
Markus 12:38-44 

Agtergrond 

Dit is opmerklik hoeveel keer Jesus oor geld praat in die evangelies. Dit is ’n aanduiding dat geld al 

tydens sy lewe op aarde – soos vandag – ’n groot rol gespeel het. Ons gaan egter nie vandag op geld 

fokus nie. 

Inleiding 

’n Sjinese seuntjie wat graag meer oor die edelgesteente jaspis wou leer, het by ’n wyse ou 

onderwyser gaan kers opsteek. Die man het ’n stuk van die kosbare steen in die seuntjie se hand 

gesit en hom gevra om dit styf vas te hou. Toe begin hy praat oor filosofie, die son, mans en vroue, 

die liefde en amper enigiets anders onder die son. 

Hy het ’n paar weke lank dieselfde prosedure gevolg. Die seun het later gefrustreerd geraak, en 

gewonder wanneer gaan hy uiteindelik iets van jaspis leer. Hy was egter te ordentlik om die wysheid 

van die eerbiedwaardige onderwyser te bevraagteken.  

Maar toe die ou man eendag met die aanvang van hulle gesprek 

’n nagemaakte jaspissteen in die seuntjie se hand druk, het hy 

instinktief uitgeroep: “Maar dit is nie jaspis nie, meneer!”  

Hoewel die ou man hom geen feitlike kennis oor die jaspissteen 

gegee het nie, het hy bloot deur die ervaring om elke dag so ’n 

steen vas te hou , so gewoond geraak aan die egte steen dat hy 

onmiddellik die vals een kon uitken. 

Net deur self egtheid te ervaar, leer ons valsheid onderskei. (Uit: 

Die groot stories boek.) 

Vanoggend kyk ons na die belangrikheid van egtheid. Ons stel dit teenoor valsheid. Jesus is juis in die 

paar verse van Markus besig om egtheid en valsheid teenoor mekaar te stel. Deur middel van twee 

voorbeelde laat hy sy dissipels egtheid ervaar en waarsku Hy hulle teen valsheid. 

1. Die valsheid van die Skrifgeleerdes 

Die Skrifgeleerdes is opgelei en het hulle tyd deurgebring deur die Ou Testament te bestudeer. Hulle 

taak was om die Jode te onderrig in die Ou Testament. Hulle moes die wet ken en dit interpreteer vir 

eietydse situasies en gebeure. Dit het veroorsaak dat hulle met allerlei spitsvondige toepassings van 

die wette en reëls in die Ou Testament vorendag gekom het. Hulle was gesiene mense in die 

samelewing. 

Jesus self was maar skepties oor die Skrifgeleerdes. Miskien is dit meer korrek om te sê dat Jesus 

maar sinies was oor die werk en werkswyse van die Skrifgeleerdes. In Markus kry ons ’n paar 

strydgesprekke waar Jesus en die Skrifgeleerdes by betrokke is. Die Skrifgeleerdes was krities oor 

Jesus se optrede en het hom teë gestaan. In hoofstuk 3, nadat Jesus bose geeste uitgedryf het, lees 

ons al dat hulle Jesus beskuldig: “Hy is van Beëlsebul besete.” Verlede Sondag het ons juis gekyk na 



die vraag oor die grootste gebod wat ’n skrifgeleerde aan Jesus gevra het. Hy wou Jesus vasvra maar 

het maar bedroë daarvan afgekom. 

By dieselfde geleentheid, terwyl Jesus nog by die sinagoge is, waarsku hy die mense teen die 

skrifgeleerdes. Hulle moet versigtig wees vir die skrifgeleerdes. Die rede: hulle is vals. Hulle optrede 

is vals. Dit moes nogal ’n skok gewees het vir die getroue sinagoge-gangers. Week na week het hulle 

gegaan om te luister na die skrifgeleerdes se wysheid. En nou word hulle daarteen gewaarsku. 

Jesus beskryf hierdie skrifgeleerdes se valsheid: 

 Hulle dra swierige klere 

 Hulle wil gegroet word – hulle aansien is vir hulle belangrik 

 Hulle sit in die vorste plekke in die sinagoge 

 Hulle wil die belangrike plekke by feesmaal hê 

 Hulle bid lang gebede – hulle wil raakgesien word 

 Verder palm hulle die huise van weduwees in. Hulle het hulle mag, gesag en aansien gebruik 

om die mense wat geen mag en aansien gehad het nie – die weduwees – in te loop en op 

oneerlike maniere hulle eiendom te bekom.   

 

Jesus is duidelik oor die uiteinde van hulle optrede: Hulle sal gestraf word. Hulle sal boet vir hulle 

valsheid. Dit laat ’n mens dink aan Jesus se uitspraak: Die wat eerste is, sal laaste wees en die wat 

laaste is, sal eerste wees. 

 

2. Die arm weduwee se egtheid 

  

Teenoor die waarskuwing teen die skrifgeleerdes, wys Jesus sy dissipels op ’n arm weduwee wat 

twee muntstukkies in die offergawekis gooi.    

In elke sinagoge was sulke kiste. Dit was in die gedeelte van die tempel waar vroue en kinders kon 

kom. Volgens die heilige Joodse geskrifte, die Misna, was daar dertien offergawekiste, elkeen 

bestem vir  ’n spesifieke soort offer. Die geld is deur ’n buis in die vorm van ’n ramshoring gegooi. 

Die doel van die ramshoring-gleuf was om te verhoed dat geld uit die kis geneem kon word. Hier by 

die offergawekis het die besoekers aan die sinagoge hulle offergawes ingegooi. Hulle offers het die 

tempelbedryf moontlik gemaak. 

Ons lees dat van die ryk besoekers baie geld ingegooi het en dat die arm weduwee twee 

muntstukkies ingegooi het. Haar muntstukkies was die kleinste koper muntstukkies wat bestaan het 

en baie min werd. In vandag se wêreld sou ons kon dink aan twee sent muntstukkies.  

En tog sê Jesus vir sy dissipels dat sy meer as die rykes ingegooi het. Sy rede: hulle het uit hulle 

oorvloed ingegooi. Hulle het maar ’n deeltjie van hulle rykdom ingegooi. Sy, egter, het in haar gebrek 

ingegooi. Sy het alles ingegooi wat sy het. Sy het dit waarvan sy moes lewe ingegooi. 

Watter beter voorbeeld van eg-wees kan ons vra. Wat sy het gee sy. Sy gee nie voor. Sy gee haar 

alles – al is dit eintlik maar niks.  

 



3. Valsheid versus egtheid 

Hierdie twee gebeure van die skrifgeleerdes en arm weduwee word langs mekaar vertel. Die een ’n 

voorbeeld van valsheid, die ander van egtheid. Die een die ware jaspis in die seuntjie se hand en die 

ander die namaaksel. 

Ons wat vandag hierdie paar verse gelees het, is die seuntjie wat dadelik besef die een is vals en die 

ander is eg. Ons het dit deur eie ervaring van die twee gebeure geleer. Ons besef die skrifgeleerdes 

is vals en die weduwee eg. 

In hierdie twee gebeure moet ons die ironie ook raaksien. Die skrifgeleerde was die hooggeagte, die 

een met mag. Die weduwee was die onbelangrike, die een sonder mag. Die skrifgeleerde was die 

leermeester vir die volk. Die weduwee die een wat maar eenkant toe gestoot is en op haar self 

aangewese was. 

En tog word die les geleer by die weduwee – en nie by die skrifgeleerde nie. Sy is op die end die een 

wat nagevolg moet word – en nie die skrifgeleerde nie. 

Ons is ook elke dag vasgevang in die kontras van valsheid versus egtheid. En die uitdaging is om weg 

te kom van valsheid en eg te wees. 

Kom ons dink aan ’n paar voorbeelde van vals wees. Die dinge wat deur die skrifgeleerdes gedoen is: 

 Om raak gesien te word – of dit swierige deftige klere is soos die skrifgeleerdes, of dalk 

luukse huise of motors, belangrike dagtaak of werk. 

 Om vernaam te wees, om gereken te wees. 

 Om ander finansieel uit te buit. 

 Om selfs in ons godsdiens uitlewing vals te wees – die skrifgeleerdes het vir aansien lang 

gebede gebid. Ons kan dalk ook gesien wil word.  

 Ons kan ook aan die voorbeeld van die weduwee dink: sy het haar offergawe in nederigheid 

gegee. Nie om gesien te word nie. Niemand sou in elk geval gedink het haar muntstukkies is 

belangrik nie.   

 

Die antwoord vir eg wees of vals wees lê by die voorafgaande paar verse wat ons verlede Sondag 

gelees het. Iemand wat eg is, het God met sy of haar totale menswees lief en sy of haar naaste lief 

soos jouself. Dit is om eg te wees. Om vals te wees beteken om jouself eerste te stel. 

En as ons dit reg kry, as ons so God en ander lief het, dan maak dit nie saak of ons bekend of 

onbekend is, met mag of sonder mag, ryk of arm is nie. Dan setel ons identiteit nie in vernaamheid, 

mag of rykdom nie. Nee ons identiteit setel in God. Dan is alles wat ons het – ons bekendheid, mag, 

geld – middele om God mee te dien. En as ons dan selfs nie soveel bekendheid of mag of geld soos 

iemand anders het nie, dan maak dit ons nie minder belangrik nie, dan dien ons God en ander in 

liefde met wat ons het. 

Die belangrike is om eg te wees, en nie vals nie. 

 

 



Slot 

Ek lees dat die Engelse woord vir egtheid sincere kom van twee 

Latynse terme wat sonder (sine) en was (cere) beteken. Die 

letterlike betekenis van die woord kom uit die 

pottebakkersbedryf in die destydse Midde-Ooste.  

Peperduur kleibeelde en –potte is vervaardig van ’n besonder fyn 

soort porselein wat so breekbaar was dat die vakman uiters 

versigtig te werk moes gaan wanneer die voorwerpe gebak is, 

anders het dit krake gevorm. Oneerlike handelaar sou sulke gekraakte produkte teen ’n veel laer 

prys as normaalweg koop en dan die krake met was opvul voordat hulle dit dan teen ’n veel hoër 

prys  te koop sou aanbied. Wanneer so ’n beeld of gebruiksvoorwerp egter aan die son of vuur 

blootgestel is, het die was gesmelt en die krake weer oopgegaan.  

Eerlike handelaars het hulle suiwer, ongekraakte ware uitgestal met die kennisgewing Sine cere – 

sonder was.  

Dit is wat ons moet wees: Sine cere – sonder was. Eg. Nie vals        

 


