
Markus 3:20-35 

Vooraf 

Vanoggend is dit omgewingsondag. Ons fokus op ons verantwoordelikheid teenoor die skepping. 

Agtergrond 

Die evangelie van Markus is ±65 n.C. geskryf deur Johannes Markus. Hy was een van die persone wat 

tydens Paulus se sendingreise saam met hom gereis het. Die vermoede is dat die evangelie in Rome 

vir die gemeente van Rome geskryf is. Die evangelie is die oudste van al die evangelies en Matteus 

en Lukas het Markus as bron gebruik vir hulle evangelies. Markus begin sy verhaal by Jesus se doop 

en eindig met die opstanding.  

Wat opvallend in die gedeelte is, is die verwysing na Jesus se familie. In Markus 6:3 kry ons die name 

van Jesus se broers: Jakobus, Joses, Judas en Simon.  Jesus het ook susters gehad, hoewel hulle 

name nie genoem word nie.  Aangesien sy vader, Josef, nie genoem word nie, word veronderstel dat 

hy reeds oorlede was. 

Inleiding 

Hans Christian Anderson skryf die volgende verhaal: 

Die Bose geniet dit altyd om verwoesting te saai. Ten einde dit nog beter reg te kry, het hy op ’n dag 

’n besonderse soort spieël gemaak.Die spieël het die vermoë gehad om die weerkaatsing van al die 

goeie en mooi dinge in die wêreld te laat krimp, en al die slegte en lelike dinge te vergroot. Dit het die 

bose groot plesier verskaf om die wêreld te deurkruis en mense in hierdie spieël te laat kyk. 

Uiteindelik was daar nie een enkele land of of een enkele mens oor wat nie hierdie verwronge beeld 

van die wêreld gesien het nie. 

Op ’n dag het die Bose so lekker gelag oor al die moeilikheid wat die spieël veroorsaak het, dat dit uit 

sy hand geglip en in derduisende stukkies versplinter het. Toe kom daar ’n groot storm aan, en die 

woeste winde het die skerwe tot in die uithoeke van die wêreld versprei. 

Party splintertjies was so klein soos sandkorreltjies. Dit het in die mense se oë gaan vas sit en van toe 

af kon die arme mense net dit wat sleg is in die wêreld raaksien. Dit wat goed is, het gekrimp tot dit 

byna onsigbaar was. Ander skerwe is oor die jare heen versamel en saamgesmelt in brilglas. Mense 

wat so ’n bril gedra het, kon nooit weer enigiets in die regte perspektief sien nie. 

God was baie hartseer toe Hy sien hoe verwronge mense 

se uitkyk geword het, hoe baie van hulle net die slegte 

dinge rondom hulle kon raaksien en heeltemal verleer 

het om dit wat goed en mooi is, op te let. God maak toe 

’n plan om almal se visie te herstel. Ek weet wat Ek gaan 

doen, het Hy by Homself gedink. My Seun is mos my 

ewebeeld. Hy vertoon mos my ware aard. Ek gaan Hom 

na die wêreld stuur. Hy sal my goedheid en geregtigheid 

weerspieël en vir die wêreld wys wat my wil vir hulle is. 



Jesus het dan ook ’n spieël geword vir die mense wat God gemaak het. Hy het God 

se goedheid teenoor die hele wêreld uitgestraal, selfs teenoor diewe en bedrieërs 

en die wat deur ander verwerp is. Hy het moed en hoop uitgestraal tot in die hart 

van mense wat siek of wanhopig was. Hy het troos uitgestraal teenoor die wat 

treur, en vertroue teenoor diegene wat deur vrees gekniehalter was. 

Talle mense het vir God in die spieël herken en vir Jesus nagevolg. Hulle het Hom 

liefgehad en vertrou. Maar ander was afgunstig. Hulle het gevoel God se liefde is ’n 

bedreiging vir hulle mag. Einde ten laaste kon hulle Hom nie meer verduur nie. 

Hulle het teen Jesus saamgesweer en Hom laat doodmaak. Hulle het God se spieël gebreek. 

Weer het daar ’n groot storm aangekom. Dit het derduisende stukkies van God se spieël oor die 

wêreld versprei, tot aan die uithoeke van die aarde. Dit hou vandag nog aan. Hierdie splintertjies het 

gaan vassteek in die oë van baie mense. Diegene met wie dit gebeur het, sien weer God se wêreld 

raak, net soos Jesus daarin gelyk het. Die belangrikste wat hulle opmerk, is dat God se skepping en sy 

skepsels vol skoonheid en goedheid is. Dit is dan dat hulle besef: Dit wat sleg en lelik is, is bloot 

tydelik en kan deur die goeie oorkom word.   

In hieride storie gaan dit oor die stryd tussen goed en sleg en Jesus wat ingegryp het. Dit is ook 

waaroor die paar verse wat ons Markus gelees het gaan. Goed en sleg wat teenoor mekaar te staan 

kom en Jesus wat ingryp. 

Ons tema vanoggend: Jesus verdryf die bose en bring die goeie. 

1. Goed en kwaad ... en Jesus 

In die eerste deel van Markus sien ons hoe Jesus begin preek en wonders doen. In die reaksie van die 

mense kry ons al die stryd tussen goed en sleg. Daar is ’n groot groep mense wat Hom volg en meer 

wil sien en hoor. Maar daar is ook teenstand. En die teenstand kom nogal uit ’n vreemde oord. Dit 

kom van sy eie gesin. Hulle dink en sê: Hy is van sy kop af. 

Die ander teenstand kom van uit die godsdiens geledere. Die Skrifgeleerdes dink dat Hy optree 

onder gesag Beëlsebul. As ons Beëlsebul letterlik vertaal beteken dit die heer van die huis. Daar is 

sommige geleerdes wat dit vertaal as die god van die mishoop. Nogal beskrywend. In hierdie 

gedeelte dui dit op Satan.   

Ons verstaan nogal moeilik die teenstand van Jesus se familie en die Skrifgeleerdes. Tog is daar goeie 

redes daarvoor. 

Kom ons begin by die Skrifgeleerdes se teenstand. Hierdie groep het van Jerusalem af gekom. Nie 

maar toevallig nie. Hulle is spesifiek gestuur.  Hulle moes kom ondersoek instel na wat hierdie Jesus 

van Nasaret leer en doen. Ons het gelees dat Jesus huis toe gegaan het. Dit woorde en ook die feit 

dat sy gesin teenwoordig is, wil aandui dat Hy by sy tuisdorp is.  

In daardie tyd was die Jode onderdanig aan die Romeinse Ryk. Die Romeinse Ryk het vir Pilatus in 

Judea en Samaria as goewerneur aangestel en vir Herodus in Galilea. Elke nou en dan was daar 

opstande teen die Romeinse Ryk wat dan wreed onderdruk is.  Dit het onrus veroorsaak. Die Joodse 

Raad wou stabiliteit en vrede hê. Die opstande het hulle situasie nie gepas nie. Daarom is hulle 



vinnig om Skrifgeleerdes te stuur om te gaan vasstel wat in Kapernaum gebeur. Natuurlik was daar 

’n sterk hoop en begeerte onder die Jode dat die Messias moet kom om die Romeinse juk af te gooi. 

Vir hulle sou die Messias ’n sterk politieke leier wees.  

Die Skrifgeleerdes was daarom ook nie beïndruk met die doen en late van Jesus nie. Vir hulle was Hy 

maar net nog ’n bedreiging vir die stabiliteit. Daarom veroordeel hulle Hom gou: Dit is met die hulp 

van die aanvoerder van die bose geeste dat hy bose geeste uitdryf.   

Jesus is vinnig om hulle belaglikheid uit te wys. Hoe sal die aanvoerdeer van die bose geeste, die mag 

gee om sy eie geeste uit te dryf. Dit is tog heel onlogies. Die Satan gaan tog nie die Satan uitdryf nie? 

Met die voorbeelde van ’n verdeelde koninkryk of ’n verdeelde gesin stel Jesus hulle swak argument 

aan die kaak. ’n Verdeelde koninkryk of gesin sal nie bly staan nie. As Satan Satan uitdryf, wys dit op 

verdeeldheid. 

Jesus gebruik nog ’n argument om die skrifgeleerdes te ontmasker. Niemand kan in ’n sterk man se 

huis ingaan en sy goed vat as hy nie eers die sterk man vasbind nie. Hierdie gebruik van die sterk 

man en sy huis, is duidelik ’n aansluiting by die naam Beëlsebul – die heer van die huis. Hiermee wil 

Jesus aandui dat Hy nie sy gesag van Satan af kry nie. Nee, Hy is eerder besig om die sterk man, die 

heer van die huis, Satan vas te bind. Dit is hoekom Hy geeste uitdryf. 

Ook die gebruik van die voorbeelde van die koninkryk het ’n dieper betekenis. Markus se evangelie is 

juis die evangelie wat aandui dat Jesus gekom het om die koninkryk van God te vestig. Deur hierdie 

voorbeeld van die koninkryk te gebruik, is Jesus besig om die hele koninkryk van God op die 

voorgrond te plaas. 

Jesus ontmasker hierdie verklaring van die skrifgeleerdes nog verder. Hulle is besig om te laster. En 

wat meer is, hulle laster teen die Heilige Gees. Daarmee dui Jesus aan dat hulle Hom nie erken as 

Seun van God, self ook God nie. Hulle beskulkdig Jesus dan dat Hy met ’n onrein gees besete is. En 

wat meer is, iemand wat dit doen, sal nie vergewe word nie. Alle ander sondes, so sê Jesus, sal 

vergewe word. Maar nie laster teen die Heilige Gees nie. Iemand wat Jesus nie erken nie, sal nie 

vergewe word nie.  

Dit moes nogal ’n skok vir die skrifgeleerdes gewees het. Hulle het juis geroem op hulle kennis van 

die Ou Testament en hulle slaafse navolging daarvan. Hulle was immers die godsdienstige leiers van 

Israel. En nou moet hulle hoor dat hulle besig is met ’n onvergeefbare sonde!   

Die kwaad, die sleg kom in die verhaal in die gestalte van godsdiensleiers. Hulle wat eintlik die draers 

moet wees van die goeie; hulle wat op die voorpunt moet wees in die geveg van die goeie teen die 

slegte, veg vir die slegte en belaster Jesus as die draer van die goeie. Hulle oë is vol van die 

spieëlsplinters van die Satan. 

Om die teenstand van Jesus se gesin te verstaan, is moeiliker. Hoekom beskuldig hulle Jesus dat Hy 

van sy kop af geraak het?  Hulle gaan soek Jesus, gaan haal Jesus, toe hulle hoor Hy leer die skare. 

Die enigste rede daarvoor is dat dit vir hulle vreemd was. Maria se seun, hulle broer wat saam met 

hulle in die timmermanwinkel werk, is tog maar net soos hulle, doodgewoon. Hulle het immers saam 

groot geword. Seker maar saam met hulle kattekwaad aangevang. Hoe kan Hy skielik hierdie skare 

leer. Soveel so dat Hy nie eers tyd het om te eet nie. Ons weet dat hulle later meer en meer ontdek 



het dat Jesus, hulle broer, haar seun, die Messias is. Ons weet ook dat Jesus se broer Jakobus later ’n 

leidende rol in die kerk in Jerusalem gespeel het. 

 

2. Goed en kwaad ... en gelowiges 

Wat opmerklik is in hieride verhaal is die rol van die woordjie huis of huisgesin. Die Griekse woord 

oikia wat huis of huisgesin beteken, kom 5 keer voor. Dit word nog verder aangevul met die gebruik 

van die woorde moeder en broers. Daar word gesê dat Jesus huis toe gegaan het, daar word gepraat 

van ’n verdeelde huisgesin, daar word verwys na die sterk man se huis. Dan moet ons ook nie die 

gebruik van Beëlsebul – die heer van die huis – vergeet nie.  

Hoekom die klem op huis en huisgesin en broers en susters? 

Die antwoord daarvoor kry ons in die laaste paar verse wat ons gelees het. As Jesus se ma en broers 

na hom kom soek en boodskappers na Hom stuur, vra Jesus die vraag: Wie is my broers en susters? 

Hy antwoord dit self: Hier is my moeder en broers. Elkeen wat die wil van God doen, is my broer en 

my suster en my moeder.    

Jesus praat hier oor sy uitgebreide familie. Dit is almal wat aan God behoort. Sy nuwe familie is die 

kerk. Hy het juis God se koninkryk gebring om mense deel van God se koninkryk te maak. Hy het 

sondaar mense God se kinders kom maak. Hy het gewone mense sy broers en suster kom maak. Ons 

is ook sy broers en susters. 

Dit is die rede vir die beklemtoning van die gesinsmetafoor in die paar verse. Jesus wil sy uitgebreide 

familie op die voorgrond plaas.    

Tog moet ons raaksien wie sy uitgebreide huisgesin is: Hulle wat die wil van God doen. Dit is hulle 

wat saam met Hom die kwaad met die goed oorwin. Dit is hulle wat in hulle eie lewens die draers 

van goed is. Dit is hulle wat leef in God se koninkryk. Dit is hulle wie die splinters van God se spieël 

en nie die van Satan se spieël in hulle oë het. 

Ek gaan nou nie breedvoerig stilstaan by wat God se wil is nie. Ons weet dit. Ons het dit net nou 

gelees. In kort liefde. Liefde vir God en vir ander. 

Maar omdat dit vanoggend omgewingsondag is, wil ek liefde vir God se skepping byvoeg. Liefde is 

nie ’n passiewe ding nie. Liefde gaan oor in dade. Liefde maak dat ons sekere dinge nie doen nie en 

doelbewus ander wel doen. En as ons fokus op die skepping dan verg liefde vir God en vir ander en 

vir sy skepping dat ons nie dinge sal doen wat die skepping skade kan berokken nie. Net so verg dit 

positiewe aksie teenoor die skepping om die skepping met verantwoordelikheid as 

verteenwoordigers van God te geniet. 

Slot 

Die verhaal van die twee spieëls help ons om vandag se boodskap te verstaan: Goed en sleg  Is 

voortdurend in stryd met mekaar. Maar Jesus het die sleg kom oorwin en uitdryf en plek gemaak vir 

die goed. Ons moet voortdurend die sleg verdryf deur die goed.  



Mag ons die splintertjies van Jesus se spieël in ons oë hê, en nie die van Satan se spieël nie.   


