
Markus 1:21-28 

Agtergrond 

Markus is die oudste van die vier evangelies en ± 60 n.C. geskryf. Die ander drie evngelies is langer as 

Markus en het van Markus gebruik gemaak toe hulle evangelies geskryf is.  

Inleiding 

Ferdinand Deist skryf: “Daar is ’n groot verskil tussen mag en gesag. Mag 

impliseer dwang aan die kant van die maghebber en konformering aan 

die kant van die onderdaan. Gesag is egter nie – soos mag – iets wat jy 

moet erken nie. Gesag is iets wat jy herken. Dit is iets wat jy raaksien. Dit 

is ook nie iets wat jy op iemand kan afdwing nie – dit sou mag wees. 

Gesag is iets wat mense oorreed. Terwyl mag stoot, trek gesag aan...’n 

Mens buig nie onder gesag nie. Jy buig voor gesag. Dit is ook waarom ’n 

mens voor God buig. Nie omdat Hy ’n tiran is wat jou sal maak doen nie, 

maar omdat Hy jou trek. Dit is juis die verbysterende van God. Hoewel Hy 

die Skepper van die hemel en aarde is, staan Hy magteloos voor ’n mens 

wat weier om op sy uitnodiging te reageer. Hy stel Homself matgeloos 

voor menslike mag – want dit is hoe sy Seun aan die kruis beland het en gesterf het. “God is liefde” sê 

die Skrifte. Liefde trek. Liefde is sterk soos die doderyk, maar het geen mag nie. Liefde is veel eerder 

verwondbaar. Liefde kan ly en vergewe. Al wat liefde nie kan doen nie is om te dwing. Dit kan dring, 

ja, maar nie dwing nie. Mense wat volgelinge van Christus is, behoort gesaghebbendes op die gebied 

van liefde te wees, nie op die gebied van mag nie. Die geskiedenis van die Christendom is egter 

dikwels ’n jammerlike verhaal. 

Uit die bogenoemde aanhaling sou julle kon aflei dat ons vanoggend bietjie nadink oor mag en 

gesag. Dalk moet ek eerder sê: Mag of gesag. Dit is ons tema: Mag of gesag. In die klompie verse wat 

ons gelees het, ontdek ons Jesus wat met gesag optree. 

1. Jesus, die Heilige van God, die Gesagvolle  

Markus is die kortste van die vier evangelies. Dit behels maar sestien hoofstukke. Tog word die 

verhaal van Jesus se lewe op aarde met relatief baie detail vertel. Kyk maar net in hoofstuk 1: 

 Ons kry die verhaal van Johannes die Doper 

 Ons lees van Jesus se doop 

 Ons lees van Jesus se versoeking 

 Ons lees Jesus begin preek in Galilea 

 Ons lees van die roeping van die dissipels 

 

Kort en kragtig word al hierdie dinge vertel. Daarna volg die verhaal 

wat ons gelees het. Jesus is steeds in Galilea en wel in die dorp 

Kapernaum. 

 

Kapernaum was ’n groot en besige dorp aan die See van Galilea. 

Alhoewel dit ’n Joodse dorp was, was daar ’n sterk nie-Joodse 



invloed. Daar was onder andere ’n Romeisne garnisoen gestasioneer. Die dorp was ryk en 

welvarend. Ongelukkig was die dorp bekend vir sy gebrekkige waardestelsel. Dit is in die dorp waar 

Johannes die Doper deur Herodes gevange geneem is en ook waar Jesus sy eerste vier dissipels 

geroep het.  

 

Die verhaal speel af op die sabbat by die sinagoge. Feitlik al die dorpies in Israel het ’n sinagoge 

gehad. Na die tempel in Jerusalem met die ballingskap vernietig is, is die sinagoges op die dorpe 

gebou as bymekaarkom plek. Elke sabat het die mans en seuns daar bymekaar gekom en is hulle in 

die wet onderrig. Nie al die dorpies het rabbi’s gehad nie en besoekende rabbi’s is met oop arms 

ontvang. Daar is graag na hulle geluister. Dit is hoe Jesus in Kapernaum se sinagoge beland het op 

die spesifieke sabbat. 

Ons lees dat die mense daar gou agtergekom het dat Jesus anders was. Hy het met gesag opgetree. 

Hy was anders as die ander skrifgeleerdes. Dit is nie maar toevallig dat Markus vir ons vertel Jesus 

was anders as die Skrifgeleerdes nie. Die kort sinnetjie is doelbewus hier in gesluit. Markus gebruik 

dit om Jesus aan ons bekend te stel. Die res van die verhaal sê juis nog meer oor wie Jesus was en 

getuig van sy gesag. 

As die man met die onrein of bose gees skreeu, vertel hy meer van Jesus. Jesus is die Heilige van 

God. Dit is asof die onrein gees dit nie in Jesus se teenwoordigheid kan verduur nie. Die gees roep, 

ten aanhore van almal, uit: "Wat het ons met U te doen, Jesus van Nasaret? Het U gekom om ons te 

verdelg? Ek weet goed wie U is; U is die Heilige van God!" Hierdie bose gees was een of ander 

demoon van Satan.  

Let op dat die gees in die meervoud praat. "Het U gekom om ons te verdelg?" Wat op die spel is, is 

nie net hierdie spesifieke onrein gees in hierdie man nie. Die vraag gaan oor Jesus se gesag oor die 

ganse ryk van die Bose. 

Opvallend ook dat die onrein gees op hierdie stadium die enigste is wat weet wie Jesus werklik is. 

Die gees noem Hom die "Heilige van God." Die gees weet goed daar is 'n besondere band tussen 

Jesus en God. Ons weet dit op hierdie stadium, want Markus het ons reeds ingelig dat Jesus die Seun 

van God is - 1:1 en 1:11. Vir die mense in die sinagoge is dit nog onbekend, want hulle wonder nog 

"wat gaan hier aan" (27). 

Wanneer Jesus die onrein gees uitdryf, bevestig dit God se gesag ook oor die Bose. Jesus behaal 'n 

klinkende oorwinning oor die Bose. Dit bevestig: Wie luister na Jesus, luister na God self, luister na 

die mees gesagvolle en betroubare Leermeester denkbaar. 

Die gesag van Jesus word verder beklemtoon deur die mense se reaksie. Hulle erken dat Jesus met 

gesag optree. Hulle besef dat Hy gesag het oor bose geeste. Ons lees dat die storie van Jesus soos ’n 

veldbrand versprei in die hele Galilea. 

In die verse leer ons Jesus ken as die Heilige van God, die Gesagvolle. 

2. Jesus se hantering van sy gesag 

Ferdiand Deist stel mag en gesag teenoor mekaar. Vir hom is mag iets wat afgedwing word terwyl 

gesag liefdevol beskikbaar gestel word. Mag stoot maar gesag trek. 



Jesus het al die mag op hemel en aarde gehad. Tog het Hy dit nie gebruik nie. Nee, Jesus het 

veeleerder gesag beskikbaar gestel. Ons het gelees hoe Hy met gesag geleer het. Net so het Hy met 

gesag die bose gees uit gedryf. Die omstanders het sy gesag herken. Presies wat Deist sê: Gesag 

word herken terwyl mag erken word. 

Stephan Neill skryf ook oor hierdie verskil tussen die gebruik van mag en gesag by Jesus. Hy skryf: 

“Jesus is almagtig, maar nie geweldadig nie. Alle mag is in sy hande, maar dit is die gesag van Een 

wat gekies het om die gestalte van ’n dienskneg aan te neem.” 

Daar is talle voorbeelde daarvan in Jesus se lewe op aarde. Telkens het Hy met liefde opgetree. 

 Dink maar aan sy konfrontasies met die Skrifgeleerdes en Fariseërs. Dit was met gesag, en 

nie mag nie. 

 Dink aan sy optrede teenoor die Samaritanse vrou by die put. Hy het die volste reg gehad 

om haar te veroordeel vir haar sonde. Tog bemoedig Hy haar met gesag en wys die regte 

pad aan. 

 Dink maar aan Jesus se wat sy dissipels se voete was. Hy kon op grond van sy status aandring 

dat sy voete gewas word. Maar met gesag word Hy die dienaar. 

 Die beste voorbeeld is natuurlik sy gevangeneming en kruisiging. Hy onderwerp Hom met 

gehoorsaamheiod aan die owerhede. Hy gebruik nie sy mag om die kruis te systap nie. Selfs  

as Petrus met sy gevangeneming wel die swaard uitpluk, berispe Hy hom. In Jesus se 

kruisiging herken ons sy gesag. Ons buig voor sy gesag en nie onder sy mag nie. 

 

Ons is volgelinge van Jesus omdat ons gedring is deur sy liefde en nie omdat ons gedwing is met 

vrees nie. Ons is nader getrek na Jesus deur sy liefde en nie gestoot nie. Ons het sy gesag erken, raak 

gesien. 

 

3. Gelowiges – ons – hantering van mag en gesag 

 

Die aanhaling van Ferdinand Deist sluit af met ’n hartseer werklikheid: “Die geskiedenis van die 

Christendom is egter dikwels ’n jammerlike verhaal”. Dit is nou as dit kom by Christene se hantering 

van mag en gesag. 

In plaas daarvan dat Christene Christus navolg in sy hantering van mag en gesag, is dit in die verlede 

en word dit steeds vandag maklik misbruik. En dan eindig dit in ’n jammerlike verhaal. Die kerk het 

die fout al baie gemaak. Ampsdrers van die kerk het die fout al baie gemaak. Ons as lidmate maak 

die fout baie.  

In die tyd van epifanie kyk ons wat ons van Jesus leer tydens sy lewe op aarde. In die verhaal waarby 

ons vanoggend stil gestaan het leer ons wat ons met mag en gesag moet maak. Ons moet met gesag 

optree – maar met liefde. Ons moet nader trek en nie probeer stoot nie. Ons moet met liefde dring 

en nie met vrees dwing nie. Ons moet voor God buig en daarom ook ander dien. Die bekende 

prediker Charles Spurgeon leer: “Wie is regtig magtig? Hulle wat beheer het oor hulleself.? 

Almal van ons is in een of ander gesagsposisie. In die huis as ouers of grootouers. By die werk 

teenoor ondergeskiktes. Teenoor ons werknemers. In komitee’s en rade waarop ons dien. In al 



daardie rolle en situasies moet die liefde ons dryfveer wees. Ons moet dien. Ons moet Christus se 

voorbeeld navolg. Dit is ons roeping. Ons opdrag. 

As ons oor mag en gesag praat, kom ons reaksie op ander se mag en gesag ook op die tafel. Ons 

moet ook nadink oor hoe ons raegeer op ander met mag en gesag. Natuurlik is dar ook iets soos 

gehoorsaam antwoord op mag. Ook daarin moet ons Jesus na volg.  

Joel Belz vertel hoe hy lank gelede in die Wall Street Journal die treffende opmerking gelees het: 

"Mense wil sagkens regeer word, maar deur baie sterk regerings." 

Ons wil dit almal hê, skryf hy in 'n artikel oor Tender Toughness, selfs vandat ons klein-klein was. Jy 

wou hê jou pa moet groot en sterk wees, en enigiets kon doen waaraan jy kon dink. Maar as hy jou 

hanteer het, wou jy hê hy moet dit sagkens en liefdevol doen. Jy wou hê die polisieman op die 

straathoek moet sterk genoeg wees om enige boelie of misdadiger vas te vat, maar hy moes jou ook 

op sy skouers kon tel en jou in die skare help om jou ouers weer te vind. 

Baie spiere, maar baie beheersing en sagtheid. Ons almal soek na hierdie rare kombinasie in die 

mense rondom ons, skryf Belz. Wanneer bose mense hulle slegte planne ten uitvoer wil bring, soek 

ons 'n regering wat hulle planne vinnig-vinnig nek kan omdraai. Natuurlik wil ons self nie hardhandig 

hanteer word nie. 

En ons het altyd die reg om dit van hulle met gesag oor ons te vra en te eis. 

Slot 

Mag en gesag? Mag of gesag. Jesus leer dat liefde die riglyn is in elke gesaggsposisie en situasie. Kom 

ons volg Hom na.  

 


