
Markus 8:31-9:1 

Vooraf 

Ons is vanoggend by die tweede Sondag in Lydenstyd. Lydenstyd is veertig dae lank begin op 

Aswoensdag en duur tot die Saterdag na Goeie Vrydag en voor Paassondag. Eintlik is dit ses en 

veertig dae. Die ses Sondae word nie getel nie omdat die Sondae soos elke Sondag fokus op Jesus se 

opstanding.  In lydenstyd is die fokus Jesuse se lyding en veral die feit dat Hy vir ons gely het. 

Agtergrond 

Die evangelie van Markus se tema is die diep misterie van Jesus. Dit gaan oor Jesus wat  as Messias 

nie kom heers het nie, maar gekom het om te dien, te ly en te sterf. Een van die fasette wat heelwat 

aandag kry in Markus is dissipelskap. 

Die evangelie van Markus is geskryf in die jae 65-70 n.C. Dit was dus in die tyd wat die Christene in 

Rome baie wreed vervolg is.  

Inleiding 

Augiste Rodin was ’n Franse kunstenaar wat geleef het van 1840 

tot 1917. Hy word as een van die vaders van moderne 

beeldhoukuns beskou. Daar word vertel Rodin eendag ’n reuse 

kruis uit hout gekerf langs die pad gesien het. Hy het baie van die 

kunswerk gehou en dit dadelik aangeskaf en na sy huis laat 

vervoer. Ongelukkig was dit te groot vir sy huis. Toe het hy die 

mure laat afbreek, die dak laat lig en sy huis herbou rondom die 

kruis.  

Hierdie storie vertel vir ons iets van dissipelskap. As Jesus sy 

volgelinge – en dus ook ons – roep tot radikale dissipelskap, moet 

ons ook die mure van ons lewens afbreek en ons lewe herbou 

rondom die kruis. Ons praat vanoggend oor ’n lewe gebou rondom 

die kruis. 

1. Jesus se lyding en kruisiging 

Ons kan nie oor ’n lewe gebou rondom die kruis praat, as ons nie begin by Jesus se kruis nie. 

Die paar verse wat ons gelees het, vertel van die eerste keer wat Jesus sy dissipels vertel van sy 

lyding en naderende dood. Tot op hierdie stadium het hulle saam met Jesus geleef en sy hele 

bediening aanskou. Hulle het geleidelik ontdek dat Hy die Messias was, die lankverwagte Verlosser.   

Tog het hulle nog glad nie verstaan wie Jesus was en wat Hy kom doen het nie. In Markus se 

evangelie is mens heeltyd bewus van hoe Jesus Homself al meer bekendstel aan sy dissipels. Die 

gedeelte wat hierdie verse wat ons gelees het, voorafgaan, is ’n baie goeie voorbeeld daarvan.  



Jesus vra vir sy dissipels: Wie sê die mense is Ek. Hulle antwoord:  Johannes die Doper, Elia of een 

van die profete. Dan vra Jesus meer direk: Wie sê julle is Ek. Petrus kom met ’n pragtige belydenis: U 

is die Christus.  Daarna lees ons dat jesus hulle verbied om dit vir enige iemand te sê. 

Markus skryf sy evangelie met die wete dat die lesers presies weet wie Jesus was. Hy skryf die 

verhaal met ’n spanning wat opbou om Jesus se identiteit.  Vandaar ook die opdrag dat niemand 

daaroor moet praat nie. Dit is deel van die spanning wat opbou. So asof jesus nog langer wil 

wegsteek wie Hy is. 

Selfs Petrus se belydenis word deel van daardie opbouende spanning rakende Jesus se identiteit. Dit 

lyk asof Petrus en sy mede-dissipels presies weet wie Jesus is. Hy bely immers: U is die Christus. 

Maar net ’n paar verse later sien ons dat Petrus en sy mede-dissipels nog glad nie verstaan wie Jesus 

is nie. 

As Jesus sy lyding en dood voorspel, dan is Petrus ontsteld. As Jesus hulle vertel dat die famile- en 

priesterhoofde en skrifgeleerdes Hom gaan verwerp en gaan doodmaak, neem hy Jesus eenkant en 

bersipe Jesus. Van sterwe en opstanding wil Petrus niks weet nie.  

Maar dan word die bordjies verhang. Dit is nie Petrus wat Jesus berispe nie maar Jesus wat Petrus 

teregwys. Wat ons moet raaksien is dat dit hier gaan oor die teenstelling wat mense wil hê en wat 

God wil hê. Die mense, vir wie Petrus hier maar eintlik net die segsman is, soek ’n sterk militêre leier. 

Iemand wat die Romeinse juk kan afgooi en die gloriedae van Israel sal laat herleef. Beslis nie 

iemand wat ly en doodgemaak word nie. 

Maar dit was nie God se plan nie. Sy plan was die Seun van God, self ook God, wat onskuldig sou ly. 

Nie as politieke leier nie maar as dienskneg om die wêreld se sonde weg te neem.  Hy het gekom, nie 

om ’n aardse koninkryk te kom vestig nie.  Hy het wel gekom om ’n koninkryk te vestig, en wel God 

se koninkryk. God se koninkryk sal met krag kom – alhoewel dit ’n heel ander krag is, as waarop hulle 

gehoop het.  

Die Jesus in Markus is die Messias wat nie kom heers het nie, maar gekom het om te dien, te ly en te 

sterf. 

2. Volgelinge sal kruis-dra 

Nadat Jesus sy dissipels ingelig het oor sy eie lyding en dood, rig Hy hom tot menigte mense en sy 

dissipels. Hy vertel hulle van die eise van dissipelskap. En in lyn met sy eie roeping, sal hulle roeping 

ook lyding en swaarkry inhou. 

Hier kry ons vir die eerste keer dat Jesus self na die kruis verwys. Toe Hy oor sy eie lyding en dood 

gepraat het, het Hy niks van die kruis gesê nie. Tog sê Hy dat sy volgelinge hulle kruis moet opneem 

en dra. 

Die kruis was in die tyd van die Romeinse Ryk ’n instrument vir politieke mag. Die Romeinse 

owerheid het hulle mag behou deur die vrees vir ’n kruisdood. Enige iemand wat deur die staat 

veroordeel is, moes sy kruis dra na ’n openbare plek waar hy gekruisig is. Dit was deel van die 

vernedering wat bygedra het om die gemeenskap in vrees te laat leef. Die kruis was ’n instrument 

van lyding en skaamte. 



Jesus gebruik die beeld van kruis-dra om die uitdaging van dissipelskap te verduidelik. Ek lees dat 

Billy Graham dit verduidelik in moderne terme. Hy sê dat Jesus sê om Hom te volg beteken dat jy jou 

elektriese stoel of gaskamer wat gebruik word om mense tereg te stel moet bring en agter Jesus aan 

kom. Dit is kras beelde wat ’n mens skok. Maar dit is wat Jesus gesê het oor dissipelskap. 

Billy Graham sê dat om Jesus te volg, is om aan jouself te sterf. Dit is presies wat Jesus gesê het: 

Verloën jouself. Verloor jou lewe ter wille van my. Neem jou kruis op. Dietrich Bonhoeffer het dit 

soos volg gestel: “Wanneer Christus ’n mens roep, roep Hy jou om te kom sterf.” 

Wat beteken hierdie “aan jou self sterf”? Miskien kan ons dit die beste met verandering beskryf. Ons 

moet verander. Ons moet verander van mense wat selfgerig is, na mense wat Godgerig is. Ons moet 

verander van mense wat selfgerig is, na mense wat op ander gerig is. Soos wat Petrus moes leer om 

nie te soek na wat mense wil hê nie, maar na wat God wil hê. So moet ons verander. 

Ons moet verander om soos Jesus te wees. Ons het juis gesien dat Jesus nie as Heerser nie, maar as 

Dienaar gekom het. Hy het gekom om sy lewe te gee vir ander.  Dit is vir ons die voorbeeld van hoe 

ons moet verander. Dit is die mylpaal wat ons moet nastreef. Ons moet soos Jesus word.  

Dit is nie iets wat eensklaps gaan gebeur nie. Dit vat tyd. Yakobv Smirnoff was ’n Russiese komediant 

wat vertel dat hy verstom was toe hy die eerste keer na Amerika toe gegaan het. In al die winkels 

het hy kitspoeiers opgemerk. Kitskoffie, kitsmelkpoeier, kitslemoensap. Jy gooi net water by, en 

siedaar jy het koffie of melk of lemoensap. Hy spot verder: Toe hy babapoeier sien, het hy gedink: 

Wat ’n land! 

Kruis-dra is nie ’n kits-ding nie. Volgeling van Jesus vra opoffering en tyd. Dit is ook nie betowerend 

en asemrowend nie. Dit is swaarkry en ly. Dit is hardewerk. 

Ek lees die storie van  twee broers wat jare gelede gevang is omdat hulle skape gesteel het. Deel van 

die straf was dat die letters ST vir sheep thief op hulle voorkop gegraveer is. Uiter aard was hulle 

baie skaam en verleë. Die een broer het weggevlug uit die dorpie en ’n sukkel bestaan op ’n ander 

dorp gaan maak. Daar was hy ook gereeld in die moeilikheid. Die ander broer het besluit om te bly 

en sy fout reg te maak. Hy het ’n nuwe blaadjie omgeslaan en verander. Jare later het jonger mense 

– wat nie geweet het wat die letters ST beteken nie – gesels oor wat dit tog kan beteken. Hulle het 

later saamgestem dat die ST sekerlik vir Saint moet staan. Die man se lewe het hulle tot die 

gevolgtrekking laat kom. Dit is verandering. Dit is kruis opneem. 

Daar is ’n pragtige gebed van ’n Chinese christen: Here, verander die wêreld. Begin by my. Mag ons 

dit ook elkeen bid en dan ook doen.  

Ek het netnou gevra: Wat beteken om aan jouself te sterf? Natuurlik het dit vir Markus se eerste 

lesers ook beteken dat hulle letterlik gesterf het. Hulle is doodgemaak omdat hulle volgelinge van 

Jesus was. Feitlik al Jesus se dissipels met wie Hy hier praat het met hulle lewe geboet vir hulle keuse 

om Jesus te volg.  Hulle het letterlik hulle lewens verloor om dit by God te behou.  

 

Ons is gelukkig. In ons omstandighede word ons nie vervolg vir ons liefde vir en geloof in God nie. 

Tog is dit in sommige wêreld dele vandag nog ’n eerklikheid. Onlangs het die wêreld met skok kennis 



geneem van een en twintig Egiptiese Christene wat doodgemaak is as gevolg 

van hulle geloof.  Dit ruk ’n mens nogal tot stilstand. Dit laat jou die vraag 

vra: Sal ek bereid wees om die kruis te dra as dit gebeur? 

Miskien moet dit ons aanspoor om die klein kruisies wat ons moet dra  - in 

vergelyking met hulle groot kruise – met groter erns en toewyding te dra! 

Kruis-dra, lyding, swaarkry beteken nie dat gelowiges vreugdelose mense moet wees en somber en 

swaar lewens moet leef nie. Ons het juis die boodskap van God se liefde en genade wat ons instaat 

stel om vreugdevol te lewe. Ons het die vrede wat alle verstand te bowe gaan in ons lewens. Ons 

kan juig en jubel in God. Ons kan jubelende lewens leef. 

Slot 

Augiste Rodin het sy huis rondom ’n kruis gebou. Mag ons ook ons lewe bou rondom die kruis van 

Christus. Hy het vir ons gely en gesterf. As volgelinge van Jesus moet ons weet dat ons ook ons kruis 

moet dra. Ons moet sterf aan onsself en Godgerig en mensgerig word.  Ons moet elke liewe dag 

verander. Al was ons en is ons sheepthiefs, moet ons Saints word. 

 


