
Markus 12:28-34 

Vooraf 

Ek wil ’n paar sake uitlig vir die konteks van ons erediens vanoggend. 

 Vanoggend is die drie en twintigste Sondag van koninkrykstyd . Ons fokus op God as koning 

in sy koninkryk en ons as sy  koninkrykskinders wat Hom dien.   

 Die laaste paar Sondae van koninkrykstyd – die in November – staan ook bekend as die 

seisoen van voleinding. Dit gaan oor die voleinding van hierdie wêreld.  

 Die eerste Sondag van November is ook die herinnering van die afgestorwenes. Dit is die dag 

waarop ons terugdink aan geliefdes wat nie meer met ons is nie. Almal van ons het of ’n 

huweliksmaats, of ouers of kinders, of broers of susters of iemand wat naby aan ons was wat 

nie meer leef nie. Vandag kry ons kans om hulle nagedagtenis te eer en God te dank vir die 

mooi herinneringe. Natuurlik gaan dit met ’n stuk hartseer gepaard. 

 Vanoggend gaan sewe jong mense hulle openbare belydenis van geloof aflê. Hulle word 

belydende lidmate van ons gemeente. 

 Ons berei ons ook vanoggend voor om volgende Sondag as gemeente saam Nagmaal te vier. 

Agtergrond 

Markus is die oudste van die evangelies – geskryf ± 65 n.C. Die evangelie is geskryf deur Johannes 

Markus, die seun van Maria.  Hy skryf vir nie-Jode om hulle te oortuig dat Jesus die Verlosser is. 

Inleiding 

Die Joodse psigiater Victor Frankl is tydens die Tweede Wêreldoorlog deur die 

Nazi's gearresteer en in Auschwitz, die berugte doodskamp, geplaas. Hy is van 

alles gestroop: sy eiendom, familie, besittings, en ook die manuskrip van 'n boek 

wat sy jarelange navorsing bevat het oor hoe om sin en betekenis in die lewe te 

vind. Die manuskrip was versteek in die binne-afwerking van sy jas. 

"Dit het gelyk asof niks of niemand my sou oorleef nie, nie 'n fisiese kind of selfs 

'n geesteskind van my nie," skryf Frankl. "Ek was gekonfronteer met die vraag of my lewe onder 

sulke omstandighede heeltemal van betekenis gestroop is." 

'n Paar dae na sy aankoms het die Nazi's die gevangenes geforseer om die bietjie klere wat hulle nog 

gehad het, in te handig. "Ek moes al my klere ingee, en het in ruil daarvoor die vodde gekry van 'n 

iemand wat na die gaskamer gestuur is," sê Frankl. "In plaas van die talle bladsye van my manuskrip, 

het ek in die sak van my 'nuwe' jas 'n enkele bladsy gevind wat uit 'n Hebreeuse gebedeboek geskeur 

was. Dit het die Joodse gebed "Shema Jisrael" - Luister, Israel - bevat:"  

Luister Israel, die Here is ons God, Hy is die enigste Here. 

Daarom moet jy die Here jou God liefhê met hart en siel, met al jou krag. (Deut. 6:4-5) 

Dit het Frankl diep geraak. Dit kon nie blote toeval wees nie. Die verslete bladsy in die nog meer 

verslete klere het hom uitgedaag om sy navorsing oor die sin van die lewe prakties uit te leef. Hy 

moes nie bloot sy denke neerskryf nie, maar dit ook elke dag lééf.  



Frankl het die strafkamp oorleef en later 'n baie invloedryke 

boek geskryf, Man's Search for Meaning. Hy sê: "Daar is niks in 

die wêreld wat mens so effektief help om selfs die ergste 

omstandighede te oorleef as die wete dat daar sin in jou lewe is 

nie.  Hy wat 'n doel het om voor te lewe, 'n 'waarom', kan 

omtrent enige omstandighede oorkom." 

'n Lewe vir God gee betekenis aan jou lewe. Dit is wat Jesus se 

antwoord  aan die skrifgeleerde leer. Dit is wat die Bybel 

vanoggend vir julle wat belydenis van geloof aflê kom leer. Dit is 

waaraan elkeen van ons vanoggend weer herinner word.  

1. Slim skrifgeleerdes 

Hierdie gedeelte wat ons gelees het is maar een van ’n paar gesprekke wat Jesus gehad het met die 

sogenaamde geestelike leiers van die Jode. Hierdie leiers was die priesterhoofde, die familiehoofde, 

die skrifgeleerdes, Sadduseërs en Fariseërs. Hierdie mense was ook deel van die Joodse Raad – die 

Sanhedrin. Hulle was voortdurend in konflik met en nie tevrede met sy optrede en lering nie.  So 

vroeg soos Markus 3 – net na die genesing van die man met die gebreklike hand op die Sabbat - lees 

ons al van planne wat hierdie groep teen Jesus gesmee het. Uiteindelik sou hulle ook 

verantwoordelik wees vir sy gevangeneming en kruisiging. 

Kom ek lig net ’n paar van hierdie gesprekke uit:   

 Nadat Jesus die tempel gereinig het – Markus 11:15 -, vra hulle Jesus uit oor die gesag 

waarmee Hy optree. Hulle wou weet waar Hy sy gesag vandaan kry. 

 Hulle probeer Jesus uitlok met die vraag oor belasting – Markus 12:13.  

 Die Sadduseërs probeer Jesus in hoek dryf met ’n vraag oor die opstanding uit die dood – 

Markus 13:18. 

 Die vraag oor die heel grootste gebod. 

Die skrifgeleerdes vra nie hierdie  vrae om meer te leer nie. Hulle het skietgoed teen Jesus gesoek. 

Hulle was selfvoldaan en het geglo dat hulle al die antwoorde het. Hulle wou Jesus se kennis toets en 

rede kry om Hom in diskrediet te bring. Vandaar die vraag oor die grootste gebod. 

2. ’n Baie slimmer Jesus 

Jesus se antwoord ontmasker hierdie kamtige slim skrifgeleerde. Hy het gehoop Jesus sal een van die 

talle wette of reëls van die Ou Testament uit lig as die belangrikste om dan die deur oop maak vir 

beskuldigings van hoekom ander wette en reëls dan minder belangrik sou wees. Maar Jesus val nie 

daarvoor nie. Jesus se antwoord is veel eerder die samevatting van al die onderskeie wette en reëls. 

Jesus wys  veelmeer die basis van al die wette en reëls in die Ou Testament uit.   

En wat meer is, Jesus doen dit deur juis uit die Ou Testament  aan te haal. Jesus gebruik hierdie 

kamtige slim skrifgeleerde se sterkpunt om hom te ontmasker. Hulle het die Ou Testament geken en 

bestudeer. En nou kom Jesus juis en antwoord hom uit die Ou Testament. Jesus haal die woord uit 

Deuteronomium 6 en Levitikus 19 aan. 



Jesus se antwoord behels liefde. Liefde vir God en liefde vir ander mense. Dit is die belangrikste 

gebod. Dit is die basis, die rede vir al die gebooie. Die samevatting van die gebooie.  Dit is die inhoud 

vir al die gebooie. Dit is die sin van die lewe.  

Liefde vir God 

Kom ons praat eers oor liefde vir God.  Jesus herinner die skrifgeleerde dat God, die enigste God is. 

Daarom moet elke mens God lief hê. 

Kom ons kyk na die gedeelte in Deuteronomium: 

Hierdie gebooie wat ek jou vandag gegee het, moet in jou gedagtes bly.  

Jy moet dit inskerp by jou kinders en met hulle daaroor praat as jy in jou huis is en as jy op 

pad is, as jy gaan slaap en as jy opstaan.  

Jy moet dit as herinneringsteken vasbind aan jou hande, en dit moet 'n merk op jou voorkop 

wees.  

Skryf dit op jou deurkosyne en op jou stadspoorte. 

Vir die Here beklemtoon hierdie woorde dat ons primêre verhouding met God een van liefde is. Ons 

het God lief as antwoord op God se groot liefde vir ons. Daarom gee God in die Ou Testament nie 

net die woorde nie, maar vra dat dit deel word van 'n heilige ritme in die gelowiges se lewe.  

God se bedoeling is dat gelowiges die hele dag lank moet onthou dat die lewe gaan oor liefde vir 

God. Dit was so belangrik dat 'n Jood dit by die huis en by die werk, op vakansie en om elke hoek en 

draai moes onthou en sê.  

Jesus gaan verder om hierdie liefde vir God te beskryf. Dit is ’n liefde met jou hele hart, jou hele siel, 

jou hele verstand en met al jou krag.  Hierdie vier sake – hart, siel, verstand en krag – beskryf ons 

hele menswees. Verstand is ons denke. Hart is ons emosies. Siel is ons belewenisse en ervarings. 

Krag is ons dade.  Ons moet God liefhê met ons hele menswees. Met alles wat ons is en alles wat ons 

doen. Niks is uitgesluit van ons liefde vir God nie.  

Liefde vir ander 

Die tweede deel van die gebooie is ons liefde vir ander mense. Ook hier word dit verder beskryf. Ons 

moet ander lief hê soos wat ons onsself lief het. 

Dit is ’n hoë maatstaaf. Baie min mense sukkel met selfliefde. Almal het dit. Dit is ook nie verkeerd 

nie. Ons moet lief wees vir onsself. Maar net so moet ons ander lief hê.  Augustinus beskryf so ’n 

liefde: “Die is ’n liefde wat ons leer om ander te help; voete wat na die nood van ander haas; oë wat 

seerkry raaksien; ore wat die sugte van eensames hoor.” 

Hierdie maatstaf is tegelykertyd ’n toets wat ons kan aanlê. Dit word die vraag: Bewys my optrede 

dat ek ander net so lief het soos ek myself het? Ons kan dit heelprakties in alle situasies vir onsself 

afvra. 

Dit is juis hierdie liefde vir God en liefde vir ander wat ons lewens sinvol maak.  

3. ’n Keuse 



Die skrifgeleerde se reaksie op Jesus se antwoord is opmerklik. Hy beaam Jesus se antwoord. Hy 

stem heelhartig saam. Hy kan nie fout vind daarmee nie.  Dit is Bybels. Dit stem ooreen met sy 

kennis en opvatting.  

Tog is Jesus se antwoord skokkend: “Jy is nie ver van die koninkryk van God nie.” Hy is amper daar - 

maar nog nie. En amper is nie goed genoeg nie.  Die rede is omdat dit kennis is en bly. Dit is nie 

persoonlike oortuiging nie. Dit is nog nie ’n keuse vir God nie. 

Dit bring ons by die vraag: Waar is ons? Daar of ook net amper daar? Kennis of ’n keuse vir God. 

Kennis van God of liefde vir God en ander? 

Ek is opgewonde oor julle sewe wat vanoggend opnuut weer kies vir liefde vir God en liefde vir ander 

mense. Ons as gemeente kom saam met julle vanoggend kies vir liefde vir God en vir ander mense. 

Slot 

Dit moes vir Victor Frankl hartverskeurend gewees het om sy vryheid te verloor en in Auschwitz te 

land. Dit moet hartverskeurend gewees het om sy werk in sy jas te verloor. Dit moes erg gewees het 

om sy jas te verloor.  Hy het ook sy verwagtende vrou, sy ouers verloor in die kampe.  Hy het net met 

sy lewe daarvan afgekom.  En met die papiertjie wat sê:  

“Luister Israel, die Here is ons God, Hy is die enigste Here. Daarom moet jy die Here jou God 

liefhê met hart en siel, met al jou krag.” 

 

Na die oorlog het Victor Frankl geweier om toe te gee aan selfbejammering oor sy geruïneerde 

persoonlike en akademiese lewe. Hy het teruggekeer na Oostenryk, weer begin studeer; sy 

proefskrif oorgedoen en uiteindelik professor in neurologie en psigiatrie geword aan die Universiteit 

van Wenen. 

Hy het geweet wat sin gee aan sy lewe: Liefde vir God en liefde vir ander. 

Mag dit sin gee aan ons elkeen se lewe. 


