
Markus 4:35-41 

Inleiding 

Chippie die budgie het dit nie verwag nie. Een oomblik het hy 

nog rustig en veilig in sy hokkie gesit. Die volgende oomblik is hy 

opgesuig, uitgewas en weggeblaas. 

Die krissis het begin toe Chippie se eienaar besluit het om sy 

hokkie met die stofsuier skoon te maak. Sy het die kleiner 

suigkop afgehaal en die hok begin skoonsuig. Toe lui die 

telefoon. Vir ’n oomblik was haar aandag afgetrek terwyl sy die 

telefoon antwoord. Die volgende oomblik het sy net gehoor: 

sssoepp. Chippie is ingesuig. 

Vinnig het sy die telefoon neergegooi, die stofsuier afgesit en oopgepluk en die sak oopgeskeur. Toe 

kry sy vir Chippie – nog steeds lewend maar totaal verward. Hy was asvaal, vol hare en stof. Sy het 

hom vinnig gegryp en badkamer toe gehardloop. Daar het sy die kraan oopgedraai en Chippie onder 

die kraan gehou. Gou was die stof en hare weg -  maar Chippie was papnat en bedremmeld. Toe 

gryp sy die haar droër en blaas hom met warm lug. 

Arme Chippie het nie geweet wat hom getref het nie. Opgesuig, uitgewas en weggeblaas. ’n Paar dae 

na die ramp het ’n vriendin wat gehoor het van Chippie se ervaring gebel en navraag gedoen oor sy 

welstand. “Wel,” het die eienaar gereageer, “Chippie sing nie meer nie, hy sit net en staar voor hom 

uit.”  

G’n wonder nie. Opgesuig, uitgewas en weggeblaas – dit is sekerlik genoeg om die lied uit enigiets se 

hart weg te neem.  

Toemaar, dit is nie ’n ware storie nie. Sommer maar ’n storie wat Vince Gerhardy vertel. Maar ’n 

storie wat beskryf wat soms met ons gebeur – in elk geval, so voel dit vir ons. Ons word opgesuig, 

uitgewas en weggeblaas deur krissise in ons lewens.  

Dit is wat met die dissipels op die see van Galilea gebeur het. Een oomblik was alles nog honkie-

dorie, en die volgende oomblik toe vrees hulle vir hulle lewe. In die proses leer hulle dat geloof vrees 

verander in ontsag. 

 

 

 

 

 

 

 



1. Die dissipels se krisis  

Die see van Galilea is ’n 

binnelandse meer aan die 

noordekant van Israel. Dit was 

omtrent nege kilometer breed 

en agtien kilometer lank. 

Hierdie meer was 210 meter 

onder seevlak en is omring deur 

heuwels. Jesus was besig om die 

dissipels te leer langs die see 

van Galilea. Hy was op ’n bootjie 

terwyl die skare op die heuwel 

langs die see was. 

Laat die middag – sommige 

geleerdes meen dat dit al 

vroegaand kon wees - het Jesus 

sy dissipels, waarvan baie 

vissermanne was, opdrag gegee om na die oorkant van die meer te vaar. Die ander kant van die See 

van Galilea was die landstreek van die Dekapolis  - dit beteken tien stede - en spesifiek die 

landstreek van die Geraseners. Gerasa was een van die tien heidense stede aan die oorkant, 'n 

grootliks nie-Joodse kulturele en godsdienstige gebied met 'n ander lewensingesteldheid. Dit 

verklaar waarom daar 'n groot trop varke gewei het toe Jesus na sy aankoms aan die oorkant die 

duiwels uit Legio dryf. 

Dit lyk asof Jesus wou wegkom van die skare. Hy het geen rus kans gekry nie. In hoofstuk drie lees 

ons dat Jesus so besig was dat Hy nie eens kans gekry het om te eet nie. G’n wonder dat Hy sommer 

gou in die agterkant van die boot aan die slaap raak nie.  

Intussen steek daar skielik ’n storm op. Die 

see van Gililea is as gevolg van sy ligging 

onder seespieël bekend vir die vinnige 

opsteek van storms. Dit is ’n tipe tornado 

wat binne minute opkom verwoesting saai 

op die water. Die gedagte om vir die nag op 

die water vasgevang te wees te midde van ’n 

storm, moes angswekkend gewees het. Die 

dissipels vrees vir hulle lewe. Hulle bootjie 

word vol water as gevolg van die golwe wat 

daarteen slaan.  

Maar Jesus hulle leermeester weet van niks. Hy slaap deur alles. Tot hulle Hom wakker maak: 

“Meneer, gee U dan nie om dat ons vergaan nie?” Toe Jesus opstaan, bestraf Hy die wind  en beveel 

die see om te bedaar. En dit gebeur.  



En wat ook gebeur is dat Jesus sy dissipels berispe. Hy wil weet waarom is hulle bang? Waar is hulle 

geloof? Hulle aanvanklike vrees verander in ontsag. Hy het mag oor die wind en see. 

2. Geloof en krisisse 

Ons hoor niks meer oor Jesus se vraag oor hulle geloof nie. Ons weet nie of hulle geantwoord het 

nie. Ons weet nie of Jesus die rol van geloof in hulle krisis vir hulle verduidelik het nie. Net Jesus se 

vraag: Waar is julle geloof? 

Dit bring ons nogal by ’n moeilike vraag. Wat is geloof se rol in krisisse? Is vrees en onsekerheid en 

twyfel in tye van krissis ’n teken van ongeloof? Beteken die feit dat ons vrees en twyfel dat ons nie 

glo nie of dat ons geloof swak is? 

En dit gaan nog selfs verder as dit: Sou ’n sterk geloof beteken het dat die storm verdwyn of dat 

hulle niks sou  oorgekom het in die storm nie. 

Hierdie vrae is aktueel vir ons. Ons beland gereeld in krisisse. Dit is maar net so. Krisisse is deel van 

die lewe. Dink maar aan die dinge wat met en om ons gebeur. Siekte veroorsaak krisis. Die dood van 

geliefdes veroorsaak krisis. Misdaad – inbrake, motorkapings, plaasaanvalle veroorsaak krisisse. 

Werksverlies veroorsaak krisisse. Finansiële druk veroorsaak krisisse. Gesins en familie dillemas 

veroorsaak krisisse. 

Ons is gereeld midde in die storm. Ons word opgesuig, uitgewas en weggeblaas deur die storms van 

die lewe. En dit terwyl ons gelowiges is. Ons glo in God. Ons leef vir God.  

 Gebeur die goed omdat ons geloof te swak is? Dit kan tog nie wees nie. Daarvoor is die Bybel vol 

van voorbeelde van gelowiges wat ook in krisisse was. Selfs omgekom het in die krisis. Dink maar 

aan Stefanus wat gestenig is. Dink maar aan Paulus wat gevange geneem is en volgens 

oorlewering doodgemaak is. Dink maar aan hierdie selfde groepie dissipels wat volgens 

oorlewering feitlik almal ter wille van hulle geloof doodgemaak is. Dink maar aan baie gelowiges 

deur die eeue wat nie krisisse oorleef het nie. Hulle het juis vir hulle geloof gesterf. 

As dit waar was dat geloof krisisse verhoed, sou daar tog baie ongelowiges gewees het met wie 

dit nog baie slegter sou gaan. Hulle glo immers glad nie. Op die oog af lyk dit tog nie of 

ongelowiges meer met krisisse opgesaal is as gelowiges nie.    

Dit kan tog nie wees dat sekere groepe mense of sekere tydperke soveel minder gelowiges was 

nie. Dink maar aan al die krisisse in oorlogstyd. Die mense in die Tweede Wêreldoorlog was tog 

nie soveel meer ongelowig as vandag nie. Of die mense op die Titanic? Of die mense in die 

tydens die 9/11 gebeure nie? 

Dit is juis waaroor die boek Job in die Ou Testament gaan. Die hele verhaal van Job se ervarings 

leer dat daar nie ’n verband tussen wat mense doen – of seker ook glo – en wat met hulle 

gebeur is nie.  

Op grond van al hierdie voorbeelde kan ons weet dat swak geloof of geen geloof nie die oorsaak 

van krisisse is nie. Krisisse is doodeenvoudig deel van die lewe. Dit is maar een van die gevolge 

van die sondeval. Die sonde het ’n klomp swaarkry en sleg deel van ons daaglikse bestaan 

gemaak. Daarom moet ons weet ons sal van tyd tot tyd met krisisse opgesaal wees. 



 Hoekom is ons bang, selfs vreesbevange of onseker of vol twyfel te midde van krisisse? Is dit ’n 

teken van geen geloof of swak geloof? Dit kan tog ook nie wees nie. Die nag voor Jesus se 

kruisiging was Jesus self bang. Ons lees dat in sy benoudheid het sweetdruppels soos bloed op 

die grond geval. 

Vrees, bang wees, onsekerheid is ’n menslike emosie. Dit is iets waaroor ons nie beheer het nie. 

Dit is ’n natuurlike reaksie.  As dit by emosies kom – in die geval vrees, bang, wees, twyfel – is die 

belangrike om te onthou dat ons nie emosie kan beheer nie, maar kan kies hoe ons die emosie 

wil bestuur. Kom ek noem ’n voorbeeld: Kwaad word is ’n emosie. Ons kan dit nie keer nie. Dit 

sou ook onwys wees om dit te wil kies. Maar ons kan kies hoe ons ons woede hanteer. Ons sou 

tot ’n geweldadige uitbarsting kon kom en dit sou beslis nie help nie. Of ons sou op ’n beheersde 

manier kon uitdrukking gee aan ons woede. Dit sou tog die beter keuse wees. 

Hoe beheer ons ons vrees, bang-wees, onseker wees in tye van krisis. Dit is juis hier waar geloof 

in die prentjie kom. Dit is hier waar ons soos die dissipels moet raaksien wie en wat Jesus is. Hy 

het mag oor alles. En daarom kan ons in tye van krisis ook oorgaan van vrees, bang-wees, 

onseker-wees na ontsag en vertrou in God.  

Dit beteken dat ons juis met ons vrees, bang-wees en onseker-wees na God toe moet vlug. Ons 

moet by Jesus gaan skuiling soek. Ons moet ons hulp en krag by Jesus gaan soek. 

Die teenoorgestelde van vrees, bang-wees, onseker-wees, is vrede. En net God en Jesus kan ons 

daardie vrede gee. Daardie vrede verdryf vrees, en bang-wees en onseker-wees. Paulus skryf van 

daardie vrede. Hy sê dit is ’n vrede wat alle verstand te bowe gaan. Dit ’n vrede wat ’n mens kry 

omdat jy in God glo. Dit is die gevolg van geloof, die reaksie van geloof, die vrug van geloof. 

Dit beteken nie dat alle probleme eensklaps sal verdwyn nie. Allermins. Die probleem sal nog 

steeds bestaan. Geloof en die vrede gaan die probleem net in perspektief plaas. Dit is nie ’n 

vrede as gevolg van gebeure nie. Nee, dit is ’n vrede ten spyte van gebeure. Diegeloof en vrede 

gaan ook nie verhoed dat probleme na ons kant toe kom nie. Dit gaan ons die insig en wyse gee 

om die krisis te kan hanteer. 

Die probleem met krisisse is dat dit ’n mens verlam. Dit laat jou rigting en koers verloor. Dit 

neem al jou tyd en energie en aandag in beslag. Jy fokus later net op die krisis en is blind vir al 

die ander dinge. Deur met geloof en ontsag op God te vertrou, deur met geloof en ontsag vir 

God raak te sien te midde van die krisis, kan ons deur die krisis kom.  

Dit is opvallend dat die dissipels juis vir Jesus vra: Gee U nie om dat ons vergaan nie? Dit lyk vir 

my asof daar nogal ’n beskuldiging in die woorde is. Hulle verkwalik vir Jesus vir hulle benarde 

situasie. Miskien is dit die rede vir hulle skielike verandering van vrees na ontsag. Hulle ontdek 

dat Jesus omgee. Inteendeel, soos wat hulle die pad verder met Jesus sou stap - van die een 

wonderwerk tot die ander  - sou hulle juis ontdek dat Jesus juis die omgee God is. Dit is immers 

waarom Hy na die wêreld toe gekom het. Dit is juis waarom Hy aan die kruis gesterf het – Hy is 

die omgee God. 

En dit is wat ons moet onthou in elke krisistyd. Ons God het Homself oor en oor bewys. Daaraan 

hoef ons nie te twyfel nie. Ons kan maar met ons krisis, met ons vrees, en bang-wees en 



onseker-wees na Hom vlug. Ons kan maar ons vrees laat verander ontsag. Hy is in tye van krisis 

ons enigste hoop en vrede. 

Dit maak nie saak met watter krisis jy nou worstel nie. Dit maak nie saak watter krisis in die 

toekoms op jou wag nie. Geloof in God as liefdevolle Vader is ons enigste hoop. Hy sal ons nooit 

in die steek laat nie.  

Wat nogal vir ons moeilik is, is die feit dat ons geen waarborg het dat elke krisis opgelos gaan 

word nie. Ons wens baie keer ons het  sulke waarborge gehad. Dit is nie wat geloof in God 

beteken nie. Wat geloof beteken is dat ons vrede in elke krisis kan ervaar. Geloof in God beteken 

dat ons nie alleen in krisisse is nie. 

Slot 

Soms word ons soos arme Chippie opgesuig, uitgewas en weg geblaas. Die dissipels het dit 

daardie laat middag op die boot in die storm op die see van Galilea beleef. Jesus het hulle vrees 

in ontsag vir Hom verander. 

Geloof in God is ons enigste manier om ons vrees in ontsag te verander. Geloof in God is ons 

enigste waarborg as ons opgesuig, uitgewas en weggeblaas word. 

      

 


