
Markus 9:2-9 

Vooraf 

Ons sluit vanoggend die Sondae van epifanie af en begin met die lydenssondae. Hierdie 

oorgangsondag staan bekend as die Sondag van Verheerliking. Sondag van Verheerliking het volgens 

oorlewering sy ontstaan aan Sint Gregorius (257-331 nC) te danke. Gregorius was die hoof van die 

Armeense Kerk en het Armenië in 301 nC vanuit die heidendom tot die Christelike geloof gelei. 

Armenië was ook die eerste nasie wat die Christelike geloof as hulle amptelike geloof erken het. 

Gregorius het, volgens oorlewering, die heidense fees, Vartavarh (roosvlam) vervang met die Fees van 

Verheerliking en probeer om iets van die oorspronklike betekenis te herinterpreteer: Christus se 

heerlikheid is op die berg van verheerliking geopen soos ’n pragtige roos.  

Agtergrond 

Jesus se doop en hemelvaart verteenwoordig onderskeidelik die begin en einde van sy openbare 

bediening, terwyl die verheerliking op die berg die draaipunt van sy openbare bediening 

verteenwoordig. In die Markusevangelie vind die verheerliking op die berg tussen Jesus se eerste en 

tweede lydensaankondigings plaas. Die gewilde fase van Jesus se bediening kom nou tot ’n einde en 

van hier af reis Jesus na Jerusalem waar Hy gekruisig sou word. Jesus se verheerliking laat ons terugkyk 

én vorentoe kyk: God se stem uit die hemel herinner aan Jesus se doop, terwyl sy glinsterende 

teenwoordigheid vooruit kyk na sy opstanding en heerlikheid. 

Inleiding 

Peter Prange vertel dat hy naby Great America groot geword 

het. Dit was ’n groot pretpark. As kind het hy gereeld saam met 

sy gesin daar gaan ontspan. Hy sê dat hy om een of ander rede 

altyd bang was om op die tuimeltreintjie - dit is nou die 

Rollercoaster - te ry. Sy broers en susters het elke keer gery en 

hom probeer ompraat om saam te 

gaan, maar hy het vasgeskop. Toe 

word hy as prefek gekies en al die 

prefekte het een aand vir ’n spanbou-

sessie by die pretpark gaan kuier. Toe 

hy vir sy maats sê dat hy nog nooit op die tuimeltreintjie gery het nie, was 

hulle verbaas. Hy het toe ingestem om saam met hulle te ry. Tot sy verbasing 

het hy dit geniet. Een van die ander maats het tydens die rit vir hom gevra 

hoe ervaar hy dit. Sy antwoord was: “Baie lekker!” Toe antwoord sy maat: 

“As jy joe oë oopmaak, sal dit nog lekkerder wees!” 

Ek wil sê, sy oë moes eers oop gemaak word om op die tuimeltreintjie te ry 

en toe moes sy oë oopgemaak word terwyl hy ry. 

Die verheerliking van Jesus is so oë oopmaak sessie. God en Jesus is besig om die binnekring van sy 

dissipels se oë oop te maak. Hy maak hulle oë oop dat hulle kan sien Hy is die Seun van God  wat 

gekom het om te dien. 



En indirek is God en Jesus besig om ons oë oop te maak. Op hierdie Sondag van verheerliking word 

ons oë weer oopgemaak om Jesus as Seun van God te erken – maar ook as die dienende Verlosser. 

1. Petrus is siende blind 

Verlede Sondag het ons die gedeelte gelees waar Jesus Petrus se skoonmoeder genees het. In die 

volgende paar hoofstukke van Markus lees ons telkemale dat Jesus wonderwerke doen. Petrus en die 

ander dissipels het dit telkemale beleef. ’n Mens sou verwag dat hulle oë oor wie Jesus is en wat Hy 

op aarde kom doen het, sou oopgaan. Veral as ons in hoofstuk 8 lees dat Petrus – nadat Jesus hom 

gevra het wie Hy is – bely: U is die Christus. Maar allesbehalwe dit. Hulle het nog nie verstaan nie. 

Inteendeel, net na die belydenis is Petrus die een wat Jesus eenkant toe neem en berispe as Jesus 

vertel van sy lyding en dood wat kom. Dan ruil Jesus die rolle om. Hy berispe vir Petrus. Nogal met 

baie harde woorde: “Moenie in my pad staan nie Satan.” 

Maar nog steeds leer Petrus nie. Kyk maar net na die verhaal van verheeliking op die berg. 

Ses dae nadat Jesus die eerste keer sy lyding aangekondig het,  gaan Hy  saam met Petrus, Johannes 

en Jakobus saam met Hom op na die berg. Hulle was die binnekring van die dissipels. Bo op die berg 

verander Jesus se voorkoms en sy klere word spierwit. Daarna verskyn Moses en Elia aan hulle en 

gesels met Jesus. 

Voordat ek die storie verder vertel, wil ek twee sake verduidelik: 

 Dwarsdeur die Ou Testament het berge en gebeure op die berge ’n groot rol gespeel. Dink  

maar aan Moses wat die berg op gaan om God se wet te ontvang. Dink maar aan Elia op die 

berg Karmel. God het heel dikwels op ’n berg verskyn. 

 Moses en Elia is die verteenwoordigers, die simbole by uitstek, van die Ou Testamentiese 

godsopenbaringe. Albei het op hoë berge met God gepraat. Elia op Horeb en Moses by Sinai. 

Nog ’n interessante ooreenkoms tussen Moses en Elia is dat albei op ’n besondere manier 

deur God weggeneem is na die hemel toe. Hulle was in God se teenwoordigheid en is nie 

dood soos wat ons dit ken nie. 

Hoe moet ons hulle verskyning verstaan?  

 Hulle verskyning help die dissipels verstaan dat Jesus in die groot Ou Testamentiese profetiese 

tradisie staan. Jesus is die Messias wat in die Ou Testament voorspel is.  

 Tog is hulle verskyning ook ter wille van Jesus. In Markus lees ons net dat Jesus en Moses en 

Elia gepraat het.  In Lukas lees ons dat hulle oor Jesus se lyding gepraat het. Daar het ’n 

uitmergelende en helse stryd vir Jesus gewag. Hy sou tot die uiterste beproef word deur die 

intense lyding. Moses en Elia dien vir Jesus tot ondersteuning en aanmoediging. 

As Pertus die gebeure aanskou, reageer hy om aan te bied om drie hutte te bou. Markus vertel vir ons 

dat hy verskrik was en nie geweet het wat om te sê nie. Vir ons klink die aanbod om hutte te bou 

vreemd. Tog is daar ’n baie logiese verklaring voor. Israel het jaarliks die huttefees gevier. Die fees was 

gerig daarop om hulle te herinner aan die veertigjaar trek deur die woestyn. Daarom moes hulle vir 

die duur van die fees buite hulle huise in hutte bly. Hierdie gebeure van die verheerliking het tydens 

hierdie fees plaasgevind. Daarom dat Petrus wil hutte bou. 



Tog is hier ’n ander element wat ons moet raak sien. Dirkie Smit sê dat Petrus se optrede weereens 

dui op mislukking, onvermoë en onbeholpenheid van die dissipels om te verstaan waaroor dit regtig 

in Jesus se lewe gaan. Soos ’n paar dae te vore wys hy maar net weer sy onkunde. Hy is so aangegryp 

deur die gebeure op die berg dat hy nie Jesus se eintlike roeping raak sien nie. Hy wil net die gebeure 

laat voortduur. Die eintlike rede vir Jesus se koms gaan by hom verby. So is die fokus op homself en 

wat hy beleef en nie op Jesus se roeping nie. 

Petrus – so ook die ander dissipels – sien, maar verstaan nie. Siende blind. 

2. Jesus – ’n dienende Verlosser 

Die keer berispe Jesus nie vir Petrus nie. Die verhaal gaan verder met ’n wolk wat sy skaduwee oor 

hulle laat kom. Uit die wolk kom daar ’n stem: Dit is my geliefde Seun. Luister na Hom. 

Die wolk is weereens ’n tipiese Ou Testamentiese beeld. In die Ou Testament was wolke telkens die 

teken van God se teenwoordigheid. Dink maar aan die wolkkolom tydens die uittog uit Egipte. Daarom 

is die wolk vir ons die herinnering dat God tydens hierdie verheerliking teenwoordig is. Dit is tog 

immers God se stem wat oor sy Seun uitroep: Dit is my geliefde Seun. 

Met Jesus se doop, het dieselfde gebeur. Gaan lees gerus in Markus 1:9.Toe het daar ook ’n stem uit 

die hemel gepraat: Jy is my geliefde Seun. Oor jou verheug Ek my. Na Jesus se doop het sy openbare 

optrede begin. Hy het sy dissipels geroep, mense genees, duiwels uitgedryf. Met hierdie tweede keer 

wat die stem uit die hemel roep, kom daar weer ’n verandering in Jesus se optrede. Na die gebeure 

sou Hy sy lyding en dood bekend maak en sou die tog na Jerusalem begin vir waar Hy gekruissig is.  

Hierdie verheerliking was ’n baie bepalende moment. Dit was ’n toerusting om te doen waarvoor Hy 

gekom het. Die fokus word op Jesus se roeping geplaas. Jesus self is daarmee besig om te fokus op dit 

waarvoor Hy gekom het. 

Ons sien dit ook in die voortgaan van die verhaal. As Jesus en sy dissipels die berg afklim, versoek Hy 

sy dissipels om dit vir niemand te vertel voordat Hy uit die dood opstaan nie. Hier maak Hy weer sy 

eie dood en lyding bekend. Hy praat van sy dood en opstanding. 

Verlede week het ek verwys na Jesus se sogenaamde swyg-opdrag. Vir ons klink dit vreemd. Maar die 

agtergrond daarvan is dat Hy die aandag wou wegwys van die opspraakwekkende na sy roeping. Hy 

was nie die een wat gekom het vir eer en aansien en verering nie. Hy het gekom om te dien. 

Selfs Jesus se verheerliking, as sy dissipels en ons iets ervaar en onder die indruk kom van die Godheid 

van Jesus, word die dienende aard van Hom beklemtoon. Jesus het gekom om te dien, om te sterf, om 

te verlos. 

As dit nie so was nie, as Jesus nie as diende Verlosser gekom het en gesterf het nie, was ons nie verlos 

nie. Dan sou ons nie gered gewees het nie. Nie sy kinders en kerk gewees het nie. Nie gelowiges 

gewees het nie. Die fondament van ons bestaan as gelowiges is Jesus as dienende Verlosser.    



Dit is waarvoor ons ons oë moet oopmaak. Dit is wat ons weer moet raaksien. En al weet ons dit, moet 

ons dit weer hoor en moet dit weer insink in ons. 

Ek wil amper sê soos die storie aan die begin: Dit is lekker, maar dit sal nog lekkerder wees as ons ons 

oë oopmaak! 

3. Ons siende blind of dienende kerk? 

 Hierdie verhaal soos Markus dit vir ons vertel, word soos ’n spieël voor ons gehou. Ons moet na 

hierdie verhaal kyk en onsself daarin soek. Is ons soos Petrus siende blind of is ons navolgers van Jesus 

en dienende kerk? Die verhaal nooi ons om op die tuimeltreintjierit van die lewe ons oë oop te maak. 

Hoe lyk iemand op die lewenstuimeltreintjie met toe oë? Hoe lyk iemand wat siende blind is? Dit is 

iemand wat nie verstaan wie Jesus was en wat Jesus vir ons gedoen het nie. Dit is iemand wat die 

verlossing van Jesus laat verbygaan en dit nie sy of haar deel maak nie. Dit is iemand wat Jesus Christus 

verwerp. Dit gaan dus oor ongelowig wees. 

Maar daar is ’n tweede manier waarop ’n mens siende blind kan wees. Dit is as jy Jesus se verlossing 

aanvaar maar nog nie die waarheid van as dienende Verlosser begryp en najaag nie. Met najaag bedoel 

ek dat onsself gefokus moet wees op diens. Ons moet wegkom van selfgerig wees en al meer gerig op 

ander wees. 

En as ons nou eerlik moet wees, dan is sukkel alle gelowiges met die faset van siende blind wees. Dit 

is wat sonde aan ons gedoen het. Ons is selfgerig. En daarom moet ons al meer leer om ons oë oop te 

maak as gelowiges. Ons moet al meer streef om soos Christus dienende gelowiges en kerk te wees. 

Ja, as ons eerlik is, moet ons erken dat ons as kerk – dan bedoel ek die kerk wêreldwyd sowel as ons 

eie kerk en ook ons eie gemeente daarmee sukkel. Daarvan is daar baie voorbeeld. Die kerk wat 

veroordelend na die wêreld buite die kerk kyk. Die kerk wat wil uitsluit en plaas van omarm. 

Die NG Kerk is tans in ’n seisoen van menswaardigheid. Daar is vier waardes geïdentifiseer wat ons sal 

help om almal menswaardig te hanteer. Die waardes is respek, luister, omarming en selfloosheid. As 

ons dit kan reg kry – as kerk en indiwiduele gelowiges – sal ons dienende kerk wees. 

Ons moet die voorbeeld van Christus navolg en nastreef. Ons moet dien. Dit is ons roeping. 

Dien mekaar, dien kennisse, dien vreemdelinge. Kortom: dien almal. 

Slot 

Ons is op die tuimeltreintjie van die lewe. Ons ry dit as gelowiges, kinders van God, volgelinge van 

Jesus. Kom ons dit oop oë –met ander woorde dienend soos Jesus Christus.  

   

 


