat Jesus “die ware menslike natuur” met sy 

geboorte aangeneem het (Heidelbergse Kategismus, Sondag 14), 
maar in hulle agterkop loop baie mense met die idee dat Jesus nie 
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heeltemal ’n mens was nie. Baie sien Hom as Iemand wat nou wel 
soos ’n mens gelyk het, maar in werklikheid was Hy ’n God. Die mens-
like gedaante was net soos ’n kleed wat Hy tydelik aangetrek het, net 
’n verskyningsvorm. In werklikheid was Hy bomenslik. Hulle dink dis 
eintlik ’n kwessie van ’n God wat die aarde inval.

Die boek aan die Hebreërs het die Evangelies reg verstaan. Daar 
staan Jesus was in elke opsig gelyk aan ons as mense (Heb 2:17). Hy 
het ge hoor saamheid geleer deur wat Hy gely het (5:8). Dit wil sê, Jesus 
was nie soos ’n God wat ongedeerd oor die aarde wandel nie, maar 
het die stryd van menswees aan die lyf gevoel. Gehoorsaamheid 
aan God kom nie vir Hom vanself nie, maar Hy leer dit op die harde 
manier. ’n Lewe soos ons die lewe ken. Sy goddelikheid maak nie van 
sy menslik heid ’n bo menslikheid nie.

In Jesus het ons dus die wonder dat ons die ware God in aksie 
sien, en dit sowaar deur Iemand wat volledig mens was!

Dit beteken God wys vir ons Iemand wat ons kan navolg. ’n Bo-
mens like wese kan ons nie werklik volg nie, want ons is nie sulke 
wesens nie. Maar in Jesus sien ons hoe ware menslikheid lyk. Hoe 
God ons bedoel het om te wees. Hoe ons God kan weerspieël, want 
ware menslikheid lyk soos Jesus en Jesus wys die Vader.

Die liewe Jesus

Baie van ons is grootgemaak met die beeld van ’n baie mooi man 
wat te gaaf is vir woorde. Hy is die “liewe Jesus” na wie jy met al jou 
wense en probleme kan gaan. Hy is so lief vir jou en altyd by jou dat 
Hy jou help om goed te voel oor jouself. As jy net nie openlik kwaad 
wil doen nie, pas Hy by hoe jy wil lewe en by jou eie ideale. Hy maak 
alles lekker en wil jou help om voorspoed te bereik. Hy wil jou vrese 
en alle ander probleme wegneem. In geen opsig steur Hy jou nie. Sy 
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roepstem is “saggies en teer” soos die ou Hallelujalied sê. Hy vra jou 
nie om nee te sê vir jouself nie, nee, Hy help jou om ja te sê vir jouself.

In elke hoofstuk van hierdie boek sal ons sien dat Dostojefski Jesus 
verstaan het toe hy die groot Inkwisiteur laat sê: “Hoekom kom U 
ons steur?”

Los en volg die Jesus wat werklik, histories geleef het

Lukas benadruk in sy eerste paragraaf dat dit vir hom belangrik is om 
oor werklike gebeure te skryf. Hy skryf hy het self alles stap vir stap 
van voor af noukeurig ondersoek sodat sy lesers seker kan weet … oor 
hierdie gebeure (Luk 1:3-4). Hy vertrou nie enige storie wat mense in 
hulle opwinding oor Jesus vertel nie, maar gebruik alle middele tot sy 
beskikking om vas te stel wat die werklike gebeure was. Die moderne 
historiese wetenskap doen dieselfde en het meer hulpmiddels tot 
hulle beskikking.

Die eerste brief van Johannes begin deur hierdie benadering dik 
te onderstreep: Wat ons gehoor het, wat ons met ons oë gesien het, 
wat ons aandagtig bekyk het en wat ons hande aangeraak het … dit 
verkondig ons aan julle (1 Joh 1:1).

Die skrywer van die brief aan die Hebreërs roep sy lesers op om 
mooi te lewe. Wat is ’n mooi lewe? Hy sê hulle moet net in een rigting 
kyk, die oog gerig op Jesus. Watter Jesus? Hy praat van die Jesus wat 
op aarde geleef het: Hy wat vyandigheid, skande en kruis … verduur 
het (Heb 12:2-3).

Jesus het werklik gelewe. Nie-Christelike historici van die eerste 
eeu verwys na Hom: Josefus en Tacitus en moontlik ook Suetonius. 
Hy is gebore in ongeveer die sesde jaar voor die begin van ons jaar-
telling. Die naam wat sy ouers aan hom gegee het, was Yeshua en sy 
ma se naam was Miriam. Ons ken die name van sy vier broers.
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Hier is ons by die besondere van die Christelike godsdiens. In ons 
geloof staan Een wat ’n werklike mens was, sentraal. In die Islam is 
’n boek sentraal, in die Boeddhisme die leer en in die Hindoeïsme 
sekere gode wat nie mense was nie.

Oor dié Mens wat ons volg, weet ons ook baie want daar is betrek-
lik kort na sy dood, enkele dekades daarna, heelwat oor Hom geskryf 
deur mense wat in ’n posisie was om ten minste ’n goeie indruk te 
hê oor wat gebeur het. Vergelyk dit met die figuur van Gautama 
Boeddha wat vir die Boeddhisme sentraal is. Die oudste geskrewe 
bronne wat historici oor sy lewe het, dateer van ten minste drie eeu 
na sy dood. Met sulke bronne kan moderne historici baie min sê oor 
wat werklik gebeur het.

Sedert die begin van die twintigste eeu word daar by baie univer-
siteite wetenskaplike historiese navorsing gedoen oor die om stan dig-
hede waarin Jesus geleef het en oor sy lewe. In hierdie boek sluit ons 
ons aan by die resultate van die hoofstroom van hierdie navorsing.

Hou vas

• Die lewe van Jesus is net so belangrik as sy kruis en opstanding, 
want dit wys hoe ’n verloste mens lyk.

• Daarom was Jesus volledig mens, in elke opsig gelyk aan ons as 
mense (Heb 2:17). Daarom kan ons Hom verstaan en volg.

• Jesus het werklik gelewe en dit is moontlik om heelwat van sy 
werklike lewe te weet. Die uitnodiging aan ons is om ons op 
Hom te rig.
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Ons leef ons in
Jy staan halflyf met kaal bolyf en ’n nat broek in die water van 
die meer van Galilea. Jy voel klein golfies klap teen jou vel. 
Onder jou voete voel jy die seesand. Jy en jou broer gaan so 
diep in as wat gemaklik is, want julle het werpnette wat julle 
so ver as moontlik in die water wil ingooi. Julle ken die slag 
en saam laat julle die nette trek tot hulle met ’n gespat in die 
water land. Julle is al moeg maar druk deur, want julle het nog 
nie genoeg vis gevang vir ’n dag nie.

Skielik hoor julle iemand na julle roep. Jy draai om en sien 
’n vreemdeling op die strand staan. Dis snaaks, sê jy vir jou 
broer, ek ken hom nie. Julle kyk vraend na mekaar. Asof iets 
jou trek, los jy jou net en waad strand toe.

Jy loop na die vreemdeling om te hoor wat hy soek. Hy kyk 
reguit na jou terwyl jy aankom. Dan sê hy: “Ek wil graag hê jy 
en jou broer moet saam met my kom.”

Jy dink aan julle boot, die goeie toestand van julle nette en 
jou mense by die huis. Jy kyk na jou broer wat intussen nader 
kom en sien hoe hy met ’n frons na jou kyk.

Jy kyk na die vreemdeling en sien hoe hy wag. Hy wink vir 
julle en jy besef hoe graag hy wil hê julle moet saamkom.

Jy sê vir jou broer: “Kom ons loop ’n ent saam en hoor wat 
sy storie is.”

Julle sit julle nette weg en loop saam met hom.
Hy sê: “Ons moet ons mense teruglei na hulle God.”
Jy weet nie mooi wat met jou aangaan nie, maar jy wil nie 

terugdraai nie. Dis vir jou ’n verligting dat jou broer ook so voel.
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Vir groepe om oor te gesels of vir persoonlike nadenke

• As ek aan Jesus dink, wat is die eerste prentjie wat onmiddellik in 
my kop opkom?

• Hoe het ek die toneel by die meer hierbo ervaar?
• In hoe ’n mate het ek ’n leerbare gees waarin gedagtes wat vir my 

kosbaar is, kan verander en nuwe gedagtes aangeneem word?
• Hoe verstaan ek dit dat die aardse lewe van Jesus vier keer in die 

Bybel vertel word?
• Hoe voel ek daaroor dat historiese navorsing my help om 

’n duideliker beeld te kry van Jesus se omstandighede en lewe? 
(Kyk gerus weer na die tekste wat hierbo aangehaal word in die 
gedeelte oor die Jesus wat werklik, histories gelewe het.)

• Lees weer die paragraaf hierbo oor hoe Hebreërs Jesus se 
mensheid beskryf. Hoe ervaar ek daardie woorde?

Gaan doen

• Is daar enigiets in jou lewe wat jy dalk soos die visnette van 
Petrus en Andreas behoort te los?

• Wil jy ’n besluit neem?
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H O O F S T U K  2

Nie ’n gespierde 
held nie

Ons sing tereg oor die “grote Christus”, want na die opstanding is Hy 
die Een aan Wie alle mag gegee is (Matt 28:18), maar dit moet nie 
verhinder dat ons sien hoe ’n geringe mens Jesus tydens sy aardse 
lewe was nie. Sy geringheid het groot betekenis.

Jesus was ’n onderdaan in die Romeinse Ryk, maar in die amptelike 
Romeinse geskiedenis word Hy net een keer genoem. Tacitus sê die 
naam van die afskuwelike sekte wat Christene genoem word, kom 
van ene Christus. Die groot wêreldgeskiedenis het nouliks van Hom 
notisie geneem.

Jesus kom uit ’n gesin wat werklik arm was. In sy land was 95% 
van die mense arm. Hy en sy pa word tektoon genoem. Dit is nie 
’n middelklas-skrynwerker nie, maar ’n eenvoudige handwerker wat 
met hout of klip werk (Matt 13:55; Mark 6:3).

Die mense wat Jesus gevolg het, was so arm dat daar in ’n stadium 
’n paar duisend van hulle op ’n verlate plek was en die enigste kos wat 
daar onder almal te kry was, was ’n klein bietjie vis en brood. Wanneer 
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Jesus en sy mense deur ’n koringland loop, is van hulle so honger dat 
hulle are pluk, uitvryf en die rou koring eet (Mark 2:23, 25). Jesus self 
was blykbaar dikwels honger. Ons lees: Op pad terug na die stad, het 
Hy honger geword (Matt 21:18). Die mense se lewe was so haglik dat 
daar baie siektes onder hulle was, en die gemiddelde ouderdom wat 
hulle bereik het, was maar 30. Wanneer Jesus met sy volgelinge praat, 
sê Hy: Geseënd is julle wat arm is … Geseënd is julle wat nou honger 
ly (Luk 6:20-21). Daar is geen aanduidings dat Jesus meer as die res 
gehad het nie. Hy was ’n arm Man, dakloos en sonder eie geld.

Hy kom uit Nasaret, ’n gehuggie met sowat 350 mense waar baie 
in grotte gewoon het. Die huise was van ongekapte klippe met on-
geplaveide vloere. Jesus se provinsie was Galilea, ’n gebied met ge-
mengde kulture. Toegewyde Jode in Judea het die Galilese Jode as 
onrein gesien omdat hulle met heidene gemeng het. Mattheus skryf: 
Galilea van die heidene: die volk wat in duisternis woon … (4:15-16). 
Tydens sy openbare optrede het Jesus slegs tussen die klein dorpe 
en gehuggies van Galilea beweeg en nie na die twee stede in daardie 
gebied gegaan nie.

Hy sou waarskynlik vir so vyf jaar ’n laerskooltjie by ’n sinagoge 
bygewoon het om die Hebreeuse Ou Testament te leer lees.

Self het Hy niks geskryf nie. Hy het ook nie gevra dat sy volgelinge 
iets oor Hom skryf nie.

Waar ander godsdiensstigters ’n organisasie opgebou het wat na 
hulle dood kon voortbestaan, doen Jesus dit nie.

Hy het waarskynlik omtrent een jaar in die openbaar opgetree voor 
Hy tereggestel is. Moses het vir 40 jaar opgetree, Boeddha vir 50 en 
Mohammed vir ongeveer 25.

Toe sy eie mense van sy aktiwiteite hoor, het hulle gegaan om Hom 
met geweld weg te neem, want hulle het gesê dat Hy van sy sinne beroof 
was (Mark 3:21).
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Die Evangelies stem met Jesaja saam: Hy het nie skoonheid of prag 
gehad dat ons na hom sou kyk nie, nie die voorkoms dat ons van hom 
sou hou nie. Hy was verag en deur die mense verstoot … iemand vir wie 
die mense die gesig wegdraai (Jes 53:2-3).

Maar was Jesus nie ’n groot wonderwerker nie? Hy het mense 
genees, maar glad nie probeer om daardeur ’n groot man te word 
nie. Telkens lees ons dat Hy sy genesings geheim wil hou. Hy beveel 
die mense om nie daaroor te praat nie (Mark 1:44; 3:12; 8:26; 7:36). 
Die rede waarom Jesus mense genees, is nie dat Hy krag wil wys nie, 
maar omdat Hy die lydende mense innig jammer kry (1:41).

Maar wat van die opstanding? Nee, die betekenis daarvan is nie 
om die verhaal wat in die Evangelies vertel word uit te kanselleer nie, 
maar om dit te onderstreep.

Hou vas

• Menslik gesproke was Jesus ’n baie geringer mens as ons 
algemene beeld van Hom. Hy was arm, dakloos, sonder eie geld, 
meermale honger. Hy het niks geskryf en nie enige organisasie 
gestig nie. Hy het nie probeer bekend word nie.

• God kom na ons op die plek waar ons Hom laaste sou soek. 
Ons sou ’n Jesus verkies wat ’n gespierde held is, maar ons kry 
die teenoorgestelde. Dit raak alle dele van ons lewe.

• Deur Jesus lok God ons na ’n beter plek.
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Ons leef ons in
Jy woon in ’n land waarin net sowat 5% van die mense gegoed 

is. Die res is brandarm. Die politiek en ekonomie van die land 

werk so dat die 5% ryk bly en die res arm. Jy is een van die 

klein minderheid welgestelde mense.

Jy is ’n regsgeleerde wat jou kerk met regskwessies help. 

Daar duik ’n probleem op. Stories doen die rondte dat daar in 

die gramadoelas, daar ver in die agterlike dele van die land, 

’n man is wat homself ’n profeet noem. Hy het volgelinge wat 

hy op ’n dwaalweg lei, want hy leer hulle dat hulle nie hoef te 

hou by alles wat die wet vereis nie en verkondig ook ander 

volksvreemde leringe. Sy aanhang word vergroot deur die feit 

dat daar stories rondloop dat hy mense genees. Die leiding 

van jou kerk vra jou om te gaan ondersoek instel.

Jy verneem dat die “profeet” tans in ’n dorp langs die meer 

aktief is en na ’n drie dae se reis te perd kom jy moeg daar aan. 

Daar is net een herberg op die dorp wat pas by jou status en 

jy oornag daar. Die volgende dag doen jy navraag en loop na 

waar jy hoop om die selfaangestelde profeet te kry.

Jy vind hom onder ’n boom saam met ’n paar mans, vroue 

en kinders. Hulle sit sommer so plat op die grond. Hy is besig 

om ’n kind te help om ’n speelgoed-waentjie van hout te pro-

beer regmaak.

Dit stem jou nie gunstig nie, want die wet bepaal dat 

’n Joodse man nie in die openbaar met vroue mag verkeer nie. 

Kinders is nie belangrik nie – waarom sou iemand wat dink hy 

is ’n profeet hom met hulle ophou?
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Jy staan nader en wat jy sien, verbaas jou. Hy lyk dan soos 
’n boemelaar! Hy het iets soos ’n lang T-hemp onder aan, en 
dit rafel uit by die kante. Daaroor het hy iets soos ’n lang hemp 
aan, vol stof en duidelik al jare gedra. Verslete klere van ’n arm 
man. Ou sandale wat al afgeloop is. Skraal soos iemand wat 
min eet. Bruin, donkerder as baie van jou mense, soos iemand 
wat baie in die son en buitelug lewe.

Jy staan nader en hy kyk uitnodigend na jou. Hy het nie 
die houding asof hy spesiaal is wat jy van ’n selfaangestelde 
profeet verwag het nie.

Jy vra of hy mense gesond maak, en hy trek sy skouers op 
soos iemand wat nie wil hê daar moet oor ’n ding gepraat 
word nie.

Wat jy sien, is glad nie wat jy verwag het nie.
Jy weet nie wat om verder te sê nie en loop om eers met 

ander te gaan praat oor die man.

Vir groepe om oor te gesels of vir persoonlike nadenke

• Sê nou jy was die regsgeleerde in die storie hierbo, hoe sou jy 
gevoel het?

• Hoe voel jy daaroor dat Jesus menslik gesproke so ’n geringe 
mens was?

• Begin jy ’n vermoede kry watter boodskap God daardeur aan jou 
wil oordra?

• Watter rol speel die idee van sukses in jou benadering tot 
die lewe?
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• Watter verandering wil hierdie dinge in jou verhouding met 
God bring?

Gaan doen

• Kyk of jy een ding kan kies wat jy kan doen wat jou nie groter sal 
maak nie, maar geringer. Besluit wanneer jy dit gaan doen.
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H O O F S T U K  3

Met oop arms

Die geheim

Die terrein wat ons met hierdie hoofstuk betree, vra dat ek minder in-
ligting gee en jou meer aan Bybelgedeeltes self oorlaat. Ons waag dit 
om ons bloot te stel aan die geheimenis van die koninkryk (Mark 4:11), 
dit wil sê, van die nuwe wêreld wat Jesus kom aankondig het. Dié ge-
heimenis is vir wyses verberg (Matt 11:25). Vir dié wat Jesus volg, ge-
beur daar ’n wonderwerk wat hulle nie verstaan nie, maar wat hulle 
die geheimenis laat inneem. Die wonder is dat die moontlikheid vir 
hulle gegee word sodat hulle oë en ore geseënd is om werklik te kan 
sien en hoor (13:11, 16). Die sien en hoor is nie iets wat hulle regkry 
nie – dit is iets huiweringwekkend wat met hulle gebeur. Soos wan-
neer ’n mens iets geweldigs sien waarvan jy nooit as te nimmer kon 
gedroom het nie.

Met verduidelikings kan ek dit nie vir jou gee nie, maar as jy Bybel-
gedeeltes eerstehands met jou laat praat, kan jou oë vir die eerste of 
soveelste keer daarvoor oopgaan.

Ons begin deur ons in te leef in die storie van Markus 2:1-12. 
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Ons leef ons in
Jy is ’n godsdienstige Jood. Jy weet dat God hoë eise aan 
jou stel. Jy moet rein lewe, die 613 voorskrifte van die wet 
steeds nakom. Soms glip jy. Dit laat jou skuldig voel en jy weet 
God hou boek van jou skuld. Gelukkig is daar ’n uitweg. Met 
’n feestyd, ten minste een keer per jaar, gaan jy tempel toe, 
sowat ’n week te voet, om daar vir jou sondes te offer. Jy glo 
Hy vergewe jou, ook omdat jou balansstaat (van goeie dade 
wat meer is as oortredings) darem nie te sleg lyk nie. Dan 
gaan jy met ’n heerlike vry hart terug huis toe.

Jesus, die bekende geneser, kom vir ’n paar dae in jou 
dorp, Kapernaum, oorbly, in die huis van Petrus se familie. Baie 
mense gaan soontoe en drom saam in en om die huis. Jy was 
be tyds en het net-net ingekom. Jesus is aan die praat met die 
mense. Skielik is daar konsternasie. Daar val stof en ander ligte 
bou materiaal van bo af op Jesus en die ander en dan sien jy 
mense maak ’n groot gat in die dak en laat ’n draagbaar met 
’n man op afsak tot voor Jesus. Jy wonder hoe Jesus beswaar 
gaan maak dat hulle sy gasheer se huis so beskadig.

Dan gebeur daar iets wat jóú laat beswaar maak. Jesus 
se eerste woorde is: “Kind, jou sondes word vergewe.” Jy hou 
jou mond toe, want jy is geleer om jouself te gedra tussen 
so baie mense, maar jou hart skree: “Wie dink hy is hy? Net 
God kan vergewe en sy bevel is dat ons tempel toe moet kom 
met ’n redelike balansstaat en ’n offer. Nou strooi hy vergif nis 
gratis rond waar mense nie eens ’n skuldbelydenis gedoen 
het of vergifnis gevra het nie! En dit nogal vir ’n man wat 
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heel moontlik lam is omdat hy gesondig het. Die tempel en 
offerdiens lê by die hart van ons godsdiens en hierdie man 
hol dit uit van die binnekant af. Weg met Hom!”

Ek het lank gevoel die ongevraagde vergifnis is vreemd. Hoe voel jy?

Kom ons kyk of ’n volgende storie ons help.

Dit is die storie wat Jesus vertel het oor ’n man wat arbeiders huur. 

Party werk ’n hele dag, ander net ’n halfdag en ander net een uur. 

Aan die einde betaal hy almal die volle dagloon. Dié wat die hele dag 

gewerk het, maak beswaar. Die man se antwoord is dat hy goed kan 

wees soos hy wil (Matt 20:15).

My hart het ook altyd beswaar gemaak. En joune?

Die partytjies

Telkens lees ons dat een van die grootste besware van die kerkleiers 

teen Jesus soos volg geklink het: Waarom eet hy saam met die tollenaars 

en sondaars? …Kyk, Hy is ’n vraat en ’n suiplap, ’n vriend van tollenaars 

en sondaars (Mark 2:16; Matt 11:19). Dit het verder gegaan. Toe Jesus 

by gesiene mense geëet het, kom daar ’n vrou met loshangende hare 

in. Dit wys dat sy ’n prostituut is. Jesus laat haar baie naby aan Hom 

toe: haar trane, hare en lippe op sy voete (Luk 7:37-38).

Baie van hierdie etes sou vrolike partytjies gewees het. Ons moet 

goed verstaan wat dit beteken, want daardeur wys Jesus wat sy bood-

skap is.
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Die dorpies in Galilea waar hierdie dinge gebeur het, was ver-
deeld. ’n Minderheid kon lees, het die wet geken en gehou. Oor die 
meerderheid het hulle gesê: Hierdie spul wat die wet nie ken nie, ver
vloek is hulle! (Joh 7:49). In die oë van die rein minderheid was die 
res onrein en sou die reines onrein word deur saam met hulle te eet. 
As een van hulle dit sou doen, gooi hy sy eer weg en word hy met 
skaamte vervul. Dit was ’n uiterse skande, want reinheid het by die 
sentrum van die destydse Joodse godsdiens gelê.

Ons leef ons in
Jy is steeds die godsdienstige Jood oor wie ons reeds in hier-
die hoofstuk gepraat het. Jou beswaar oor die rondstrooi van 
vergifnis los jy maar eers in jou hart, want daar is baie mense 
wat van Jesus hou.

Maar wat die volgende aand gebeur, maak die hele ding 
vir jou net erger.

Kapernaum waar jy bly, is nie so groot nie en baie van die 
mense ken mekaar. Die dorp is verdeeld. ’n Minderheid van 
die mense onderhou die wet noukeurig maar ’n meerderheid 
nie. Dié meerderheid is onrein. Party van hulle oortree hewig 
– daar is selfs prostitute onder hulle. Vir jou is die ergste dat 
daar ook vyandsboeties, veragtelike meelopers, onder hulle is: 
mense wat met die gehate, onderdrukkende Romeinse ower-
heid saamwerk om julle armes verder te verarm deur be las-
ting geld uit julle te pers.

Die minderheid, waarvan jy deel is, meng nie met die on-
rein meerderheid nie, want dit sal maak dat julle volgens die 
wet ook onrein word.
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Nou hoor jy van ’n ding wat jou noop om te gaan kyk. Hier-
die Jesus wat na die dorp gekom het, kom blykbaar self uit 
’n wetsgetroue huis en bied hom aan as ’n profeet. As daar 
wets reinheid van iemand verwag kan word, dan tog van hom. 
Maar nou is daar ’n groot partytjie in die onderdorp, geskop 
deur die losbandige klomp. En jy hoor Jesus is ook daar!

Wanneer jy nader kom, staan jy onopsigtelik om te kan sien 
wat aangaan. Jy sien mense met wynbekers rondom die huis 
en hoor die luidrugtige stemme en gelag. Daar naby die deur 
sien jy Jesus staan, vrolik met ’n wynbeker in die hand. 

’n Tollenaar kom aangestap. Hy loop krom asof hy ’n swaar 
pak dra. Jy kan sien hy voel nie welkom nie. Hy besef seker 
goed dat die mense hom verag as geldwolf en vyandsboetie. 
Jy sien hoe Jesus hom aan die hand vat en hoor hoe Hy sê: 
“Sit neer jou skuldgevoelens en kom in, want jý self is welkom.”

’n Prostituut kom skaam nader. Jesus verwelkom haar met 
die volgende woorde: “Sit neer jou skaamte. Jý is welkom hier.”

Dan kom daar ’n kerkleier wat die moed het om te kom 
ondersoek instel. Sy postuur wys dat hy swaar dra aan sy be-
lang rikheid. Hy kyk afkeurend na wat aangaan. Jesus nooi hom: 
“Jy hoef nie so daar te staan nie. Los jou belangrikheid en kom 
in. Jý is welkom.” Maar hy draai om en loop weg.

Jesus het die betekenis van sy bywoning van hierdie partytjies self 
ver duidelik. Die kerkleiers maak egter beswaar en Hy verduidelik met 
drie stories.
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Die eerste handel oor ’n skaapboer wat een skaap vermis en soek 
totdat hy hom kry. By die huis aangekom, nooi hy almal wat hy kan vir 
’n vrolike partytjie. Sy woorde is: Wees saam met my bly … Dieselfde 
gebeur met ’n vrou wat ’n muntstuk soek en vind: Wees saam met my 

bly, sê sy vir almal wat sy kan kry. Jesus verduidelik: Net so sal daar in 

die hemel blydskap wees [wanneer God ’n mens vind] (Luk 15:2-10).
Die derde storie handel oor die seun wat sy deel van sy pa se 

boedel voor sy pa se dood opgeëis het en daarmee weg is. Met hier-
die eis het hy in werklikheid ’n vloek oor sy pa uitgespreek, want sy eis 
beteken: Ek wens jy was al dood. Hy “vlieg na Australië” en spandeer sy 
geld op dinge soos drank, dwelms en prostitusie. As hy heeltemal aan 
die einde van sy kragte is met amper niks om te eet nie, dink hy aan 
die oorvloed kos op sy pa se plaas en gaan hy terug. Wat sou enige 
redelike mens nou van die pa verwag? ’n Skrobbering vir die skobbejak 
of ten minste dat hy ’n skuldbelydenis moet doen of nog minder dat 
hy darem eers vir ’n proeftydperk ’n plaaswerker word. Wat doen die 
pa? Nog voor die klein niksnut skuus of enigiets anders kan sê, word hy 
met oop arms ontvang. Sy terugkeer word gevier met ’n fees wat skrik 
vir niks. Die oudste seun wat die hele tyd getrou vir sy pa gewerk het, 
maak beswaar en wie van ons sou nie saamstem nie?

Gaan kyk na die skilderye van Jesus op die internet. Gaan na Google 
Images en tik “Jesus laughing painting” in. Hierdie uitbeeldings van 
Jesus voel vir ons vreemd. Verduidelik die voorafgaande dit? 

Wat moet ek doen om gevind te word?

Wat moet ek doen om gevind te word, om terug te keer na intieme 
kontak met God? Wat het die verlamde gedoen voor Jesus sy goed-
heid oor hom uitgegooi het? Niks. Probeer dink hoe verbaas hy sou 
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opgekyk het. Sy omgewing was geneig om te dink dat siektes die 
gevolg van sonde is. Hy sou aanvaar het dat hy ’n sondaar is. Nou 
word die vryspraak net so oor hom gegooi! Dit kan sommerso met 
jou gebeur dat jy agterkom jy is gevind. Jy verstaan nie hoekom nie, 
net so min as wat die arbeiders of ons kan verstaan waarom hulle 
wat net een uur in die wingerd gewerk het ’n volle dagloon moet kry. 
Nader kontak met God is nie iets wat ek doen nie. Dit is iets wat met 
my gebeur.

Hou vas

• Jesus se boodskap is ’n aankondiging van ’n geheim. Ons kan 
dit nie werklik verstaan as dit nie wonderbaarlik aan ons gegee 
word nie.

• Die vrolike partytjies wat Jesus dikwels saam met bedenklike 
figure bygewoon het, wys die hart van sy boodskap. 
Geen wonder dat Hy bereid was om in die oë van die 
toonaangewende mense sy eer weg te gooi en in die skande te 
kom nie.

Vir groepe om oor te gesels of vir persoonlike nadenke

• Kan ons dit verstaan dat Jesus die verlamde vergewe het sonder 
dat hy sonde bely of vergifnis gevra het (Mark 2:5)?

• Wat wil Jesus vir my sê met sy storie oor die mense wat soveel 
ekstra betaal is (Matt 20:1-16)?

• Wat is die ooreenkoms tussen die drie stories wat Jesus in 
Lukas 15 vertel het (die skaap, muntstuk en weggeloopte seun)?

• Is dit net die engele wat bly is in die eerste twee stories in 
Lukas 15, of God ook?
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• Wat sê die Gees nou vir my deur die toneel waar die pa die 
weggeloopte seun terugontvang?

• Hoekom gooi Jesus sy eer weg met sy bywoning van partytjies?
• As ek terugstaan en terugkyk, wat doen die Gees deur hierdie 

hoofstuk aan my?

Gaan doen

• Jy kan die volgende tuis in jou joernaal doen, of in jou gedagtes. 
Visualiseer hoe jou lewe sal verander as die boodskap in hierdie 
hoofstuk jou in ’n groter mate boei.
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H O O F S T U K  4

’n Nuwe wêreld 
van moontlikheid

Wanneer Jesus van geloof praat, praat Hy nie oor hoe ’n mens in die 
hemel kan kom nie. Met “geloof” bedoel Hy deur die bank die vertroue 
in sy krag. Dit is vertroue in sy krag om jou te genees of andersins vir 
jou te sorg. Hy stel jou in staat om te doen wat jy kan, maar help ook 
wanneer jy aan die einde van jou moontlikhede gekom het.

Vir Jaïrus wie se dogtertjie dood is, sê Jesus: Moenie ontsteld wees 
nie. Glo net! (Luk 8:50).

Wanneer die dissipels vrees dat hulle in die storm op die meer 
vergaan, kla Jesus: Het julle nog steeds nie geloof nie? (Mark 4:40). Hy 
bedoel die geloof in sy vermoë om die storm te laat bedaar. Jesus 
nooi Petrus om op die water te loop, maar gou begin hy sink. Jesus 
verduidelik: Jy is ’n kleingelowige wat begin twyfel (Matt 14:31).

Dit beteken geloof is nie in die eerste plek vir die hemel nie, maar 
vir die hede. God kan en wil help en Hy is nou hier teenwoordig. Jy 
hoef nie in die toekoms te leef nie, want as jy daar kom, sal God daar 
wees. Nou is Hy hier.
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Daarom is geloof soos sterk medisyne wat ’n mens se hart van 
be kom mernis genees. Ons is vol bekommernis as ons kleingelowiges 
is, maar dis dwaas en onnodig, eintlik ’n gewoonte van die heidene. 
Dit is so onnodig, want God se sorg vir ons is meer as wat ons ooit 
kan dink. Hy sorg wonderlik vir die voëls en veldblomme – en hoeveel 
te meer nie vir ons nie (Matt 6:30, 32). Vir die paniekerige dissipels vra 
Jesus: Hoekom is julle bang, kleingelowiges? (8:26).

Daarom nooi Jesus ons aanhoudend om meer van gebed te maak. 
Een gelykenis word soos volg omraam: Hy het vir hulle ’n ge ly ke nis vertel 
oor hoe nodig dit is om altyd te bid en nie moed te verloor nie. Dit word 
ver duidelik met die woorde dag en nag na God roep. Die ge lyke nis ein-
dig met: Die vraag is net: Sal die Seun van die Mens, wanneer Hy kom, ge
loof op aarde vind?” (Luk 18:1, 7-8).

Jesus hou daarvan dat Bartimeus net al hoe harder uitgeroep het 
(Mark 10:48) toe die omstanders hom probeer stilmaak.

Dis hoe ons dit kan verstaan dat Jesus gesê het: Geseënd is julle wat 
arm is … Geseënd is julle wat nou honger ly (Luk 6:20-21). Gelowiges wat 
werklik arm is, kan beswaarlik anders as om God se krag te ver trou. 
Hulle armoede maak hulle van God afhanklik. Daarom is hulle geseënd.

Jesus was ’n groot geneser en dit beteken die liggaam is vir Hom 
net so belangrik as die hart en die verstand. Ons moenie net op sy 
krag vertrou wanneer ons siek is nie, maar ook wanneer ons gesond 
is. Hy wil ons energie en lewenslus gee, en dit behoort dan vir ons net 
so ’n spirituele ervaring as enigiets anders te wees.

Omdat God magtig teenwoordig is in die hele lewe, is die lewe 
basies goed. Wanneer dit goed gaan, is dit sy seën, en wanneer dit 
sleg gaan, seën Hy op ’n ander, dieper, kosbare manier. Daarom word 
ons as gelowiges bevry om die houding in te neem: Die lewe is goed.

Wanneer God jou oë vir hierdie groot en magtige Goedheid open, 
maak jy soos ’n handelaar op soek na goeie pêrels. Toe hy een baie kosbare 



36 G enooi  om te  volg  B ybelstudie

pêrel vind, het hy gegaan en alles wat hy gehad het verkoop en dit gekoop 
(Matt 13:45-46). Hoekom doen hy dit? Uit blydskap (13:44).

Hou vas

• Met “geloof” bedoel Jesus vertroue in God se krag.
• Geloof is nie in die eerste plek vir die hemel nie, maar vir die lewe 

op aarde. Dit nooi ons om in die hier en nou te lewe.
• Geloof oorwin vrees en bekommernis.
• Hoe heelhartiger ons glo, hoe meer bid ons.
• Dit is God wat ons energie en lewenslus gee.
• Die lewe is goed omdat God goed is.
• Wanneer ’n mens meer sien van die magtige goedheid van God, 

vervul dit jou met ’n blydskap wat jou bereid maak om alles prys 
te gee om meer plek vir Hom te maak.

Ons leef ons in
Jy werk in die regering van koning Herodes Antipas, in sy hoof-
stad Tiberias langs die meer van Galilea. Jy het net een seun. 
Hy is al 10 en jou vreugde en trots. Maar hy het siek geword. 
Ge leidelik het sy toestand vererger en het jou bekommernis 
toe geneem. Twee dokters het hulle bes probeer, maar dit het 
nie gehelp nie.

Toe hoor jy dat ’n profeet van Nasaret wat al verskeie mense 
genees het, na Kapernaum gekom het. Dis omtrent 20 km van 
jou stad langs die bokant van die meer. Jy oorweeg dit om sy 
hulp te gaan inroep. Maar jy huiwer, want Herodes werk saam 
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met die Romeinse regering en julle wat vir hom werk, is nie ge-
wild onder die nasionalistiese, opstandige Jode van die Galilese 
platteland nie.

Maar toe jou seun nog erger word, vertrek jy een oggend 
met eerste lig. Julle stap met haas en kort voor een die mid-
dag is julle in Kapernaum. Na ’n bietjie rondvra, kry jy Jesus en 
smeek Hom om saam met jou te kom.

Wat jy gevrees het, gebeur. Hy maak beswaar: “Julle mense 
wil nie glo voor julle wonderwerke gesien het nie.” Jy ant woord: 
“Asseblief, kom saam, my kind is aan die sterf.”

Sy antwoord slaan jou plat: “Gaan, jou seun leef.”
Vir ’n oomblik wonder jy of jy weggejaag word.
Jy kyk na Hom en sien Hy bedoel wat Hy gesê het. “Jou 

seun leef.” Die woorde los jou nie. Hulle word te sterk vir jou.
Jy bedank Hom en begin dadelik huis toe stap. Langs die 

pad twyfel jy elke nou en dan, maar dan hoor jy weer: “Jou 
seun leef.”

Jy word moeg en julle moet halfpad in ’n dorpie oornag. Jy 
slaap amper nie. Die een oomblik vrees jy dat jy jou seun nie 
weer lewend gaan sien nie, maar telkens is Jesus se woorde 
weer sterker: “Jou seun leef.”

Dou voor dag is julle op en op pad. Nie lank nie, of jy sien 
mense van voor af haastig aankom. Dit is jou diensknegte. 
Jou hart bons.

Hulle lyk bly en sê dadelik: “Jou kind se toestand het ge-
draai en hy word vinnig gesond.”

“Wanneer?” vra jy.
“Gister eenuur.”
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Jy besef dit is hoe laat dit was toe Jesus daardie woorde 
gesê het.

Vir groepe om oor te gesels of vir persoonlike nadenke

• Wat wil die storie in bostaande dramatisering vir jou sê?
• Hoe wil jou geloof jou help om meer in die huidige oomblik 

te lewe?
• Watter bekommernis voel jy nou die duidelikste en hoe 

antwoord jou geloof daarop?
• Hoe voel jy oor die rol wat gebedsversoeke in jou lewe speel?
• Hoe dink jy oor die stelling dat jy God net soveel in jou liggaam 

kan beleef as in jou emosies en jou verstand?
• Wat is daar diep in jou binnewêreld jou houding oor die lewe? 

Byvoorbeeld:
 − Die lewe is onregverdig.
 − Die lewe is moeilik.
 − Die lewe is goed.
 − Die lewe is meestal sleg.
 − Die lewe is gevaarlik.

• Is daar iets wat jy wil prysgee om Christus se mag meer in jou 
lewe in te laat?

Gaan doen

• As jy dink aan die gewone dinge wat vandag nog vir jou voorlê – 
is daar iets wat jy van die Here wil vra?
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• Sluit jou oë en konsentreer op jou hande. Voel die lewe in die 
handpalms en vingerpunte. Ervaar dit as ’n teken dat God nou in 
jou is en lewe en asem vir jou gee (Hand 17:25).

• Maak in minder as ’n minuut met ’n paar strepe vir jouself 
’n sketsie van hoe jy God se teenwoordigheid in jou lewe sien.
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H O O F S T U K  5

Die God wat my “om 
die nek val en soen”

In die vorige twee hoofstukke het ons stilgestaan by die goedheid 
van God. Toe het dit gegaan oor die grootheid en krag daarvan, en 
nou draai ons na die nabyheid en warmte daarvan. Die opskrif van 
hierdie hoofstuk is ’n aanhaling van woorde van Jesus oor sy Vader.

Jesus het verskil van die Joodse godsdiens van sy tyd. Dit is die 
basiese rede waarom hulle Hom laat kruisig het. Die kern van hierdie 
verskil is Jesus se boodskap oor hoe genadig en warm sy Vader is. 
Daarsonder kan ons Hom nie verstaan nie.

Die God van die Joodse godsdiens tydens Jesus se lewe was nie 
soos Jesus se Vader nie. Met hulle grote en regverdige God kon jy nie 
so tuis raak soos met die Vader wat Jesus verkondig het nie. Dink aan 
die God-verhaal waarmee hulle geleef het. Toe Israel uit die woestyn 
kom en vrugbare land begin inneem, het Hy hulle beveel om volke 
wat in sy pad staan, man, vrou en kind dood te maak. Toe Israel nie na 
Hom luister nie, laat Hy hulle vyande hulle staat vernietig en die res 
in ballingskap wegsleep. Ná die ballingskap leef hulle meestal steeds 
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onder vreemde heersers en glo dat God hulle eers sal bevry as almal 
van hulle die wet nakom. Met dié God kan jy nie baie tuis raak nie.

Talle Jode was streng gehoorsaam en wetsgetrou, maar Jesus kla dat 
hulle harte ver van God af is (Mark 7:6). Hulle spiritualiteit was een van trots 
op hulle eie goeie lewe, een van geestelike rykdom (Luk 18:11-12).

Daarteenoor verkondig Jesus ’n spiritualiteit van geestelike armoe-
de. Ek het dit nie, ook nie geestelik nie, en is heeltemal van God af-
hanklik om my vas te hou en geestelik te voed. Geseënd is dié wat weet 
hoe afhanklik hulle van God is (Matt 5:3). My hart is naby God, want aan 
Hom hang my lewe. Hy hou daarvan dat ek so aan Hom klou, want Hy 
het ’n hart vir my, ’n baie warm hart.

Daarom leer Jesus sy volgelinge om God as “Abba” aan te spreek. 
Dis Aramees vir “pa”, die woord wat kinders normaalweg vir hulle pa 
gebruik het, intiemer as “vader” (Mark 14:36). Joodse gebede het God 
hoog gemaak met verskeie huldigings. Dit staan in kontras met die 
kinderlike eenvoud van die Ons Vader-gebed. Dit is ’n gebed wat 
volgens Lukas bloot uit vyf versoeke bestaan (11:2-4), vir mense wat 
afhanklik bakhand voor God staan, mense wat weet hoe sag God se 
hart is.

Die Vader word nie kwaad as jy aanhou neul by Hom nie. Sy hart 
is so sag dat Hy eintlik daarvan hou (Luk 18:1-9). Jesus se Vader is so 
verdraagsaam dat Jesus selfs so ver gaan om ’n psalm aan te haal wat 
die Vader verwyt oor onbetrokkenheid: My God, my God, waarom het 
U My verlaat? (Mark 15:34).

Met sy eie gedrag wys Jesus hoe die Vader is. Kinders moes des-
tyds nie gehoor of gesien word nie. Tog waag ’n paar ma’s dit om te 
vra dat Jesus hulle kinders aanraak. Die dissipels probeer hulle weg-
jaag, maar dit maak Jesus verontwaardig. Hy doen meer as wat hulle 
vra: Hy neem hulle toe in sy arms en seën hulle, terwyl Hy sy hande op 
hulle lê (10:13-16).



42 G enooi  om te  volg  B ybelstudie

Hy gaan verder. Toe Hy by ’n deftige maaltyd was, dring ’n straat-
vrou in en begin om Jesus se voete met haar trane nat te maak. Sy het 

sy voete met haar hare afgedroog, dit gesoen, en met die geurige olie 

ingevryf (Luk 7:38). Hoe sou jy gevoel het? Jesus laat alles toe. Hoe is 
die Vader dan?

Jesus se gedrag wys dat Hy in ’n liefdesverhouding met sy Vader 
lewe. Soos dit gaan met verliefdes, wil Hy telkens tyd alleen met 
sy Vader deurbring. Kom ons luister na ’n paar voorbeelde. Vroeg

oggend, toe dit nog stikdonker was, het Hy opgestaan en na buite ge

gaan, en na ’n verlate plek vertrek. Daar het Hy gebid (Mark 1:35). Na die 
broodvermeerdering, van laatmiddag tot in die aand, is Jesus op die 

berg om te bid. Hy kom toe eers na sy dissipels om 03:00 in die vroeë 
oggendure (6:46-48). Groot skares het om Hom saamgedrom … Hy het 

Hom egter gereeld teruggetrek na afgeleë plekke om te bid (Luk 5:15-16). 
Voor Hy sy dissipels gekies het, het Hy uitgegaan na die berg om te bid 

en Hy het die nag deurgebring in gebed met God (6:12).
As Jesus dit nodig gehad het, hoeveel te meer het ons dit nodig 

om gereeld tyd opsy te sit vir eensame stilte saam met die Vader? 
Ons wil mos graag dwarsdeur die dag bewus bly van God se teen-
woordigheid en ’n baie goeie platform waarop dit gebou kan word, 
is gereelde afgebakende tyd met God.

Jesus het die gedrag van die straatvrou by die deftige maaltyd 
verdedig deur te sê: Sy het baie liefde betoon (7:47). God hunker na 
baie liefde uit jou hart vir Hom. Hy het so ’n sterk gevoel vir jou dat Hy 
daarna verlang dat jy ook sterk tot Hom aangetrokke moet voel. Die 
eerste ding wat Hy in jou binnewêreld soek, is dat jy Hom moet liefhê 
met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand en met al 

jou krag (Mark 12:30).
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Hou vas

• Ons voel dalk ongemaklik as daar gesê word dat God ons “om die 
nek val en soen”, maar Jesus het nie gehuiwer om sulke woorde 
oor God te gebruik nie. Hy verkondig ’n Pa wie se liefde vir ons 
baie warmer is as wat sy tydgenote gedink het.

• Jesus spreek God as “Pa” aan, nie “Vader” nie.
• Jesus nooi ons om kinderlik van ons ewige Pa afhanklik te wees.
• Ons ewige Pa vra gloeiende liefde van ons kant.
• Jesus se lewe wys hoe belangrik tye van stil eensaamheid saam 

met ons ewige Pa is.

Ons leef ons in
Jou pa het ’n sterk besigheid waarin Hy vir jou ’n goeie werk 
gegee het. Jy is nog ongetroud en verdien baie meer as wat 
jy nodig het. Jy ontwikkel ’n uitspattige leefstyl met vriende, 
drank, dwelms, besoeke aan klubs waar ontkleedanseresse 
op tree en dergelike. Later is daar nie meer vir jou genoeg in 
jou eie omgewing nie en begin jy droom van ’n nog lekkerder 
lewe in Australië, weg van jou pa se oë. Sonder sy medewete 
kry jy dit reg om mettertyd vir jou ’n visum soontoe te reël. 
Jy oortuig jou pa dat dit baie duur is om daar te vestig en vra 
’n groot som geld. Hy maak beswaar, maar jy hou aan om druk 
op hom te sit. Uiteindelik word sy hart sag en gee hy jou wat 
jy vra.

Só is jy weg. In Sydney vind jy dat dit is soos jy verwag het: 
Indien jy bereid is om baie geld uit te gee, kry jy vriende. Nie 
lank nie, of jy is verslaaf aan alkohol, harde dwelmmiddels en 
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prostitusie. Wanneer jou geld min raak, probeer jy die situasie 
met dobbel red. En so verloor jy prakties al jou geld. Vir ’n ruk 
soek jy werk, maar sonder sukses.

Jy raak so moedeloos dat jy die ondenkbare doen: Jy bel jou 
pa en vra hom om ’n vliegkaartjie vir jou te koop. Hy sê hy het 
gehoor van jou losbandige lewe, maar is nietemin gewillig.

Jou ouers wag jou in op die lughawe en jy verwag ’n stram 
verwelkoming en later ’n uitvra-sessie en ’n skrobbering. Jy wil 
aanbied om vir die minimumsalaris vir jou pa te werk.

Maar wanneer jy met jou tas verskyn, verhelder vreugde jou 
pa se gesig, val hy jou om die nek en soen jou. Jy wil dadelik 
skuus sê en jou aanbod doen, maar jy kry nie kans nie, want hy 
sê: “Ons moet eers direk huis toe gaan. Ons het ’n groot ver-
welkomingspartytjie vir jou gereël. Ek wil die pos wat jy in my 
besigheid gehad het vir jou teruggee, as jy dit wil hê.”

Vir groepe om oor te gesels of vir persoonlike nadenke

• Hoe sou jy gevoel het as jy so verwelkom is?
• As jy daaraan dink dat God nou so met jou maak, hoe laat dit 

jou voel?
• Hoe sien jy die hart van Jesus se boodskap?
• Moet jou Godsbeeld aangepas word?
• Kan jy God as “Pa” aanspreek, of wil jy liewer hou by “Vader” en 

jou gedagtes daaroor aanpas?
• Hoe lyk jou liefde vir die ewige Pa nou vir jou?
• Speel stilte en eensaamheid saam met jou ewige Pa tans ’n rol in 

jou lewe? Hoe sou jy dit graag wou hê?
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Gaan doen

• Kies of jy gaan skets of skryf. (Jou skets kan selfs ’n rowwe een 
wees van ’n paar lyne in sekondes gemaak.) Gee dan met skets of 
skryf uitdrukking aan:

 − die Godsbeeld waarmee jy grootgeword het
 − die Godsbeeld wat Jesus vir jou bring.
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H O O F S T U K  6

Amptelik was 
Jesus ’n ketter

Jesus was ’n Jood

Die derde fase van die wetenskaplike navorsing oor die historiese 
Jesus loop vanaf die tagtigerjare van die vorige eeu. In dié fase het 
dit al hoe duideliker geword dat Jesus deur en deur Joods was. Die 
spekulasies dat Hy ook deur die Hellenistiese of Indiese kultuur beïn-
vloed is, het geen bewyse nie, maar sy Joodsheid lê oop en bloot 
voor ons.

Die Joodse volk is Jesus se volk, hulle taal sy taal, hulle kultuur sy 
kultuur, hulle Heilige Skrif sy Heilige Skrif, hulle God sy God, hulle ge-
be de sy gebede, hulle “kerkbywoning” sy kerkbywoning, hulle lewens-
uitkyk sy lewensuitkyk. Hy was nie ge leerd nie, maar kon klaarblyklik 
regkom met die Hebreeuse Ou Testa ment, sy Bybel. Hy het die gesag 
daarvan aanvaar en dit leer ken. Lukas rap porteer Hom soos volg: Dit 
is makliker vir die hemel en die aarde om tot niet te gaan as dat een strepie 
van die wet wegval (Luk 16:17). Saterdae het Hy sinagoge toe gegaan. 
Drie maal per dag sou Hy en sy dissipels die Sjema-geloofsbelydenis 
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gesê het (die kort vorm is Deut 6:4-5). Wanneer daar vir Hom gevra 
word wat die belangrikste gebod is, be gin sy antwoord met woorde 
uit hierdie Sjema, en gaan Hy voort met woorde uit Levitikus (19:18; 
Mark 12:29-31).

Nooit verwerp Jesus die Joodse godsdiens nie, al verwerp hulle 
Hom. Sy doel was om die Joodse volk na die ware betekenis van hulle 
godsdiens terug te lei.

Maar Jesus gaan nie saam met alles in die Ou-
Testamentiese wet nie

Ons kyk eers na vier voorbeelde:
1.  Daar staan in die Ou Testament geskrywe ’n man mag ’n skeibrief 

skryf en dit vir [sy vrou] gee en haar uit sy huis uit wegstuur 
(Deut 24:1). Jesus maak egskeiding moeiliker (Mark 10:1-12).

2.  Die Skrif bepaal ook dat as iemand jou skade aandoen, moet jy 
hom/haar dieselfde skade aandoen, proporsioneel (Lev 24:19-20). 
Jesus leer ons moet nie kwaad vir kwaad vergeld nie (Matt 5:39).

3.  Die Ou Testament laat ook toe dat ’n mens ’n eed aflê (Lev 19:12). 
Jesus sê nee, jy moet in elk geval altyd die waarheid praat 
(Matt 5:34).

4.  Gebaseer op die Ou Testament het die Joodse godsdiens baie 
van reinheid gemaak. Hulle moes hande was voor hulle eet en 
sekere kossoorte vermy. Jesus verskil: Daar is niks wat van buite af 
in ’n mens ingaan wat jou onrein kan maak nie, maar die dinge wat 
uit ’n mens uitkom, dit is wat jou onrein maak (Mark 7:14). Hier het 
Jesus met een sin alle kos rein verklaar (7:19).

Waarom kon Jesus wat so lief was vir die wet dit tog op punte verby-
gaan? Hy antwoord self: Tot en met Johannes het die wet en die profete 
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gegeld, maar van toe af word die evangelie van die onbeperkte goedheid 

(koninkryk) van God verkondig … (Luk 16:16-17). Dit wil sê, daar is iets 
groter as koue wetsgetrouheid: Die goedheid van God teenoor ons 
wat ons omvorm om goed te wees vir mense. Daarom kan ’n man 
’n vrou nie sommer wegstuur of ’n ander kwaad vir kwaad vergeld nie.

Kyk mooi, en jy sal sien dat Jesus die bedoeling van die wet op al 
vier bogenoemde punte verder vat, tot in die hart. (1) Jou vrou moet 
beter beskerm word as deur die bepaling oor ’n brief. (2) Die mede-
mens moet beter behandel word as bloot proporsioneel. (3) Om die 
waar heid te praat, moet so deel van jou wees dat jy nie hoef te sweer 
nie. (4) Reinheid moet in die hart heers.

Jesus bots met hoekstene van die Joodse wet

Vir die Joodse godsdiensleiers was die Ou-Testamentiese wet nie ge-
noeg nie. Hulle het dit uitgelê, verbesonder en uitgebrei in ’n reeks 
boeke wat Talmoed genoem word. In ’n groot mate het Jesus hierby in-
geval, maar op belangrike punte het Hy Hom nie daaraan gesteur nie.

Daar is meer voorbeelde, maar ons kyk net na twee: die sabbat en 
Jesus se verhouding met vroue.

In die Joodse wet was die sabbat ’n baie ernstige saak. Tydens 
die Makkabese oorlog is daar in een stadium meer as ’n duisend 
Jode dood gemaak omdat hulle nie op die sabbat wou veg nie. Die 
Joodse wet het die saak tot in fyn besonderhede gereël. Jy mag, 
byvoor beeld, nie op die sabbat koringare gepluk het nie. Maar in een 
stadium was die groepie armes wat saam met Jesus geswerf het so 
honger dat hulle dit gedoen het. 

Die kerkleiers maak beswaar. Jesus antwoord: Toe Dawid en 
sy mense baie honger gely het, het hulle iets erger gedoen. Hy 



49Amptel ik  was  Jesus  ’n  k etter

verduidelik: Die mens is nie daar vir die wet nie, maar die wet vir die 
mens (Mark 2:27).

Vir die mens – dit is die draende motief van Jesus se optrede. Daar-
om is daar verskeie verhale oor hoe Hy, teen die wet, mense op die 
sabbat genees het.

Vir die mens. Daarom het Jesus nie saamgegaan met die min ag-
ting van vroue nie. In Jesus se tyd was vroue baie laag in die sosiale 
rangorde. In die sinagoge moes hulle apart sit en by die tempel mag 
hulle nie verder inkom as die vrouevoorhof nie. Hulle moes nie in 
die openbaar saam met mans beweeg nie. Jesus steur Hom nie hier-
aan nie. In sy omwandeling van dorpie tot dorpie het ’n aantal vroue 
saam gegaan (Luk 8:2). Met sy kruisiging was sy manlike dissipels af-
wesig, maar baie vroue, wat saam met Hom van Galilea na Jerusalem 
gegaan het, was daar. Maria Magdalena, Maria die ma van Jakobus en 
Joses en Salome word by name genoem (Mark 15:40-41).

As ons nou die hele prentjie wat ons tot dusver gekry het in oën-
skou neem, kan ons sien wat die basiese rede is waarom die Jode Jesus 
oorgegee het om tereggestel te word. Die tema vir die mens was vir 
Hom sentraal terwyl hulle wet vir die Joodse leiers sentraal was.

Hou vas

• Jesus was so Joods as wat maar kon kom. Sy kultuur en 
godsdiens was deur en deur Joods. Waar moontlik wou Hy 
gehoorsaam wees aan God se wet soos die Jode dit verstaan 
het. Hy wou die Joodse volk na die ware betekenis van hulle 
godsdiens teruglei.

• Jesus gaan nie saam met alles in die Ou-Testamentiese wet nie. 
Sy motief is dat Hy (a) goedheid teenoor mense sentraal stel en 
(b) die bedoeling van die wet verder voer tot in die hart.
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• Die Joodse leiers het hulle uitleg van die Ou-Testamentiese 
wet sentraal gestel. Omdat Jesus die liefde van God, vir God en 
vir mense sentraal stel, bots Hy telkens met die Joodse leiers. 
Sodoende skud Hy die fondamente van die gevestigde orde in 
sy volk. Daarom het die Joodse leiers geëis dat die Romeinse 
owerheid Hom teregstel.

Ons leef ons in
Jy is Levi wat voorheen ’n tollenaar was en lekker liberaal met 
jou volk se wet omgegaan het. Maar nou het jy by Jesus se 
vriende kring aangesluit en moet jy aanpas. Jesus vra dat julle 
so ver moontlik wetsgetrou lewe. Aanvanklik was dit vir jou 
swaar, maar jy het daaraan gewoond geword. Meer as dit: Jesus 
het jou aangesteek met sy diep liefde vir sy volk en hulle wet.

Een dag neem julle kortpad deur ’n koringland om by ’n vol-
gen de gehuggie te kom. Jy is nou so honger dat jou oë bly 
draai na die ryp koringare. Jy vat ’n kans, pluk skelm ’n aar, vryf 
dit uit en sit die korrels in jou mond. Jy weet dis teen die wet op 
die heilige Saterdag. Die ander moet jou net nie sien nie.

Maar ’n ander volgeling het die geritsel in jou hande ge-
hoor en gesien wat jy doen. Hy volg jou voorbeeld. Nie lank 
nie of ’n hele paar van julle loop en kou.

By die gehuggie aangekom, loop daar twee lede van die 
strengste groep in julle kerk op Jesus af. Jy word koud van skrik 
wanneer jy hoor wat hulle sê. Iemand het julle sien are pluk en 
vir hulle vertel. Nou sê hulle vir Jesus: “Jy hou jou profeet, maar 
jou mense hou nie eers die wet nie!”
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Jy verwag dat Jesus streng gaan vra: “Wie almal het dit ge-
doen en wie het begin?”

Maar Jesus doen wat julle almal verbaas. Hy antwoord die 
strenges dat hulle meer begrip vir honger moet hê. Hy moti-
veer: Toe Dawid-hulle regtig honger gely het, het hulle die wet 
erger oortree. Julle volgelinge kyk met groot oë na mekaar en 
wonder of Jesus besef wat Hy sê.

Dan verduidelik Hy: “Die sabbat is gemaak vir die mens en nie 
die mens vir die sabbat nie” (Mark 2:27).

Jy begin verstaan: Jesus se omgee vir julle volgelinge is 
meer as wat jy gedink het, vir Hom belangriker as sekere be-
pal ings in die wet.

Jou hart word warm.

Vir groepe om oor te gesels of vir persoonlike nadenke

• As jy Levi was, hoe sou jy gevoel het?
• Hoe voel jy oor die volgende stelling: Ons moet goeie burgers 

wees, getrou aan al die wette van ons land. (Moenie te lank 
hierby stilstaan nie.)

• Indien jy iets doen wat eintlik nie reg is nie, hoe voel jy 
nou daaroor?

• Is daar elemente wat gevestig geraak het in die sienings en 
leefstyl van die groep mense waaraan jy behoort waarvan Jesus 
sou verskil?

• Indien dit so is, wil jy iets daaraan doen?
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• Sal jy ter wille van die belang van een of meer mense iets doen 
wat jou ongewild maak, of selfs ’n reël of gewoonte waaraan jy 
jou tot dusver gehou het, deurbreek?

• Is daar ’n punt in jou lewe waar jy die vrees vir kritiek wil oorwin?

Gaan doen

• Oorweeg dit om ’n besluit te neem.
  (Voorbeeld: ’n Haastige persoon het besluit om homself R20 

te beboet elke keer as hy oor ’n oranje lig ry wanneer hy nog 
gemaklik genoeg kon stilgehou het.)
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H O O F S T U K  7

Amptelik was 
Jesus skuldig aan 

hoogverraad

Jesus se boodskap word vir ons baie duideliker as ons die politieke 
redes waarom Hy tereggestel is, verstaan. Ons maak baie daarvan dat 
Hy gekruisig is om vir ons sondes te betaal, maar as dit vir jou die 
enigste verklaring is waarom Hy gedood is, mis jy baie.

Die politiek van Jesus se tyd

Die draende krag in die Joodse volk was die geloof dat God hulle van 
vreemde oorheersing bevry. Hulle sentrale fees was die paasfees, en 
dit was ’n viering van hulle bevryding uit die onderdrukking in Egipte. 
Vir eeue kon hulle toe hulleself regeer, maar toe het sterker lande 
hulle ingeneem en ’n klomp van hulle in ballingskap weggevoer. 
Daar het hulle bly hoop, en toe het God hulle inderdaad na hulle eie 
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land laat terugkeer. Maar daar het die vreemde magte hulle nie gelos 
nie. Die meeste van die tyd het hulle onder vreemde oorheersing gely.

In Jesus se tyd was dit die magtige Romeinse Ryk wat oor die Jode 
geheers het. Swaar belastings is opgelê en wanneer daar van tyd tot 
tyd opstande uitgebreek het, is dit wreed onderdruk. Gevolglik was 
die meeste van die mense verskriklik arm. Hulle was kwaad vir die 
Joodse leiers wat met die Romeine saamgewerk het. In baie harte 
was daar ’n rewolusionêre gees. In Galilea, waar Jesus opgetree het, 
was dit vurig.

Die hoop dat God een of ander tyd ’n Messias sal stuur om hulle 
van Rome te verlos, was sterk.

Toe Jesus bekend word, het baie mense gehoop dat Hy dalk die 
lang verwagte verlosser is wat óf ’n opstand sal lei óf God wonder-
baar lik sal laat ingryp. Johannes verhaal dat ’n skare Hom met geweld 
koning wou maak (Joh 6:15). Lukas vertel dat die Emmausgangers 
hulle teleurstelling na sy dood soos volg uitspreek: Ons het so gehoop 
dat dit Hy is wat Israel sou verlos (Luk 24:21).

Watter posisie neem Jesus in?

Jesus bly trou aan sy Heilige Skrif wat baie duidelik is oor verdrukking 
van mense. Die Here sê byvoorbeeld: Ek is by hom wat verdruk en 
nederig is. Ek gee nuwe krag aan die verdruktes (Jes 57:15). Vir sy intree-
preek in Nasaret kies Jesus die volgende teks: [My taak is] om die goeie 
boodskap aan arm mense te verkondig … om onderdruktes te bevry 
(Luk 4:18). Dit is dan ook hoofsaaklik armes wat tot Hom aangetrokke 
voel. Hy praat met hulle en sê: Geseënd is julle wat arm is … Geseënd 
is julle wat nou honger ly, en ellende wag op julle wat ryk is … ellende 
wag op julle wat nou versadig is (6:20-21, 24-25). Jesus kritiseer die 
Joodse leiers dat hulle maak of hulle die wet hou, maar julle het die 
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gewigtigste van die wet nagelaat – die reg en die barmhartigheid en die 

trou (Matt 23:23).
Jesus staan in kontras met ander godsdienste. Hy bring nie soos 

Kung Fut-se ’n aristokratiese moraal vir die edeles om hulle van die ge-
wone mense te onderskei nie. Hy bring nie soos Boeddha ’n mon nike-
moraal vir die volkome bewustes om hulle as deel van ’n gemeen skap 
te orden nie. Hy bring beslis nie soos in die Hindoeïsme ’n moraal wat 
lei tot diskriminering teen die laer kaste van mense nie. Nee, die ken-
merk van sy lewe is dat Hy beweeg na dié wat as die laagstes be skou 
word, die prostitute, kranksinnige vroue, melaatses en dies meer.

Die gevolg was dat die maghebbers gou teen Jesus gedraai het. 
Hy was nog in Galilea besig toe goedgesinde Fariseërs Hom al ge-
waarsku het: Herodes wil U doodmaak (Luk 13:31). Jesus antwoord: 
Gaan sê vir daardie jakkals … (13:32). Met jakkals het Jesus nie soos 
ons ’n skelm dier bedoel nie, maar ’n roofdier, iemand wat die armes 
beroof en onderdruk. Van die Joodse leiers het Hom krities dopgehou 
en Hy noem hulle slange en addergeslag, en dreig: ellende wag op julle 

(Matt 23:33).

Die laaste week

Volgens die oudste drie Evangelies het Jesus net een fatale besoek 
aan die hoofstad gebring. Die spanning tussen Hom en die owerhede 
het so vinnig opgebou dat Hy binne ses dae tereggestel is.

Dit was met paasfees, die gevaarlikste tyd. Dan vier die Jode hulle 
bevryding uit Egipte en van alle vreemde magte. Massas opstan-
dige Galileërs onderneem ’n pelgrimstog na die hoofstad. Jesus gaan 
saam. Die Romeine ken al die Jode se paasfees en bring vir veiligheid 
ekstra versterkings na Jerusalem.
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Saterdagaand slaap Jesus by vriende in Betanië, sowat 6 km buite 
Jerusalem. Sondag doen Hy ’n simboliese handeling wat die uiters 
gevaarlike belofte van die profeet Sagaria weerspieël: Jubel, Sion! Juig, 

Jerusalem! Jou koning sal na jou toe kom … Hy is ’n oorwinnaar … en hy 

ry op ’n donkie. Ek sal die strydwaens … vernietig, die perde uit Jerusalem 

uitroei (Sag 9:9-10). Saam met die massa pelgrims beweeg Hy van die 
ooste af die stad binne, en ry op ’n donkie! Die skare neem palmtakke, 
hulle simbool van opstand, om Jesus tegemoet te gaan en sing oor-
winningspsalms (Matt 21:9). Hulle dink dit is nou die regte oomblik. 
Die hele stad kom in beroering (21:10).

Jesus gaan tot by die tempel, kyk na alles, en keer terug na Betanië. 
Maandag kom Jesus weer in en doen ’n verskriklike ding. Sonder 
enige vooraf waarskuwing betree Hy die enorme tempelterrein en 
verdryf al die handelaars. Hy het nie bloot bedoel dat daar nie op 
die tempelterrein handel gedryf moet word nie. Sy bedoeling was 
dat die hele tempel, die vesting van die Joodse Raad wat met die 
Romeine saamgewerk het, ’n rowerspelonk geword het (Mark 11:17). 
Met sy sweep wys Hy dat die hele plek, die hele sisteem wat daarmee 
verbonde was, verwerp moes word. Dit was ’n sisteem wat die armes 
beroof het, en by hulle het Jesus se hart gelê. Dinsdag kom vertel 
Jesus dan ook ’n gelykenis wat beteken die Joodse leiers is rowers 
(Matt 21:33-45).

Toe besluit hierdie leiers finaal dat Hy moet sterf. Hulle vergader 
en lê ’n klag van oproerigheid by die goewerneur: Ons het bevind dat 

hierdie man ons volk ophits teen die keiser (Luk 23:2). Die Romeine se 
wreedste manier om iemand tereg te stel, was om hom aan ’n kruis 
te hang tot hy beswyk. Hulle het dit slegs vir politieke opstandelinge 
gebruik. So word Jesus gedood.
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Hou vas

• In Jesus se samelewing het ’n baie klein groep mense die mag 
en rykdom gehad. Hulle het die samelewing georden om 
hulle bevoorregting te beskerm. Uit liefde vir die mense het 
Jesus sy posisie gekies by die armes en verdruktes en teen die 
maghebbers.

• Die staatkundige situasie van die Jode na die ballingskap was 
sodanig dat dit goed verstaanbaar is dat hulle eeu na eeu uiters 
opstandig was. Dit is ook verstaanbaar dat die owerheid min 
geduld met rebelle en oënskynlike rebelle gehad het.

• Baie Jode het begin hoop dat Jesus ’n suksesvolle opstand teen 
die onderdrukkende owerheid sou kon lei. Jesus het so opgetree 
dat Hy vir die Joodse en Romeinse maghebbers staatsgevaarlik 
gelyk het.

Ons leef ons in
Jy is ’n leierpriester, een van die 70 wat in die Joodse Volks raad 
dien. Daar is jy een van die vooraanstaandes, want jy is lid van 
die welgestelde hoër klas, die Sadduseërs. Ter wille van die 
be houd van jul bevoorregte posisie werk julle nou saam met 
die Romeinse owerheid. Julle mense moet jul volk rustig hou.

Die laaste 20 jaar kon julle opstand verhoed, maar nou broei 
daar staatsgevaarlike onrus in die noorde van die Joodse ge-
bied, in Galilea. Daar is baie verregse mense wat wag vir die 
eerste die beste geleentheid om politieke onrus te stook.

Nou hoor julle telkens weer gerugte van ’n sekere profeet 
wat groot skares in Galilea trek.
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Die gevaarlikste tyd van die jaar kom nader: paasfees. Die 
samedromming van die massas kan maklik rewolusionêr raak.

Julle hoop die profeet sal in Galilea bly. Maar tot julle ont-
steltenis hoor julle kort voor die fees dat Hy in die nabygeleë 
buurdorpie is. Julle sorg dat jul informante oral probeer in-
filtreer en hulle berig dat die profeet gewild is en dat dit die 
gevaar van opstand kan verhoog as daar teen hom opgetree 
word. Die Volksraad besluit om eers te wag en kyk.

Dan kom die laaste Sondag voor die fees en julle kry die 
berig dat die profeet saam met ’n groot massa inkom stad toe. 
Jy besef die situasie is nou kritiek en gaan kyk self. Van ver af 
hoor jy liedere opklink. Dan besef jy wat jy hoor: Dis rewo lu sio-
nêre psalms wat daar gesing word! Jy stuur ’n bood skapper 
om die militêre owerhede te waarsku.

Nie lank nie of ’n brigadier kom vra jou wat julle advies is. 
Jy antwoord dat die Raad binnekort weer sal praat, maar dat 
die soldate nog moet wag en kyk.

Die profeet het toe net tot by die tempel gegaan en gou 
omgedraai om terug te gaan na die dorpie waarvandaan hy 
gekom het. Toe jy dit agterkom, slaak jy ’n sug van verligting.

Maar Maandag kom hy toe weer tempel toe en wys finaal 
dat hy julle gesag minag. Hy veroorsaak chaos op die tempel-
terrein deur al die handelaars uit te jaag. Julle besef wat dit 
beteken. Sonder die mense wat offerdiere verkoop, is daar nie 
’n offerdiens nie en as daar nie ’n offerdiens is nie, is daar nie 
’n tempel nie. Dié rebel verwerp die hart van julle gods diens-
tige en politieke mag.



59Amptel ik  was  Jesus  skuld ig  aan hoogver raad

Die Raad kom dadelik saam en besluit eenparig dat hierdie 
profeet so gou moontlik moet sterf. 

Vir groepe om oor te gesels of vir persoonlike nadenke

• Watter gedagtes en gevoelens maak hierdie dramatisering van 
Jesus se inry in Jerusalem by jou wakker?

• Hoe verstaan jy Jesus se basiese motief wat Hom so diep in die 
moeilikheid laat beland het?

• Hoe voel jy oor die armes rondom jou?
• Werk ons samelewing ook soos Jesus s’n in die sin dat die rykes 

ryk en die armes arm gehou word?
• Het jy ’n aandeel aan die huidige onreg in ons land? Trek jy 

voordeel daaruit?
• Wat kan jy saam met ander of op jou eie doen wat tot voordeel 

van armes sal strek?

Gaan doen

• Oorweeg dit om te besluit waar jy jou gedrag wil aanpas.



60

H O O F S T U K  8

Jesus kies 
’n alternatiewe pad

Hier kom ons nou by die hart van wat die aardse lewe van Jesus ons 
wil leer. Die Evangelie van Markus verdeel in twee helftes, en die 
tweede (8:27 – 16:8) handel oor die alternatiewe pad wat Jesus kies.

Die Gees moet ons oë open om die betekenis van dié pad te ver-
staan. Daarom raam Markus hierdie tweede deel van sy Evangelie met 
twee vertellings van blindes wat Jesus genees het (8:22-26; 10:46-52).

Markus benadruk dit verder deur in hierdie deel drie keer te wys 
hoe die dissipels Jesus se pad misverstaan. Toe Jesus sê die Messias 
sal moet ly, wys Petrus Hom tereg (8:32). Toe Jesus ’n tweede keer sê 
Hy sal moet ly, het die dissipels met mekaar begin redekawel oor wie 

die belangrikste van hulle is (9:34). Toe Jesus sy lyding vir die derde 
keer aankondig, wys Johannes en Jakobus dat hulle Petrus as leier 
wil verbysteek en graag die twee topaanstellings in Jesus se nuwe 
regering wil hê (10:37).
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Die drie ander opsies

1.  Jesus kon besluit het om geen moeilikheid te soek nie deur 
nie kant te kies nie. Hy kon Hom aan die politieke spanning 
onttrek het deur vroom en geestelik te lewe. Dan sou Hy nie na 
Jerusalem gegaan het nie, of hoogstens gegaan het om stil en 
onopsigtelik in die tempel te aanbid.

2.  Jesus kon die houding ingeneem het dat orde en rustigheid 
in die land die belangrikste is en dit beteken ’n mens moet jou 
onderwerp aan die owerheid. Dan sou Hy openlik gewys het dat 
Hy met die Joodse Raad saamwerk deur byvoorbeeld ’n offerdier 
by die tempel te koop en dit te offer.

3.  Jesus kon Hom laat meesleur het deur die sterk volksgevoelens 
in Galilea en saam met sy mense planne beraam het vir 
terrorisme of ’n guerrilla-oorlog teen die Romeine.

Die pad wat Jesus kies

Voor Jesus die pad Jerusalem toe gevat het, sou Hy goed besef het dat 
Hy sy lewe in sy hand neem as Hy daarheen gaan. Lukas rapporteer: 
Hy was vasberade om die reis na Jerusalem te onderneem (Luk 9:51). Die 
feit is dat Jesus voor sy inhegtenisname in Getsemane sou kon vlug, 
deur die Kidrondal en dan net ’n uur te voet tot in die bergagtige 
Judese woestyn waar ’n mens maklik in die ravyne kon verdwyn. Maar 
Hy het gekies om vol te hou op die pad waarop Hy was. 

Hoekom kies Jesus hierdie pad en wat beteken sy keuse?
Ons moet die diepte en strekking van sy keuse verstaan. Sy siening 

oor sy eie lewe is: Hy het nie gekom om gedien te word nie, maar om 

te dien … (Mark 10:45). Hy dien die mense, veral die mense wat die 
swaarste kry. Hy staan by die armes en verdruktes. Daarom wys Hy 
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duidelik dat Hy teen die onderdrukkende owerheid staan. Maar Hy 
besef die weg van geweld teen die magtige Romeinse regering sou 
net meer lyding bring. Net drie dekades na sy dood in 66 nC begin 
die Jode met ’n oorlog teen Rome, maar dit loop daarop uit dat hulle 
stad en tempel met grootskeepse bloedvergieting verwoes word. 
Jesus sien die geweldige gevare en nadele wat die weg van geweld 
altyd inhou.

Hoe lyk sy pad dan? Van die begin af praat Hy daaroor. Die Galileërs 
het hulle Romeinse vyande gehaat, maar Jesus waag dit om vir hulle 
te sê: Julle moet julle vyande liefhê (Matt 5:44). Moenie ’n slegte mens 

teengaan nie (5:39). As iemand jou op jou regterwang klap, moet jy ook 

die ander een vir hom draai (5:39).
Jesus verwerp rewolusionêre geweld. “He does not try to beat the 

Romans at their own game.” Hy bepleit ’n alternatief wat op ’n ander 
vlak lê as die spiraal van geweld wat tussen die Romeine en die Joodse 
nasionaliste gewoed het. Sy geweldloosheid ontlont die vyandige ge-
weld, trek die angel. Hy kies die helende weg wat genesing bring. Hy 
vertrou sy Vader.

Daarom kan Hy Hom teen onreg verset sonder om geweld te ge-
bruik, soos Mahatma Gandhi, Martin Luther King en ook die Euro-
peërs wat die Berlynse muur laat val het.

Om hierdie pad vir eens en vir altyd vir ons te wys, moes Hy dit tot 
op die einde loop, tot by die dood loop. Hy vereenselwig Hom met 
die woorde van Jesaja oor die lydende kneg van die Here, die man 

van lyding wat pyn geken het, een wat deurboor en mishandel is, want 
die straf wat vir ons vrede moes bring, was op hom, deur sý wonde het 

daar vir ons genesing gekom (Jes 53:3-5). Deur sy lyding genees Jesus 
ons van al ons verkeerde paaie, ons vrees om standpunt in te neem, 
ons selfsug en ons vyandigheid. Só sterf Hy vir ons.
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Hy bevry ons. Daarom beëindig Hy sy aardse lewe saam met sy 
vriende met ’n pasga-maaltyd, die viering van die bevryding. In dié 
maaltyd gee Hy Hom aan hulle sodat hulle soos Hy kan word.

Hy stig ’n nuwe volk wat te midde van al die konflik in hierdie 
wêreld God se pad loop, die pad van vrede maak, diens en lyding 
waar nodig.

Hou vas

• Jesus wys drie opsies van die hand:
 1.  ek onttrek my aan wat in my samelewing aan die gang is, al is 

daar hoeveel onreg
 2.  ek val maar altyd by die gevestigde orde in, al is dit hoe 

onregverdig
 3. ek wil die owerheid met geweld teengaan.
• Die alternatief wat Jesus kies, wys een van die groot geheime 

van sy boodskap. Dit is baie belangrik om die diepste redes te 
verstaan waarom Hy die pad van lyding kies.

• Die pad wat Jesus loop, wys hoe die pad lyk waarop ons loop as 
ons mense-vir-ander wil wees, wys dié pad tot by sy einde.

Ons leef ons in
Jy is ’n brandarm Galileër. Jare gelede het jy nog ’n stukkie 
grond gehad waarheen jy uit jou gehuggie kon loop om met 
jou eie hande ’n klompie kos te produseer. Maar dit was nie 
genoeg nie. Om jou gesin te voed en die verpligte belastings 
te betaal, het jy begin leen by een van die groot boere in die 
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distrik, ’n vriend van mense in hoë posisies in die regering. Toe 
jy een jaar jou paaiement nie kon betaal nie, het jou skuldeiser 
met die hulp van die regering jou grond gevat. Nou kry jy net 
los werkies hier en daar. Jou vrou en vier kinders ly honger. Jy 
haat die regering.

Jy kom uit ’n godsdienstige huis waar die hoop gelewe het 
dat Jahwe sy mense van oorheersing gaan verlos. Jy voel tuis 
by die manne wat praat oor hoe die Romeine verdryf behoort 
te word.

Maar julle besef hoe magtig Rome is en hoe swak julle daar 
in die agterland is. Julle onthou goed hoe Sefforis drie dekades 
gelede platgetrap is.

Die laaste jaar het daar egter iets gebeur wat julle hoop 
aanvuur. ’n Profeet wat baie mense genees en groot skares 
met sy woorde getrek het, het in Galilea rondbeweeg. Daar 
is mense wat begin vermoed dat hy die lang verwagte een is 
wat die bevrydingstryd gaan lei. Hy wil nie saampraat daaroor 
nie, maar dit demp nie hulle hoop nie. Jy wens hy wil begin 
leiding neem.

Dan kom die geleentheid waarvoor julle gewag het. Die 
paasfees kom nader en julle hoor dat hy beplan om Jerusalem 
toe te gaan. Mense het hom gewaarsku, maar hy sê hy gaan. 
Nou begin dit beter lyk, dink jy. Jou plan is agtermekaar om 
saam met baie ander pelgrims soontoe te gaan.

Daar aangekom, slaap jy maar saam met baie ander soos 
boemelaars langs die straat. Die gerug doen die rondte dat 
die profeet in die buurdorpie is. Toe dit Sondag word, roer 
opwinding onder die massa pelgrims. Mense sê die profeet 
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kom in stad toe. Julle drom saam en loop hom tegemoet. Sodra 
julle hom sien, begin julle bevrydingsliedere sing. As julle moet 
veg, is jy bereid. Jy het ’n dolk onder jou bokleed. Anders sal 
God dalk wonderbaarlik ingryp. Ten minste moet die Romeine 
’n skrikboodskap kry dat hulle nie meer hier welkom is nie. Daar 
gaan nie gou weer so ’n geleentheid kom nie. Jou bloed bruis.

Maar as die profeet nader kom, sak jou moed. Hy dra geen 
wapen nie. Hy ry nie uitdagend op ’n perd nie, maar sit op 
’n donkie. Sy hele houding is heeltemal anders as dié van 
’n opstandsleier. Dis duidelik dat hy nie wil veg nie. Jy onthou 
die profetewoord wat sê die koning wat op ’n donkie ry, is 
sagmoedig.

Jy is diep, diep teleurgesteld en kan nie verstaan nie.
Jy wonder wat hy bedoel.

Vir groepe om oor te gesels of vir persoonlike nadenke

• Leef jou behoorlik in die situasie en gevoelens van hierdie man 
in. Help dit jou enigsins om te verstaan?

• Hoekom probeer Jesus nie vlug toe Hy sien hulle wil Hom 
doodmaak nie?

• Is daar enige spore in jou lewe van die drie opsies wat 
Jesus afwys?

 − Onttrek jy aan wat in jou samelewing aan die gang is?
 − Val jy op talle gebiede by jou samelewing in ter wille van 

eie voordeel?
 − Probeer jy jou samelewing met eie krag verbeter?
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• Watter bydrae kan jy lewer om dinge in jou woonbuurt, dorp, 
stad, provinsie, land of wêreld beter te maak? 

Gaan doen

• Gaan besin of praat met jou mense tuis of daar enigiets meer is 
wat julle kan doen om die deel van die wêreld waarin julle bly 
’n beter plek te maak.
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H O O F S T U K  9

Die geringes wat 
Hom volg

Hoe werk Jesus se alternatiewe pad deur na ons wat Hom volg?
Die sentrum van Jesus se boodskap is dat daar ’n nuwe konings-

heerskappy kom, dit wil sê, ’n totaal nuwe wêreld. Dit kom met die 
onkeerbare mag van verborge dinge. Soos wortels wat onsigbaar die 
aarde deurdring, rotse en mure breek en groot bome laat groei. So 
groei daar ’n goddelike bedeling wat nie vergaan soos al die ander 
regerings wat op geweld gebaseer is nie.

Is ons deel daarvan? Hoe sien ’n mens dit?

Die geheim van God se nuwe wêreld

God se nuwe wêreld is geheimnisvol. Dit is nie soos ’n gewelddadige 
rewo lu sie nie. Slegs aan dié wat werklik met Jesus saam loop, word 
die ge hei me nis van die groot ingreep (koninkryk) bekend gemaak 

(Mark 4:11-12).
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As ons wil verstaan, moet ons luister dat Jesus sê God se nuwe 
wêreld is op hande (Grieks eggiken; 1:15). Op hande beteken dit is 
aan die kom en tegelykertyd reeds hier. Dit lê in die nabye toekoms, 
en dis reeds hier. Hoe dit albei kan wees, is deel van die geheim.

Aan die een kant het Jesus die wêreldeinde gou verwag. Byvoor-
beeld, Jesus sê vir sy dissipels dat daar sommige van julle is wat hier 
staan, wat beslis nie die dood sal smaak voordat hulle die koninkryk met 
krag sien kom het nie (9:1). Hy sê ook: Julle sal nie al die stede van Israel 
kan besoek voordat die koninkryk kom nie (Matt 10:23).

In die apokaliptiese verwagtings van Jesus se tyd was so ’n naby-
verwagting tipies.

Maar die wêreldeinde het dan nog nie gekom nie. Hoe moet ons 
hierdie deel van Jesus se boodskap verstaan?

Ons moet Hom gun om die taal van sy tyd te praat. Hy sê immers 
self dat Hy nie weet wanneer die einde sal kom nie (24:36). Maar dit 
het groter betekenis. Die feit dat Jesus sy boodskap oor die nuwe 
wêreld aan die wêreldeinde koppel, maak dit duidelik dat Hy nie net 
oor ’n matige aanpassing van die Joodse godsdiens praat nie, maar 
van iets geweldig, onvoorstelbaar, wêreld-deurdringend.

Die belangrikste deel van die antwoord op hierdie raaisel is dat die 
nuwe wêreld vir Jesus tegelykertyd toekoms en hede is. Die koninkryk 
is naby want dit is hier. Hy was die enigste Jood wat gesê het God 
se nuwe wêreld het reeds ingebreek. Byvoorbeeld: As Ek deur die Gees 
van God die demone uitdryf, dan het die nuwe bedeling julle bereik (12:28). 
Die nuwe wêreld is toekomstig sowel as teenwoordig, want dit is die 
geweld van God se toekoms wat besig is om in die hede in te breek.

Die vernuwing van die aarde kom veral deur die leefstyl van Jesus 
se volgelinge. Wanneer hulle bid: Laat u nuwe bedeling kom; laat u wil 
geskied, beteken dit God se nuwe wêreld kom nou hier omdat die 
Here ons gebruik om sy wil te laat gebeur (6:10).
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Die volgelinge

Jesus se volgelinge was mense wat alles verlaat het om Hom te volg. 
Hulle het hulle huis en grond en bronne van inkomste agtergelaat 
(Mark 10:29). Hulle was nie meer deel van enige groep wat saak ge-
maak het in die Joodse volk nie. Hulle was ongeleerd, onervare, swak 
en is deur ander as onrealisties gesien. Persoonlike eer was vir die 
mense van daardie tyd uiters belangrik, maar hierdie volgelinge het 
hulle eer verloor, want die invloedrykes in die dorpe het op hulle 
en hulle Leier neergesien. Oor hulle situasie sê Jesus: Geseënd is julle 

wanneer die mense julle haat en verstoot en uitskel en julle name deur die 

modder sleep (Luk 6:22).
Hierdie mense het niks om te wys nie. Wat het hulle? Net die ge-

heime skat. Die Een by wie hulle aangesluit het.
Van hulle het gedink dat hulle opoffering in die toekoms beloon 

sal word, maar Jesus leer hulle om te aanvaar dat hulle ’n pad van 
lyding gekies het. Oor Homself sê Hy dat Hy moet ly (Mark 8:31) en Hy 
leer hulle dat hierdie moet ly ook op hulle van toepassing is. Lyding 
vir die goeie is die waarmerk, die geboortereg van die volgelinge. Die 
kruis is hulle vaandel, nie net om te wys dat hulle met God versoen is 
nie, maar ook om te wys wat hulle lewe kenmerk. Deur hulle lyding 
vir en saam met Jesus leer hulle Hom ken.

Hulle natuurlike neiging is om steeds boontoe te mik, na hoë 
posisies in die komende koninkryk, maar Jesus leer hulle om onder-
toe te mik. Wanneer hulle wedywer vir posisies, leer Hy hulle: Wie be

langrik onder julle wil wees, moet julle dienaar wees (10:43).
So begin ons sien: die skildery van die volgelinge deur al die eeue 

tot nou toe. Duisende geringes wie se name nie onthou word nie wat 
die geheim gevind het, die geheim wat onder lê. Daar, op die laaste 
plek waar die wêreld dit sou soek, het hulle vryheid en geluk gevind.
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Hulle streef nie daarna dat hulle toewyding gesien moet word nie 
(Matt 6:2-5). Hulle leef natuurlik en eenvoudig sonder vertoon.

Wanneer vernedering na hulle kant toe kom, vat hulle dit (5:41). 
Hulle is sagmoedig, want hulle veg nie vir hulle eie regte nie omdat 

hulle weet Wie by hulle staan (5:5).
Hulle is barmhartig want hulle hart is nie in hulleself ingekeer nie, 

maar oop vir die belange en lyding van ander (5:7). Terwyl die wêreld 
lag, treur hulle oor die lydende mense (Luk 6:25; Matt 5:4). 

Hulle het nie net vrede nie, maar maak vrede (5:9). Hulle is suiwer 

van hart, want hulle het die seggenskap oor hulle eie hart laat vaar 
en vir Jesus gegee.

In die vorige paragrawe het ek die Bergpreek verskeie keer aan-
gehaal, want dit is ’n selfportret van Jesus wat wys hoe sy volgelinge 
toenemend lyk.

Enige ervaring wat die klein dood na hulle bring, die daaglikse 
stukkie sterwe, neem hulle aan. Hulle kan buig, terugstaan, toegee, 
stilbly, dien, deurdruk en al dergelike – en diep vreugde daarin vind.

Die krag van God se nuwe wêreld werk deur kerkmense, maar 
nie net deur hulle nie. God is so groot dat sy goedheid ook in ander 
kulture en godsdienste werksaam is. Oral straal sy liefde deur mense.

Dié krag werk nie deur alle kerkmense nie. Is dit nog die kerk van 
Jesus wanneer ’n kerk nie die pad ondertoe wys nie, maar die pad 
boontoe; wanneer ’n kerk die navolging van die lydende kneg van 
die Here (Jes 53) omswaai na voorspoedgodsdiens; wanneer ’n kerk 
van die Leidsman na die kruis ’n self-help ghoeroe maak? Kan so 
’n kerk nie deel van die kragte word wat die nuwe wêreld probeer 
keer nie? Laat ’n kerk wat teen lyding is, Satan in (Mark 8:33)?
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Hou vas

• Jesus se sentrale boodskap is dat God se nuwe wêreld naby is en 
tegelykertyd nou hier. God se toekoms breek in die hede in. Hoe 
dit infiltreer in die wêreld is in ’n groot mate verborge, maar dis 
kragtig. Dit is duisende der duisende geringe mense wat deur 
die eeue nie net hulle eie wil doen nie, maar ook God se wil. 

• Jesus se volgelinge was byna almal baie geringe mense wat niks 
gehad het om te wys nie. Hulle het net die verborge skat, die Een 
by wie hulle aangesluit het.

• Jesus het gesê Hy moet ly (Mark 8:31). Dié moet is ook op al sy 
volgelinge van toepassing. Lyding vir die goeie is ons waarmerk, 
ons geboortereg. Deur ons lyding vir en saam met Jesus leer ons 
Hom ken. ’n Kerk wat teen lyding is, laat Satan in (8:33).

• Wie belangrik onder julle wil wees, moet julle dienaar wees (10:43).

Ons leef ons in
Jou naam is Jakobus en jy is saam met Jesus en sy ander vol-
gelinge op die lang pad na Jerusalem. Jy en jou broer voel 
Petrus stel homself toenemend aan as leier en julle hou niks 
daarvan nie. Julle loop eenkant en praat saggies daaroor. Jou 
broer stel voor dat julle met ’n geestelike voorstel na Jesus 
moet gaan. Dit sal Petrus op sy plek sit. Jy stem saam.

Julle probeer vertroulik met Jesus praat: “As die nuwe 
regering (koninkryk) gevestig is, kan ons die twee onder-
presidente wees?”

Jesus antwoord: “Moenie so praat nie. Julle weet nie hoe 
die pad na die nuwe wêreld loop nie.”
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Sonder dat julle besef het, het Andreas die gesprek afge-
luister. Hard, sodat almal kan hoor, sê hy: “Julle kla oor my 
broer, maar nou is julle met dieselfde ding besig!”

Die ander tien kyk na julle en jy word rooi in die gesig.
Jesus roep julle om almal rondom Hom te kom staan en sê: 

“Ons is anders as al die ander mense. Ons probeer nie bo kom 
nie, maar onder, by mekaar se voete.”

Jy voel skaam, maar begin iets groter sien (Mark 10:35-44).

Vir groepe om oor te gesels of vir persoonlike nadenke

• Hoe verstaan jy die geheim van Jesus se eintlike boodskap: God 
se nuwe wêreld is naby en tegelykertyd nou hier?

• Hoe is jy reeds deel van die koms van hierdie nuwe wêreld?
• Is daar swaarkry in jou lewe ter wille van die goeie? Indien wel, 

hoe voel jy daaroor?
• As jy Jesus se pad sou volg, wat sal verander in jou lewe?
• Hoe sterk is jy beïnvloed deur die algemene program dat almal 

moet probeer bo uitkom?
• Word ’n pad wat in die teenoorgestelde rigting loop as Jesus se 

pad soms in kerke bevorder?

Gaan doen

• Aanvaar êrens vandag of môre die klein dood ter wille van Jesus.
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Wat staan sentraal?

Hy kyk deur ons

Die storie van Jesus se lewe is die geheime onrus in die hele geskie-
denis van die Christendom. Hy gee nie net rus nie, maar ook onrus, 
ongemak, want Hy kyk deur ons hart en koester ideale vir ons lewe 
wat baie anders en hoër is. Hy bring jou waar jy nie wil wees nie 
(Joh 21:18).

Hy het gesê dat ons goedheid aansienlik meer behoort te wees as 
dié van die Joodse leiers (Matt 5:20). Hulle het die wet so nougeset 
gevolg dat dit onmoontlik lyk om hulle te oortref. Maar Jesus wys 
dat die meer waarvan Hy praat met ons hart te doen het. God kyk nie 
net na jou hand nie, maar ook na jou hart. Hy wil jou suiwer van hart 
maak (5:8).

Byvoorbeeld, die wet bepaal dat God se mense nie moord mag 
pleeg nie, en Jesus neem hierdie bepaling tot diep in die hart: Jy mag 
nie jou kwade gevoelens teenoor ’n ander vashou nie (5:22). Jou hart 
moet so vry wees van jou kwaadheid dat jy dit nie net los nie, maar 
ook uit jou pad gaan om vrede te maak met ander wanneer daar 
slegte gevoelens is (5:23-24).
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Daarom sê Jesus dinge wat Hy nie bedoel as algemene reëls nie, 
maar as uiterse voorbeelde wat jou help om te verstaan hoe God jou 
hart wil hê. ’n Voorbeeld, Hy gebied: Moenie oordeel nie (7:1), maar 
praat tog daarvan dat ’n mens wat nie sy eie foute wegsteek nie wel 
’n splinter in ’n ander se oog kan sien (7:5). Jesus bedoel: Al moet ons 
soms oordeel, moet ons diep binne die gesindheid hê van simpatiek 
en met begrip na ander kyk, hulle die voordeel van die twyfel gee.

Waaroor gaan dit dan eintlik?

Waaroor voel Jesus dan nou so sterk dat Hy ons kom steur? Wat soek 
Hy in my binnewêreld as Hy so deur my kyk? Wat is vir Hom die hoog-
ste norm? Is dit ’n sekere soort godsdienstigheid? Is dit ’n etiese wet? 
Moet ons die goeie uit die natuur aflei?

Ons vind die antwoord in Jesus se gebed toe Hy in sy donkerste 
uur verkeer het, toe Hy besef Hy sien nie kans vir die wreedheid van 
die Romeinse marteldood nie. Toe was sy gebed: Neem hierdie beker 
van My af weg; nogtans nie wat Ek wil nie, maar wat U wil (Mark 14:36).

Wat U wil. Die wil van God. Dit is waaroor dit eintlik vir Jesus gaan. 
God se nuwe bedeling (wêreld) moet kom deurdat die mense sy wil 
doen. Dis wat die eerste drie versoeke van die Ons Vader-gebed sê.

In die samevatting van die Bergpreek word dit besonder sterk be-
klemtoon. Daar word vertel van allerlei intens godsdienstige mense 
wat vroom gebid en gepreek het, duiwels uitgedryf en wonders ge-
doen het. Hulle maak aanspraak op aanvaarding deur Jesus, maar Hy 
antwoord dat Hy hulle nooit geken het nie, want net diegene wat die wil 
doen van my Vader is sy mense (Matt 7:21-23).

Vir Jesus beteken bekering nie net dat jy besluit om sekere stel-
lings te glo nie, maar dat jy so deur God se goedheid oorstroom word 
dat sy wil jou passie word.
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Waarop is God se wil gerig? Op die mens wat op jou pad kom. Jou 
liefde vir God kom uit in jou goedheid teenoor dié mens. Daarom kan 
Jesus die hele Bergpreek soos volg saamvat: Alles wat julle wil hê dat 
die mense vir julle moet doen, doen ook so vir hulle (7:12).

Die evangeliste beklemtoon gedeeltes dikwels deur dit laaste te 
plaas voor die slottonele oor Jesus se dood. In Mattheus kom vier ge-
lykenisse heel laaste: die getroue en ontroue slaaf; die tien meisies; 
die muntstukke en die skape en die bokke (24:45 – 25:46). Die be-
doeling is telkens dat sommige mense se gedrag aanvaarbaar is en 
ander s’n nie. 

Wat is die kriterium? Dit kom duidelik uit in die laaste gelykenis 
waar al die klem op die vraag lê of jy in jou lewe daar was vir mense 
wat jou nodig gehad het.

Goedheid sonder grense

My goedheid kan maklik teen grense vasloop. Byvoorbeeld, wan neer 
iemand my kwaad aangedoen het, of aan ’n groep behoort wat vyan-
dig teenoor my groep is, of ver van my groep, of wanneer iemand te 
veel nodig het.

Dis verrassend hoe sentraal Jesus dit stel dat ons mense is wat ver-
gewe. Daar is heelwat etiese voorskrifte wat baie belangrik is, maar 
die enigste een wat dit tot in die Ons Vader maak, is dat ons moet kan 
sê ons ook hulle vergeef het wat teenoor ons skuldig staan (6:12).

Die tak waarop ons sit, is dat God ons vergewe en aangeneem 
het. As ons nie self vergewe nie, saag ons dié tak af. Dit is hoekom die 
gelykenis vertel dat die man wat vergifnis ontvang het maar nie ge-
gee het nie, swaar gestraf word (18:34).

’n Volgende grens. Ons is geneig om in kringe te dink. Sekere 
mense is nader aan my as ander. Jesus dink nie in kringe nie, maar in 
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terme van onmiddellikheid. Die een wat nou hier my pad kruis, is nou 
die naaste aan my wie dit ook al is. Ek gee my oor aan die een wat nou 
hier verskyn. Ek sterf in hierdie oomblik in.

My liefde vir God is net so groot as my goed wees vir die onaan-
vaarbaarste mens wat vandag my pad kruis.

Nog ’n grens. Vra hierdie persoon nie te veel nie? Daar is altyd ook 
realisme nodig, maar iets anders moet eerste kom. Wanneer Jesus 
moet sê watter gebod die belangrikste van almal is, kies Hy om Levi ti-
kus 19:18 aan te haal: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself (Mark 12:31). 
Wat wil Jesus daarmee sê? 

Hy bedoel: Jy moet die ander liefhê soos wat jy jouself in elk geval 
liefhet. Ons weet mos hoe spontaan, vanself, onberekend, gewillig, 
oorvloedig ons vir onsself omgee. Laat dit nou vir jou die voorbeeld 
wees oor hoe jy vir die ander een goed behoort te wees. Net so spon-
taan en vry en oorvloedig.

Die goedheid wat Jesus in my bewerk, is nie koue plig nie maar 
warm spontaneïteit want dit kom uit ’n hart wat innig jammer kry. 
Medelye. “Compassion”. Dit is opvallend hoe dikwels die woorde 
innig jammer oor Jesus of oor iemand wat vir ons ’n voorbeeld is, 
in die eerste drie Evangelies voorkom. Nege keer (Matt 9:36; 14:14; 
15:32; 20:34; Mark 6:34; 8:2; Luk 7:13; 10:33; 15:20). Die Aramese en 
Hebreeuse woord wat agter hierdie woordgebruik van die evange-
liste lê, verwys na die baarmoeder van ’n vrou, dit wil sê, na die diep 
en sterk gevoelens van ’n ma oor haar kind. Jesus bewerk dit in ons 
om oor enige mens so te voel: Die lastige een wat nie kos het nie of 
nie sy dors elders kan les nie, wat klere vra, die vreemdeling wat nie 
hier hoort nie, die sieke wat nie homself kan help nie, die slegte een 
wat in die tronk sit (Matt 25:35-36).
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Hou vas

• Die ware Jesus is nie die “liewe Jesus” waarmee baie van ons 
grootgemaak is nie. Hy is ook nie die liewe Jesus wat baie van 
ons omvorm het tot die voorspoed-Jesus nie.

• Jesus maak ons ongemaklik, Hy steur ons.
• Hy verkondig ’n God wat tot in die diepste donker van ons hart 

ons ware bedoelings sien en ons suiwer van hart wil maak.
• Vir Jesus is die ware riglyn vir hierdie lewe nie ’n sekere soort 

godsdienstigheid of ’n etiese wet nie, maar die wil van sy Vader.
• Die wil van God rig jou op die mens wat op jou pad kom.
• Dit is vir Jesus absoluut ononderhandelbaar dat sy mense 

vergewende mense is.
• ’n Mens se liefde vir God is net soveel as die goedheid wat 

jy bewys teenoor die mens wat jou pad kruis en wat jy baie 
moeilik aanvaar.

• God gee ons ’n goedheid vir ander wat uit ’n warm hart kom, wat 
spontaan en oorvloedig is.

Ons leef ons in
Jy is ’n Afrikaner en het grootgeword in ’n familie en vriende-

kring wat neersien op swart mense. Op die dorp waar jy groot-

geword het, was daar gedurig swart bedelaars en sommige 

van hulle het die oortuigendste stories uitgedink om geld uit 

mense te kry.

Vandag ry jy op ’n eensame grondpad om ’n afspraak met 

’n baie besige megaboer oor ’n groot transaksie na te kom. 
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Van ver af sien jy ’n swart vrou langs die pad loop. Jy sien sy 
hink en as jy by haar verbyry, sien jy haar gesig is vol bloed.

Jy voel ’n bietjie sleg om aan te ry, maar besef jy het nie 
tyd nie. Jy dink ook daaraan dat daar misdadigers in die om-
gewing kan wees wat haar as lokaas gebruik.

Toe jy weer sien, verras jy jouself toe jy rem en omdraai.
Wanneer jy die oop wond aan haar voorkop sien en hoor 

hoe sy huil, ruk iets binne-in jou en jy help haar jou bakkie in. 
Al wat jy deur haar gehuil kan uitmaak, is dat jongelinge haar 
geslaan en van R900 beroof het.

Jy jaag terug dorp toe en help haar die hospitaal in. By 
nood dienste sit daar ’n ry mense en wag. Jy ken die matrone 
en soek haar op. Sy sorg dat die gewonde vrou dadelik gehelp 
word. Jy gee haar R300 om vir die vrou te gee.

Nou bel jy die boer en vra of jy nog kan kom. Hy sê dis 
lastig, maar hy sal wag.

By hom aangekom, vertel jy hom wat jy gedoen het en dat 
jy jouself nie so ken nie.

Hy kyk so na jou, kry trane in sy oë en sê: “Ek ken jou en 
jou mense. Jy sê dis wraggies jý wat dit gedoen het. Dit is die 
mooiste storie wat ek in ’n lang tyd gehoor het.”

Vir groepe om oor te gesels of vir persoonlike nadenke

• Hierdie storie is natuurlik ’n modernisering van die storie van die 
barmhartige Samaritaan (Luk 10:25-37). Jesus sê heelwat met 
dié storie.
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 − Hoe leef jy dit reeds uit?
 − Hoe kan jy dit meer uitleef?

• As jy heeltemal eerlik is, in watter rigting wys jou lewenskompas? 
Watter rigting het jy vir jou lewe gekies? Waarna strewe jy eintlik? 

• Waar in jou lewe het jy die moeilikste vergewe of het jy nog nie 
vergewe nie?

• Dink aan iets goeds wat jy doen en vra jouself af watter selflose 
en selfgerigte motiewe daarin ’n rol kan speel.

Gaan doen

• Wie het jy nog nie heeltemal vergewe nie? Kan jy voel hoe dié 
grief jou bind? Doen iets wat jou help om dit te laat gaan. Praat 
met iemand daaroor dat jy dit los. Skryf dit op ’n stuk papier wat 
jy wegdoen. Herhaal so ’n aksie later soveel as nodig.

• Wie is daar wat na jou mening glad nie jou goedheid verdien 
nie? Is daar enige manier waarop jy goedheid aan dié persoon 
kan bewys? Neem ’n besluit. 
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Die ligte lewe

As ons nou sou terugstaan en na die figuur van Jesus kyk, watter 
geur versprei Hy? Die NG gemeente Stellastraat waaraan ek behoort, 
het as leuse: vry, lig, dien. Dit is goeie woorde vir die geur wat ek by 
Jesus aanvoel. Hy wil ons lei om lig te reis wat besittings betref, met 
’n leefstyl van vryheid en ’n hart vol vreugde.

Reis lig

’n Mens se klere en ander besittings wys heelwat van die boodskap 
wat jy oordra. Byvoorbeeld, as ’n predikant opdaag met ’n baie duur 
kar en klere, praat dit ’n eie taal. Die vraag is of dit nie die huidige 
vernietigende obsessie met inkomste en besit voed nie.

Daarom gee Jesus ’n duidelike opdrag wanneer Hy sy volgelinge 
stuur om op hulle eie te beweeg met die boodskap: Moenie goue 
of silwer of kopermunte in julle gordels saamneem nie, nie ’n reissak 
vir die pad nie, ook nie twee kledingstukke, of sandale, of ’n wandelstok 
nie (Matt 10:9-10). Hulle reis soos brandarm mense wat vertrou dat 
ander hulle sal help. Dit het nie veel verskil van hoe Jesus en sy groep 
gewoonlik beweeg het nie. Jesus se ouerhuis was arm maar nie 
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brandarm nie; toe Hy egter begin beweeg, het Hy en sy mense byna 
niks gehad nie.

Wat word sterk benadruk in Jesus se boodskap? Een saak wat dui-
delik uitstaan, is dat sy mense vry moet wees van die mag van die 
materiële. Hy waarsku: Moenie vir julle skatte op aarde bymekaar maak 

nie (6:19). Pas op en wees op julle hoede vir elke vorm van gierigheid 

(Luk 12:15). ’n Mens se gerigtheid op aardse besit veroorsaak dat jy 
nie in God ryk is nie (12:21), maar Hom in werklikheid verag en haat 

(Matt 6:24). Dit maak jou hele liggaam donker (6:23). Maar die moont-
lik heid om lig te kies, word jou aangebied: Martha, Martha, jy kwel en 

ontstel jou oor so baie dinge, maar … Maria het die regte keuse gemaak 

(Luk 10:41-42).
Wat is die fondament van hierdie onbesorgdheid van Jesus? Hy 

sien die onsigbare deel van die werklikheid, sy Vader se aanwesigheid 
en vertrou Hom.

Vryheid

Jesus is ons groot voorbeeld van vryheid. Hy roep ons uit alles wat 
ons bind.

Kyk na Hom.
Deur niks laat Hy Hom bind nie. Al wil massas mense Hom sien, 

verdwyn Hy telkens weer na ’n verlate plek om te bid met die gevolg 
dat Simon-hulle Hom moet soek en kla: Almal soek U (Mark 1:35-37 en 
verskeie ander plekke).

Hy probeer nie bekend word nie, maar poog telkens om sy ge-
nesings stil te hou. Hy adverteer glad nie. Hy stig nie ’n organisasie 
om sy volgelinge aan Hom te bind nie. Hy bekommer Hom nie oor 
die uitkoms van sy aktiwiteite nie, anders sou Hy ten minste voor sy 
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naderende dood iets geskryf het of opdrag gegee het dat iets neer-
geskryf word.

Omdat Hy nie in sy gedagtes met die toekoms besig is nie, is 
Hy vry vir die hier en nou. Ook as die gebeure van die oomblik sy 
planne omverwerp, is Hy oop daarvoor. Hy en sy vriende is uitgeput 
en reël vir hulleself ’n “naweek” weg van die massa, maar as massas 
dan tog by sy rusplek opdaag, kry Hy hulle innig jammer en verskaf vir 
hulle kos (6:34-44). Telkens lees ons oor die innig jammer wat ’n mens 
volledig teenwoordig maak in die oomblik. (Ons het dit aan die einde 
van die vorige hoofstuk gesien.)

Jesus is vry: Hy klou nie eens aan sy eie lewe nie, maar is bereid 
om dit af te lê.

Vreugde

Die beweging van Johannes die Doper waarmee Jesus aanvanklik 
kontak gemaak het, was nie ’n vreugdevolle beweging nie. Johannes 
was ’n askeet. Hy bly in onherbergsame dele van die land en laat sy 
volgelinge dikwels vas.

Jesus het hoë agting vir hom, maar verlaat hom om in die dorpies 
van Galilea tussen die mense van die onderdorp met al hulle pro-
bleme en siektes en vrolike partytjies rond te beweeg. Die beswaar 
kom: Waarom vas u dissipels nie ook nie? Jesus se antwoord: Nee, 
man, Ek bring ’n bruilofsfees tussen God en sy mense (Mark 2:19).

Dié fees is eintlik in die hemel omdat die kontak tussen God en 
mense herstel word (Luk 15:7, 10). Jesus se vreugde weerspieël die 
vreugde van God in die hemel. Die partytjies wat Jesus saam met 
bedenklike figure bywoon, wys hoe God besig is om die kontak met 
goed en sleg te herstel.

Jesus se volgelinge leef ook met ’n sterk onderstroom van vreugde 



83Die l igte  lewe

in hulle hart. Hulle is immers die mense wat ’n skat ontdek het en toe 
soveel blydskap beleef het dat hulle alles prysgegee het om dit hulle 
s’n te maak (Matt 13:44-46).

Hou vas

• Ons obsessie met inkomste en besit is tans een van die sterkste 
magte wat ons menslikheid bedreig. Ons word genooi na 
’n nuwe vertroue in God, ’n nuwe verhouding met Hom. Jesus 
wil dit in ons hart plant. Ons kan dit toelaat, dan sal die materiële 
nie oor ons heers nie.

• Jesus maak ons vry van ons verslawing aan die guns van mense. 
Hy oortuig ons dat ons klaar die guns van God het.

• Jesus bevry ons van ons nuttelose pogings om die toekoms te 
beheer en van ons bekommernis daaroor.

• Jesus omskep ons lewe in ’n bruilofsfees wat die “huwelik” tussen 
God en ons vier. Dié geloof laat ’n standhoudende onderstroom 
van vreugde in ons vloei.

Ons leef ons in
Jy het in Nain in Galilea grootgeword en is al 18. Jy en jou ge-
sin kry baie swaar onder die onregverdige Romeinse rege ring, 
maar julle leef met ’n brandende hoop dat daar een of ander 
tyd ’n bevrydingsleier gaan kom.

Dan hoor jy dat hy dalk al hier is. ’n Profeet genaamd 
Johannes profeteer in die Judese woestyn.
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Jou pa gee jou verlof om te gaan kyk. Dit is twee dae te 
voet. Ná ’n soektog kry jy hom tussen die ravyne naby die 
Jordaan rivier. Met sy wilde hare en growwe klere lyk hy soos 
’n woestaard.

Daar is ’n hele klomp mense by hom en met ’n stem soos 
’n basuin waarsku hy hulle dat die laaste oordeel baie naby is. 
Hulle moet gereeld vas en hulle lewe heeltemal regruk.

Iemand skree vir hom: “Is jy die een wat sou kom?”
“Nee, hy kom nog, en dis waarvoor jy moet oppas.”
Tussen die mense sien jy ’n man van jou buurdorp Nasaret. 

Julle groet mekaar. Daar is iets aan hom wat jou laat wonder 
of hy nie dalk die bevryder is nie.

Maar na Hy saam met ’n klomp van julle gedoop is, ver-
dwyn hy in die woestyn in.

Na twee maande kom daar boodskappers terug wat sê die 
man van Nasaret is nou ’n welsprekende profeet en geneser in 
Galilea. Baie mense daar wonder of hy nie dalk die een is nie. 

Maar dan kom daar teleurstellende stories oor hom by julle 
aan. Hy het ’n klein groepie vriende bymekaargemaak en na 
julle mening lewe hulle glad nie soos mense wat regmaak vir 
die einde nie. Hulle is arm, maar hulle vas nie en woon vrolike 
partytjies by waar hulle saam met bedenklike mense eet en 
drink. Hulle bly nie in ’n verlate gebied nie, maar beweeg van 
dorp na dorp. Hulle voorman leer hulle nie om gespanne te 
wag nie, maar sê die groot goedheid van God is reeds hier. Hy 
self is dikwels vrolik.

Nou wonder julle en Johannes. Hy vra wie van julle van 
Galilea kom. ’n Paar van julle staan nader. Hy gee julle ’n 
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opdrag: “Gaan soek hierdie Galileër en vra hom reguit of hy 
die een is wat ons verwag.”

Vir groepe om oor te gesels of vir persoonlike nadenke

• Hoe laat die groot verskil tussen Jesus en Johannes die Doper 
jou voel?

• Hoe sterk lyk Mammon, dit wil sê, die mag van die materiële, vir 
jou in jou omgewing?

• Hoe sterk voel jy dat dit belangrik is om heelwat te probeer hê?
• Probeer jy almal gelukkig hou?
• Leef jy in die hier en nou?
• Maak die evangelie jou bly? Hoekom?

Gaan doen

• Gee iets weg.
• Sê waar nodig vriendelik nee vir iemand.
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God neem ons saam 
en ons gee mee

Die tyd het gekom – God kom sy beloftes na

Vandag kom ons nou regtig by hoe dit werk. God se eeue-oue be-
loftes sal ons help verstaan. Die samevatting van Jesus se boodskap 
is: Die bestemde tyd is vervul en die nuwe bedeling (wêreld) van God is op 

hande. Bekeer julle en glo die evangelie (Mark 1:15). Wat bedoel Jesus 
met die woorde dat die bestemde tyd vervul is?

Die ander volke rondom Israel het verdwyn – waarom het Israel 
ten spyte van al hulle onderdrukking deur die eeue bly voortbestaan? 
Hulle God was anders as al die ander gode in hulle wêreld: Hy het 
nie in een land gebly nie, maar saam met sy mense beweeg, saam 
met hulle gely en hulle oortuig dat hulle toekoms in sy hand is. Die 
volk Israel het vasgehou aan God se beloftes dat Hy hulle sal kom 
ver los. Byvoorbeeld: Dié wat deur die Here verlos is, sal terugkeer, hulle 

sal juig end in Sion aankom, hulle sal altyd straal van blydskap, hulle sal 

vol vreugde en blydskap wees, ellende en smart sal verdwyn (Jes 51:11).
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Baie van hulle kon uit ballingskap terugkeer, maar die meeste van 
die tyd gaan die verdrukking deur vreemde magte voort. Hulle troos 
hulleself: Die tyd is nog nie reg nie, die wagtyd moet eers volgemaak 
word, die tyd moet vervul word, dan kom God.

Toe kom Jesus en kondig aan dat dit tyd is: Deur Hom kom God 
sy beloftes na, al sy beloftes, en wel op ’n dieper, ryker manier as 
blote politiek.

Deur sy lewe wys Jesus dit. Hy wys dat God deur Hom handel. 
Uit die bloute vergewe Hy ’n man al sy sonde. Die beswaar kom: net 
Een, en dit is God kan so iets doen (Mark 2:7). ’n Jood moes by die 
tempel gaan offer om vergifnis te ontvang. Vervang Jesus dan nou 
die tempel? Ja, want sy tempelreiniging was, soos ons gesien het, in 
werk lik heid ’n tempelverwerping. Die tempel is nie meer nodig nie, 
want Jesus word nou in plaas van die tempel die plek waar hemel en 
aarde bymekaar kom.

Jesus ry die stad in op ’n donkie om te wys Hy is die koning wat 
inkom soos God belowe het (Sag 9:9).

Jesus se laaste maaltyd saam met sy dissipels is ’n pasga. Dit is die 
viering van die bevryding van die Farao en van alle vreemde magte. 
Jesus sê wat hulle eet en drink, is in werklikheid sy liggaam en bloed, 
met ander woorde sy dood is die bevryding.

Só en met verskeie ander aksies het Jesus gewys dat Hy die finale 
Een is, die Een in Wie die hele geskiedenis van Israel van Abraham af 
uitmond, die Een deur Wie God in aksie is. Deur Hom stig God ’n nuwe 
volk wat nie vir hulle eie wil lewe nie, maar vir God se wil. Deur die eeue 
gaan dié aksie van God voort.
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God se groot geskenk: ons omvorming

As dit God is wat in aksie is, wat van ons aksie? Behels God se nuwe 
wêreld nie ons aksie in navolging van Jesus nie?

Die sleutel wat die laaste deur na die geheim van die nuwe wêreld 
oopsluit, lê in die verhouding tussen God se aksie en ons aksie.

As Jesus verkondig: Die bestemde tyd is vervul en die nuwe bedeling 
[wêreld] is op hande. Bekeer julle en glo die evangelie (Mark 1:15), wat 
beteken dit? Bedoel Hy (a) ons moet ons eers bekeer deur ons lewe 
goed te maak en dan kan ons glo dat God ons aanneem? Of beteken 
dit (b) ons kan glo God het ons klaar aangeneem en nou moet ons 
ons deel doen deur ons lewe goed te maak? Of beteken dit (c) God 
het ons aangeneem en nou sal Hy ons help om ons deel te doen?

Ons gaan sien dit is nie een van hierdie drie nie.
Ons aandeel aan God se nuwe wêreld is dat ons God se wil doen. 

Ons bid: Laat u wil geskied (Matt 6:10). Dit beteken dat God sy wil laat 
gebeur, ook deur ons laat gebeur. Hy help ons nie net nie, Hy doen 
dit. Hy maak ons die sout vir die aarde en die lig vir die wêreld (5:13-14), 
’n goeie boom wat goeie vrugte dra (7:17).

Die Bergpreek gaan oor hoe ons God se wil moet uitlewe, en die 
laaste woorde voor die samevatting in Mattheus 7:12 is die ses keer 
herhaalde uitnodiging dat ons moet vra, soek en klop plus die ver-
sekering dat God nog baie meer sal gee as wat ons vra (7:7-10). Wat 
sal God gee? Dit gaan oor die inhoud van die Bergpreek: Hy sal ons 
mense maak wat sy wil uitleef.

Jesus doop met die Heilige Gees (Mark 1:8), en dit beteken Hy onder-
dompel sy volgelinge so behoorlik in die Gees dat die Gees hulle lewe 
deurdring en hulle soos Jesus maak.

Die dissipels is die aanskouingsles. Hulle word geteken as swak ke-
linge. Telkens verstaan hulle Jesus nie; hulle wil niks hoor van lyding 
of nederigheid nie; wanneer Jesus in die hoogste nood is, raak hulle 
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eers aan die slaap en dan hardloop hulle weg. Hoe op aarde kon 
hierdie sukkelaars na die teregstelling van hulle leier ’n beweging 
aan die gang kry wat so magtig geword het? God het hulle met die 
Heilige Gees vervul (Hand 2:4).

Die boodskap wat uit hierdie en baie ander dele van Jesus se lewe 
skyn, is: Die nuwe wêreld is in werklikheid God wat in aksie is.

Maar moet ons nie ook in aksie kom nie? Moet ons dan nie al 
ons kragte inspan nie (Luk 13:24)? Ja, ons sal ons inspan vir die wil 
van God, maar dis heeltemal anders as wat ons geneig is om te dink. 
Mattheus verduidelik dit sal nie ’n inspanning wees wat ons swaar 
belas en vermoeid laat voel nie, want Jesus se juk is draaglik en sy las 
is lig (Matt 11:30). Hoekom? Nie omdat Hy so min van ons vra nie, 
maar omdat die Heilige Gees die goeie deur ons doen. Dis nie net 
’n kwessie dat Hy ons help om die goeie te doen nie, dis meer. Die 
goeie aksie wat ek uitvoer, is in werklikheid sy aksie. Hy doen die 
goeie deur my. My aksie is ingebed in sy aksie, deel van sy aksie. Ek 
is aktief, ja, maar dis Hy wat my aktiveer. Dit sal dikwels vir my voel 
of dit my aksie is, maar dis net omdat ek nog half blind is. My geloof 
maak my oë oop en laat my saam met Paulus praat: Ek het baie harder 
gewerk as al die ander – eintlik nie ek nie, maar die genade van God wat 
met my is (1 Kor 15:10). Die evangelie neem my na ’n lewensinstelling 
waarvolgens ek weet: Ék leef nie meer nie, maar Christus leef in my! 
(Gal 2:20). Bekering is nie iets wat ek dóén nie, maar iets wat met 
my gebeur. Kan jy sien? – ons word genooi om groter te glo. Dit is die 
magtige nuwe wêreld van die koningsheerskappy van God wat on-
keerbaar in ons lewe invloei.

Kan my kop dit verstaan? Nee. Ek is soos die boer wat saai en gaan 
slaap en net sien hoe die saad ontkiem en groei hoe weet hy self nie 
(Mark 4:27). Die magswerking van die nuwe wêreld is so groot dat 
ons dit nie kan verstaan nie, net kan glo.
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Hou vas

• Die hele verhaal van Israel van meer as ’n duisend jaar mond uit 
in die koms van Jesus. Só kom Jahwe al sy beloftes aan Israel na. 
Anders as wat hulle verwag het, maar oneindig beter.

• Vir ons daaglikse lewe beteken dit dat God die een is wat ons 
omvorm om meer en meer soos Jesus te wees. As ons dit 
self probeer, kom ons in God se pad. Ons kan dit wel vra, glo 
en verwag.

• God vra aksie van my; dit voel dikwels na my eie aksie, maar in 
die geloof weet ek dat my aksie eintlik God se aksie is. Hy aktiveer 
my. My aksie is deel van sy aksie.

Ons leef ons in
Jy is Petrus wat in Kapernaum bly. In antwoord op ’n uit no di-
ging het jy deel geword van ’n groepie vriende van Jesus.

Ná julle heelwat tussen die dorpe van Galilea rondbe weeg 
het, het Jesus vir julle begin sê dat Hy Jerusalem toe moet 
gaan en dat lyding daar vir Hom voorlê. Jy het gehoop Hy 
sal vir julle baie voordele bring en het Hom probeer keer om 
hoof stad toe te gaan. Dit het nie gehelp nie. Hy het gegaan en 
julle het teensinnig gevolg.

Soos jy verwag het, na net een week daar word hy in heg-
tenis geneem.

Jy voel nou nog skaam wanneer jy daaraan terugdink, maar 
jy en al sy ander vriende het die hasepad gekies toe die polisie 
opdaag. Jy kan verstaan dat van die ander gevlug het, maar jy 
self het jou altyd as ’n sterk man gesien.
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Daarom het jy ten minste sy verhoor van ver af bygewoon, 
maar daar het jy veilig gebly deur almal te oortuig dat jy hom 
nie ken nie. Hy is die volgende dag skielik tereggestel. Uit vrees 
vir die Jode was jy nie eens tydens sy laaste ure naby sy kruis nie.

Toe het jy eers sleg gevoel. Jy het gevoel jy is sy vriendskap 
nie meer werd nie.

Maar toe begin die vreemdste dinge gebeur. Jy het die on-
beskryflike ervaring gehad dat Hy jou na sy dood weer kom 
opsoek en jul vriendskap herstel en oneindig versterk.

Jy was bang om ander daarvan te vertel, maar toe gebeur 
daar nog ’n onverstaanbare ding. Jy en sy ander vriende wat 
ook bang vir die Jode was, word deur ’n bonatuurlike ge beur-
tenis met God vervul en van alle vrees verlos. Julle begin die 
mense van Hom vertel.

Ver bo wat julle ooit sou bid of dink, lei dit tot ’n magtige 
beweging wat net nêrens ophou nie.

Jy was een van die belangrikste leiers.
Nou is jy al oud. Iemand het jou pas gevra: “Hoe het julle dit 

reggekry?” Jy het geantwoord: “Ons het dit nie reggekry nie. 
Dit het gebeur, hoe weet ons nie.”
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Vir groepe om oor te gesels of vir persoonlike nadenke

• Hoe sal jy die volgende stelling vir iemand verduidelik? Die hele 
geskiedenis van Israel mond uit in Jesus.

• Is dit nie ’n oordrywing om te sê al God se beloftes is in Jesus 
vervul nie? Dit voel dan soms of ons so min sien.

• As jy jou in Petrus se storie inleef, hoe laat dit jou voel?
• Ken jy die ervaring dat jy iets doen, maar jy besef dit is eintlik nie 

jy nie?
• Hoe verstaan jy dit dat jou aksie in werklikheid net deel van God 

se aksie is?
• Hoe kan jy beweeg van ’n gevoel dat jou aksie jou eie is na 

’n gevoel dat dit eintlik God in aksie is?

Gaan doen

• Kies een ding wat jy vandag gaan doen in die bewuste geloof 
dat dit in werklikheid Christus is wat deur jou beweeg.




