
Markus 14:1-15:47 

Vooraf 

Vanoggend is die laaste van die lydenssondae.  Eerskomende Vrydag is dit Goeie Vrydag waar ons 

fokus op Christus se sterwe en volgende Sondag is dit opstandingsondag. 

Agtergrond 

Voor ons saam lees, wil ek twee opmerkings maak: 

 Martin Kähler het in 1896 al geskryf dat die evangelies lydensverhale met lang inleidings is. 

Met ander woorde, die klem van die evangelies is die laaste gedeeltes waar dit gaan oor 

Jesus se kruisiging.  

 Ons lees ongelukkig altyd maar ’n paar verse op ’n slag in die Bybel – of in die geval, uit die 

evangelies. Ons lees nooit die hele evangelie nie. Daarmee gaan daar nogal heelwat verlore. 

Ons mis iets van die hele storie soos wat die skrywer dit bedoel het. 

Daarom gaan ek vanoggend die preek so bietjie anders doen. Ek gaan ’n lang gedeelte lees: twee 

volle hoofstukke, honderd en negentien verse. Daarna gaan ek ’n kort preek lewer. Ek doen dit juis 

vanoggend met die laaste lydensondag. Hierdie laaste week voor Goeie Vrydag staan bekend as die 

Groot Lydensweek. Die week, saam met opstandingsondag is die belangrikste week in die kerkjaar. 

Baie gemeentes kom elke aand bymekaar om stil te raak rondom die lyding van Christus in 

voorbereiding vir Goeie Vrydag en Opstandingsondag. Ek wil vra dat julle elkeen hierdie week weer 

die twee hoofstukke volgens die program op die Lindeniet sal deurlees, daaroor sal dink en daaroor 

sal bid. So kan ons elkeen ons eie Groot Lydensweek in voorbereiding tot Goeie Vrydag en 

Opstandingsondag hou. 

As ons dit nou lees, laat die klem val op die verhaal. 

Inleiding 

Humpty Dumpty sat on a wall,  

Humpty Dumpty had a great fall. 

All the king’s horses and all the king’s men, 

Couldn’t put Humpty together again. 

 

Hierdie rympie dateer uit duisende jare gelede. Variasies daarvan het in agt Europese tale verskyn. In 

sy primitiewe stadium was Humpty Dumpty net ’n raaisel: daar is ’n ding wat, as dit gebreek word, 

net nie weer herstel kan word nie; selfs nie eers deur wyse mense nie. Wat is dit? Almal weet. Dit is 

’n eier. 

 

Die mens se verhaal is ’n humpty-dumpty verhaal. Na die skepping het die sonde veroorsaak dat ons 

geval en gebreek het. Ons kon onsself nie weer regmaak nie. Maar die Koning van die Skepping het 

ons heelgemaak. Die Koning het na die sondige wêreld gekom en sy koninkryk laat kom. Hy het 

stukkende sondige mense deel gemaak van sy koninkryk. Stukkende humpty-dumpty mense het 

Koningskinders geword. Dit is die verhaal wat ons nou net gelees het. 

 

 



1. Almal rondom Jesus faal 

Soos ons die verhaal deurgelees het, het dit opgeval. Almal rondom Jesus laat Hom in die steek. 

Hulle faal.  

 

 As die vrou Jesus salf, maak almal rondom Hom beswaar. Hulle verstaan nie Jesus se 

naderende sterwe nie.  

 Judas Iskariot onderhanderl met die priesterhoofde om Jesus te verraai en doen dit ook. 

 Die priesterhoofde – die kerkleiers van daardie tyd – sit agter sy gevangeneming en 

kruisiging.  

 Petrus is aanvanklik baie dapper maar verloën Jesus. 

 Petrus, Johannes en Jakobus laat Jesus in sy uur van nood in Getsemane in die steek en lê en 

slaap. 

 Die hoërpriester en priesterhoofde beskuldig Hom valslik en veroordeel Hom sonder rede. 

 Pilatus laat hom deur die Jode oortuig om Jesus onskuldig ter dood te veroordeel. Selfs die 

misdadiger Barnabas word eerder begenadig. 

 

Wat leer ons hieruit: Ons leer hoe stukkend het die sonde ons gemaak. Ons leer hoe hulpeloos ons 

self was om iets daaraan te doen. 

 

2. Jesus bly getrou aan sy roeping 

   

Ten spyte van almal rondom Jesus wat faal, bly Jesus getrou aan sy roeping. Hy kom maak stukkende 

humpty-dupty mense weer heel. Hy sterf onskuldig aan die kruis in stukkende mense se plek.   

 

En dit was beslis nie vir Hom maklik nie. Die stryd wat Hy in Getsemane gestry het bevestig dit.  Hy 

ly, Hy sterf.  

 

Een van die sake wat Markus voortdurend in sy evangelie beklemtoon is dat Jesus die koninkryk van 

God laat kom. Sy hele aardse lewe staan in die teken van die koninkryk van God. Hy is voortdurend 

besig om die koninkryk te laat deurkom. Selfs aan die kruis sien ons dit. Op ’n ironiese wyse word Hy 

bespot as die koning van die Jode. Dit terwyl Hy die Koning van die wêreld is. Die offisier wat Jesus 

sien sterf verklaar: Hierdie man was waarlik die Seun van God. Weereens die ironie. Dit is nie die 

mense om Jesus wat dit raaksien nie. Hulle het gefaal. Hulle het Hom in die steek gelaat. Die 

heidense offisier sien dit raak. 

 

3. Groot lydensweek 2015 

 

Ons word uitgenooi om hierdie week stil te raak voor God.  

 Ons wat stukkend is van die sonde. Ons wat Jesus ook maar elke dag faal en in die steek laat. 

 Ons wat heel gemaak is deur die Koning van die wêreld. Ons word genooi om stil te raak 

voor Jesus wat getrou gebly het tens spyte van almal – ook ons  - ontrouheid. 

 Ons wat Koningskinders geword het en wat deel van sy Koninkryk kan wees. 

 



Ons wat stukkende humpty-dumpty mense was, is weer heel. Kom ons raak hierdie week stil voor 

ons Geneesheer. 


