
Markus 1:29-39 

Agtergrond 

Elkeen van die vier evangelies is ’n verhaal van Jesus wat deur die skrywers vertel word. Elkeen het sy 

eie doel of oogmerk met sy verhaal. Elkeen het sy eie tegniek en tema’s wat uitstaan. Dit is jammer 

dat ons nooit eintlik elke evangelie as ’n geheel deurlees nie. Ons lees maar net dele en so verloor ons 

die geheel. Eintlik moet ons so nou en dan ’n hele evnagelie gaan deurlees. 

Inleiding 

’n Sekere politikus het het homself daarop beroem dat hy ’n gelowige is wat Christelike waardes 

voorstaan en het daarmee nogal heelwat stemme gewen. Kort voor die verkiesing het hy ’n aantal 

plattelandse dorpies besoek waar hy in elke stadsaal ’n aangrypende toespraak gelewer het. Sy baie 

gewilde slagspreuk was: “Die politikus met ’n hart vir gewone mense.” 

Op een van hierdie besoeke keer een van die kiesers hom voor toe hy die saal verlaat na afloop van 

die vraag-en-antwoord sessie. “Meneer” vra die kieser, “kan u asseblief ’n draai saam met my ry deur 

die dorp en plakkerskamp. Die mense het dringend toegang tot drinkwater nodig en sonder straatligte 

is die dorp baie gevaarlik. Ek wil u net aan ’n paar mense voorstel dat u bewus kan raak  van hulle 

ellendige lewensomstandighede. U het gesê u het ’n hart vir gewone mense. Ek het vorige keer ook 

vir u gevra … maar toe het u nie tyd gehad nie.” 

Die politikus het hom jovial op die rug geklap en gesê: “as ek die tyd gehad het, sou ek dit gedoen het. 

Maar ek is besig. Ek moet nog ’n paar dorpe besoek. Jy weet die openbare lewe is veeleisend, ’n mens 

het net te veel om te doen en kan nie aandag aan indiwidue gee nie.” 

Toe antwoord die kieser: “Dan sal die Here maar na hulle moet omsien. Gelukkig het Hy darem nog 

nie u vlak van besig-wees bereik nie.” 

In die gedeelte wat ons gelees het, leer ons Jesus ken as die Verlosser wat tyd het vir mense; wat 

mense se nood raaksien. Doodgewone mense siek skoonma’s, mense met allerhande kwale en bose 

geeste. Mense in gewone dorpies. Jesus het ’n hart vir mense. 

Danie Mouton van Port Elizabeth beskryf die gedeelte as “’n dag in die lewe van Jesus...” Ek wil die 

gedeelte saamvat as ’n alledaagse Verlosser op alledaagse plekke vir alledaagse mense... 

1. Jesus as alledaagse Verlosser  (met ’n hart vir gewone mense) 

Een van die opvallende tegnieke in Markus se evangelie is hoe hy Jesus aan ons voorstel en bekendstel. 

Hy het geweet dat sy lesers weet wie Jesus is. Maar in die evangelie laat hy heeltyd deurskemer dat 

die rolspelers in Markus nie geweet het wie Jesus is nie. Hy is geleidelik, soos die verhaal ontvou, besig 

om Jesus se identiteit bekend te maak. Die rolspelers ontdek geleidelik wie diè Jesus in hulle midde is.  

Verlede Sondag, toe ons die voorafgaande gedeelte bestudeer het, het ons gesien hoe niemand 

geweet het wie die Man is wat met soveel gesag leer nie. Hulle is verbaas en verstom oor sy gesag. 

Maar as Jesus die bose gees uitdryf, weet die bose gees wie Jesus is. 



In die paar verse wat ons vanoggend gelees het, weet die bose geeste ook wie Jesus is – en daarom 

laat Jesus hulle nie toe om te praat nie. Op ander plekke gee Jesus doelbewus die opdrag dat hulle 

moet stilbly en vir niemand vertel nie. 

Dit laat die vraag ontstaan: Hoekom? Hoekom wil Jesus nie hê dat almal moet wie Hy is nie? ’n Mens 

sou dink dat Hy eerder orals moes laat bekend word wie Hy is en wat Hy kom doen het. Dit sou tog 

immers sy taak baie makliker gemaak het. 

Daar is al baie oor geskryf en baie moontlike antwoorde gegee. Ek noem drie wat ons kan help om dit 

te verstaan. 

 Die een antwoord is dat Jesus doelbewus ’n spanning skep. Ons kry die spanning tussen 

openbaring of bekendmaking en geheimhouding. Die geheimhouding staan juis in diens van 

die bekendmaking. Iets onbekend word beklemtoon deur  die bekendmaking terug te hou en 

as ’n verassing bekend te maak. Amper soos die aankondiging van ’n wenner by die Oscars. 

Die bekendmaking word so bietjie teruggehou om dit meer impak te gee.  

 ’n Ander antwoord is dat Jesus doelbewus half onder die radar wou bly en eerder fokus op sy 

roeping. So half uit die openbare oog wou bly sodat almal hom nie toestroom oor verkeerde 

redes nie. Dit is juis wat gebeur het. Ons lees almal het saamgedrom by die huis. 

 Nog ’n rede wat aangevoer word is dat Jesus weggevlug het vir aansien en eer. Hy wou ’n 

doodgewone Verlosser wees. ’n Verlosser vir die mense – ’n Verlosser tussen die mense. ’n 

Verlosser met ’n hart vir mense. ’n Alledaagse Verlosser. 

Dit is nie maklik om presies Jesus se bedoeling met die stilhou van wie Hy is, te verstaan nie. Dit mag 

selfs wees dat al drie hierdie moontlikhede deel van die antwoord is.  

Dit is duidelik dat Jesus sy roeping geken en verstaan het en daarop gefokus het. Hy meld dat Hy 

gekom het om te preek en te genees – en dit nie net op een dorpie nie. Selfs sy afsondering om te bid 

sê vir ons dat Hy in ’n persoonlike verhouding met God geleef het en gefokus was op sy roeping. 

Net so is dit deur sy hele lewe duidelik dat Hy nie met mag en heerlikheid as regeerder gekom het nie. 

Hy het gekom om te dien. Verlede Sondag het ons juis raakgesien dat Hy sy mag dienend uitgeleef 

het. Hy was ’n gewone Verlosser. Gewoon word hier bedoel in teenstelling met ’n opspraakwekkende, 

glorieryke, magsoekende Verlosser. Hy was ’n onsigbare, stil, op-die-agtergrond Verlosser. 

2. Jesus as alledaagse Verlosser vir alledaagse mense 

Hierdie gedeelte wat ons gelees het, vind plaas net nadat Jesus in die sinagoge geleer het en die bose 

gees uitgedryf het. Hy gaan saam met sy dissipels na Petrus en Andreas se huis toe. Daar het Hy Petrus 

se skoonmoeder genees. 

Die genesing van die man in die tabernakel en die van Petrus se skoonma het soos ’n veldbrand 

versprei. Teen die aand het die mense na Jesus gestroom. Ons lees dat die hele dorp het buite die 

deur saamgedrom. 

Jesus het hulle nie teleurgestel nie. Hy het genesingswonders gedoen. Mense met allerlei kwale is 

genees.  Baie bose geeste is uitgedryf.  



Die patroon het die volgende dag voortgegaan. Vroegoggend het die mense weer na Jesus gestroom. 

So erg dat Petrus en die dissipels Jesus moet gaan soek waar Hy in afsondering gaan bid het. Die mense 

soek na Jesus.  Daar is nog baie wat smag na genesing. Hulle wil nog meer wonders sien. 

As hulle Jesus kry, dring Hy daarop aan om op ander plekke te gaan werk. Ook die mense van die 

omliggende dorpies moet bereik word. Jesus wil ook daar gaan preek. Ons lees dat Jesus deur die hele 

Galilea beweeg het en orals in die sinagoges gaan preek het en bose geeste uitgedryf het. 

Jesus bedien alledaagse mense. Gewone mense. Mense in die klein dorpies van Galilea. Hy rig hom 

nie net op geleerdes of rykes of vername mense nie. Nee – op die gewone, alledaagse mense. 

Vissermanne is sy dissipels. Hy genees hierdie alledaagse mense se kwale. 

3. Jesus as alledaagse Verlosser vir alledaagse mense op alledaagse plekke 

Selfs die plekke waar Jesus as Verlosser vir alledaagse mense optree, staan uit. Eers was dit by die 

sinagoge, daarna by Petrus se huis, daarna by die dorpies in Galilea. Hy bid by ’n stil, afgesonderde 

plek. Gewone plekke. Alledaagse plekke. Plekke waar alledaagse mense kom en leef. 

Hy gaan nie na die opspraakwekkende plekke nie. Nie na net die belangrike stede of konings se paleise 

nie. Nie na die tempel in Jerusalem nie – maar klein sinagoges op klein dorpies. Dwarsdeur Galilea. Na 

vissermanne se huise.  

Jesus, ’n alledaagse Verlosser, vir alledaagse mense op alledaagse plekke. So lyk ’n dag in die lewe van 

Jesus van Nasaret, die Seun van God. 

4. Ons, alledaagse Christene, tussen alledaagse mense op alledaagse plekke 

Die tyd van die kerkjaar, tussen kerstyd en lydenstyd, staan bekend as epifanie. Epifanie beteken 

verskyning of bekendmaking. In die tyd is ons klem op hoe Jesus Hom bekendgemaak het tydens sy 

aardse lewe. Ons soek na wat ons daaruit leer vir ons eie lewe. 

Jesus maak Hom in die gedeelte wat ons vandag bestudeer,  bekend as die alledaagse Verlosser vir 

alledaagse mense op alledaagse plekke. 

Dit beteken dat Jesus ons Verlosser is. Elkeen van ons is mos maar net ’n alledaagse mens in die 

alledaagse lewe. Jesus, die Seun van God het met sy gestalte van diens vir ons gesterf en ons sy kinders 

gemaak. Ons weet dit. Tog is dit net lekker om weer daaraan herinner te word en weer verwonderd 

voor God te staan. Juis omdat ons elkeen maar alledaags en gewoon is. Juis omdat ons self niks kon 

doen om Jesus as Verlosser te kry nie. Ons is begenadig deur Jesus. 

Die manier waarop Jesus op sy roeping gefokus het om alledaagse mense op alledaagse plekke te 

bereik, nooi ons om dieselfde te doen. Ook ons het die kans om juis doodgewone Christene tussen 

doodgewone mense te wees, op doodgewone plekke. 

Wat beteken dit?  

 Om doodgewoon te wees, beteken om maar net onsself te wees. Sondige mense wat 

begenadig is. Soos ons is, met ons tekortkominge en talente. Met ons menings en standpunte.  

Maar met die Gees van God in ons om ons toe te rus. Ons kan maar net wees wat ons is. 



 Die doodgewone mense om ons, is ons huweliksmaats, ons kinders en kleinkinders, ons 

vriende, ons kollegas, ons werknemers, ons bure, die mense met wie ons skouers skuur. 

Verskillende tale en kulture, verskillende volke en nasies, verskillende kleure – maar almal 

doodgewone, alledaagse mense. Mense wat God op ons pad bring en vir wie ons doodgewone 

Christene kan wees. Mense vir wie ons iets van Christus as Verlosser kan weerkaats. 

 Die doodgewone plekke is die plekke waar ons kom. Ons huis en werkplek, die kerk en 

supermark, die bank en petrolstasie. Doodgewone plekke – daar waar ons elke dag is en kom. 

Dit is waar ons Christene moet wees.  Dit is waar osn Christus moet weerkaats. 

 Ons kan ook maar net ’n doodgewone lewe leef.  Ons kan maar net voortgaan om te doen wat 

ons doen: werk en eet en slaap en ontspan en oefen en kuier en koop. Doodgewone dinge. 

Maar op ’n manier wat sê: ons is Christene. Ons is begenadig. Ons is doodgewoon – maar 

anders. Ons is soos Christus.  

Ja, ons hoef nie te dink dat ons spesiaal moet wees, met spesiale mense op spesiale plekke moet werk 

nie. In die alledaagse lewe, as alledaagse mense, tussen alledaagse mense, op alledaagse plekke. ’n 

Dag in die lewe van – voeg jou naam in – moet iets wys van ’n dag in die lewe van Jesus van Nasaret. 

SLOT 

Ek het begin met sommer maar ’n storie van ’n politikus. Ek weet nie eers of dit waar is nie. Maak ook 

nie saak nie. ’n Storie wat leer dat ons almal mense met ’n hart vir gewone mense moet wees – omdat 

Jesus ’n Verlosser met ’n hart vir gewone mense was. Ons moet mense wees met baie tyd vir gewone 

ander mense, omdat Jesus baie tyd vir ons het. 

 

 

   

 


