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Markus 6 vers 14-29      15 Julie 2012  

  

 

Die prentjie op die skerm lyk dalk grillerig en skok ’n mens as jy daarna 

kyk. Hierdie prent is ’n ikoon uit die 19de eeu. Ikone was prente van ’n 

Bybelse verhaal wat met ’n sekere tegniek geskilder is en gebruik is om 

’n boodskap oor te dra. Die klem het op die eenvoud van die prent geval.   

 

Markus plaas die gebeure van ons teksgedeelte, Markus 6:14-29, tussen die uitstuur van die 

twaalf dissipels, Markus 6 : 1-13 wat ons verlede week gelees het en hulle terugkeer in Markus 

6:30-34. In ons teksgedeelte vertel Markus van die houding van Herodes Antipas, omdat dit 

betrekking het op Jesus se besluit om Hom uit Galilea te onttrek en na die gebiede oos en noord 

van die see van Galilea te gaan. Jesus se voorneme was om die toenemende vyandigheid van 

teenstanders te ontwyk om rustig met sy dissipels besig te wees. Die Herodes was die einste 

Herodes wat saam met Pontius Pilatus vir Jesus verhoor het. (Lukas 23:7)    

 

Kom ons lees ….  

 Lees Markus 6 vers 14-29   -  Bybel (Bladsy 56) 

 

Preek 

Tema van Preek  :  Laat jou stem hoor! 

 

Skopus  :  Laat jou stem hoor! 

 

Inleiding   

Kuba is gek oor bofbal. Op ’n dag vind ’n vertoonwedstryd 

tussen Kuba en Venezuela in Havana plaas. Gedurende die 

wedstryd gryp Fidel Castro ’n aluminiumkolf en stap na die bof. 

Hy gaan kolf. Nie links nie, stap Venezuela se president, Hugo 

Chavez, na die boulpunt. Hy gaan ook deelneem. 

 

Die eerste bal bereik nie vir Castro nie, maar val ’n ent voor hom. Hy hou die kolf oor sy skouer. 

Die tweede bal is weer vêr te hoog, maar Castro swaai en mis. Nou is die twee presidente in 

’n behoorlike kompetisie gewikkel. Chavez boul en Castro swaai. Dan loop dinge reg, Castro 

tref die bal, maar word uitgevang. Hy hoor hoe die skeidsregter hom uitgee, maar stap 

doelgerig na die eerste bof. “Ek is nie uit nie,” sê Castro, “die man het my duidelik laat val.”   
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Niemand argumenteer nie. Selfs Chavez sê niks. Die span van Venezuela sê niks. Die 

skeidsregter sê ook niks. Fidel Castro kry sy sin. Sy span wen. Later het Castro die oorwinning 

gevier en gesê: “Vandag was net die Chavez se dag nie”. 

 

Om ’n leier wat sy mag misbruik aan te spreek, sit nie in elke man se broek nie. Dit lyk nie of 

iemand die moed gehad het om vir Castro oor sy magsmisbruik aan te spreek nie. Jare gelede 

het Johannes die Doper dié moet gehad om ’’n leier wat sy mag misbruik aan te spreek, maar 

het op die ou end met sy lewe daarvoor geboet. Dwarsdeur die eeue is daar baie voorbeelde 

van magsmisbruik wat tot ongelooflike menslike lyding gelei het. Daar is ook baie voorbeelde 

van gelowiges wat die moed gehad het om hul stem te laat hoor.  

 

Dit is dan ons tema vanoggend: Laat jou stem hoor! Gelowiges het ’n openbare getuienis 

taak. 

 

1. Johannes die Doper het sy stem laat hoor 

Na dié uitstuur van die dissipels begin koning Herodes in ons teksgedeelte bewus word van 

Jesus se werke en lering. Hy begin met onvriendelike bedoelings in Jesus belangstel. Hy was 

bang vir enige iemand wat sy posisie kon bedreig. Daar was meer as een koning Herodes in 

die Nuwe Testament. Die Herodes wat hier genoem word, was Herodes Antipas. Hy was ’n 

seun van Herodes die Grote, ’n wrede heerser wat baie onskuldige mense laat doodmaak het 

net omdat hy nie die risiko van ’n moontlike magsmededinging wou loop nie.  Ná die dood van 

Herodes die Grote in 4 v.C., is sy koninkryk onder sy seuns verdeel.  

 

Herodes Antipas het vir Galilea en Berea gekry, wat aan die oostekant van die Dooie See 

geleë was. In verlede week se gedeelte het ons juis gelees dat Jesus sy dissipels uitstuur. 

Hulle het in die gebiede waaroor Herodes geheers het, rondgegaan in opdrag van Jesus. Op 

dié manier het Herodes van al Jesus se werke gehoor.   

 

Die mense het allerlei wyd uiteenlopende menings gehad oor wie Jesus was. Sommige het 

gedink dat Hy Elia, die voorloper van die Messias, was. Ander was oortuig dat sy optrede die 

stempel dra van die profete van ouds. Herodes, was egter oortuig dat dit Johannes, wat hy 

laat onthoof het, was. ’n Skuldige gewete het vrees by Herodes laat ontstaan. Hy was bang 

dat Johannes in die persoon van Jesus na hom gaan terugkom en wraak neem.   

 

Daar het destyds ’n volksgeloof bestaan dat iemand ’n gewelddadige dood gesterf het, uit die 

dood kon terugkeer om wraak te neem. So persoon is dan toegerus met bonatuurlike kragte 
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sodat die geweldenaar nie teenoor hom kon bestaan nie.  Dit lyk asof Herodes hierdie 

volksgeloof ken – en glo. Die optrede van Jesus gaan hom persoonlik aan: Volgens Herodes 

is dit Johannes die Doper wat teruggekeer het, toegerus met buitengewone kragte, om hom 

te vergeld vir wat hy aan hom gedoen het. Herodes dra klaarblyklik ’n skuldige gewete in 

verband met die Dood van Johannes. 

 

Ons word ingelig waarom Herodes so gevrees het. Markus vertel die verhaal hoe Johannes 

die Doper as martelaar aan Herodes se hand gesterf het. Herodes het met sy broer se vrou 

getrou. Sy broer het nog geleef – hy het sy broer se vrou net geneem. Toe Johannes hom 

daarvoor betig, is hy opgesluit. As gevolg van Johannes se kritiek, wou Herodes se vrou, 

Herodias hom uit die weg ruim. Herodes was egter bang vir Johannes, omdat hy ’n opregte 

en godvresende man was. Hiervoor het Herodes respek gehad. Daarom het Herodes vir 

Johannes gevangene gehou om hom te beskerm teen Herodias.  Herodes kon egter nie sover 

kom om sy moreel korrupte verhouding met Herodias te beëindig nie.  

 

Herodias het geduldig haar kans afgewag tot op ’n geskikte dag. Herodes het op sy 

verjaarsdag ’n feesgeleentheid vir al die vernaamstes van sy ryk gehou. Hy het toe op ’n 

ondeurdagte oomblik die danseres-dogter van sy vrou, Salome, die kans gee om enigiets te 

wens en onderneem om daaraan te voldoen. Sy vra toe op aandrang van haar ma Johannes 

se kop. Vir Herodes was dit ’n ontnugterende skok. Herodias het hom in ’n valstrik laat loop.  

 

Sy eed was nou ’n saak van eer omdat dit gedoen is in die teenwoordigheid van sy 

hooggeplaaste gaste. Juis deurdat hy teenoor hulle ’n eerbare man wou bly, word hy die 

eerlose wat sy dronk mans-eed stel bo die lewe van ’n Godsman. Herodes kies om egter sy 

eer voor sy gaste te handhaaf as om ’n belofte teenoor Herodias se dogter te verbreek. Die 

tragiese einde is dat Johannes die Doper sterf. Onskuldig.  

 

Die tragedie het ’n waardige en enigsins troostende slot. Die volgelinge van Johannes het nie 

weggevlug nie, maar onbevrees sy lyk gaan haal om dit in ’n onbekende graf weg te lê.  

 

 

2. Gelowiges moet hulle stem laat hoor  

 

Hierdie verhaal van Johannes wat Herodes teregwys, leer vir ons dat ons ook ons stemme 

moet laat hoor. Dit is ’n opdrag aan ons. Gelowiges draai nie maar die kop weg as verkeerde 

dinge gebeur nie. Hulle laat God se lig oor alles skyn. Hulle laat hulle stemme hoor. 
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In koningrykstyd erken ons dat Jesus koning is oor die aarde. Dit beteken dan dat alle magte 

hulle knieë voor God moet buig en aan God gehoorsaam moet wees. Dit geld vir alle vorme 

van mag en alle gesagsdraers. Waar regeerders en maghebbers hul eie koers inslaan sonder 

ontsag vir God en sy gebod, is hulle op dun ys. Konings en presidente, eerste ministers en 

première moet die knie voor God buig. Kerkrade en dominees moet die knie buig. 

Skoolhoofde, voorsitters, kommissarisse, noem maar op.  

 

Dit is waar van ons almal. Die meeste van ons is iewers in ’n gesagsposisie. Ons het 

verantwoordelikhede by die werk. Ons dien in komitees en rade. Ons is ouers en grootouers 

van kinders. Ons moet buig voor die gesag van God en God dien. Die een deel van hierdie 

boodskap is om onsself op te roep om nie enige gesag te misbruik nie.  

 

’n Verdere deel van die optrede is om ons stem te laat hoor as gesag misbruik word. Ons 

moet reageer. Te veel kere in die verlede het mense weggekyk toe mag misbruik is en ander 

se regte aangetas is. Ook vandag in die moderne wêreld gebeur dit steeds. Ons moet ons 

stemme laat hoor.  

 

 Dit vra INTEGRITEIT om jou stem te laat hoor 

Johannes die Doper kon sy stem laat hoor. Die rede: Hy het integriteit gehad. Hy kon selfs 

koning die teregwys omdat sy eie lewe voldoen het aan hoë standaarde. Markus vertel dat 

Herodes, ten spyte van die kritiek, Johannes as ’n godvresende en opregte man ervaar het.  

 

Hierdie waarheid moet ons ter harte neem. Ons moet met integriteit lewe. Dit is die eerste 

stap om jou stem te laat hoor. Leef reg .. en laat dan jou stem hoor. Miguel de Cervante se 

woorde is waar: “ ’n Goeie lewe is die beste preek”.  

 

Integriteit is iets wat ’n mens verdien, verwerf. Dit verg daaglikse getrouheid om volgens God 

se Woord te leef. Dit verg om konsekwent die regte ding te doen. John Tillotson  sê dat - “ 

’n Lewe van integriteit is moeilik, maar dit word makliker met oefening” 

 

Ongelukkig kan een fout jou integriteit aantas. – Richard Baxter  stel dit soos volg: “ ’n Mens 

se integriteit is soos ’n eiland met hoë, styl walle. As jy eers eenkeer daarvandaan padgegee 

het, is dit bitter moeilik om weer daar bo te kom.” Daarom moet ons ingestel wees op elke 

daad wat ons doen, elke woord wat ons sê. Ons moet ons integriteit beskerm. 

 

Integriteit is die voorwaarde vir jou stem laat hoor. Dit moet nie maak dat ons stilbly nie. Ons 

kan nie redeneer dat ons dalk nie genoeg integriteit het en daarom kyk ons maar anderkant 
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toe as verkeerde dinge gebeur nie. Dit roep ons juis op om dan harder aan ons integriteit te 

werk sodat ons met vrymoedigheid kan praat. 

 

Kom ons raak prakties: Ons kan nie ander aanspreek oor korrupsie, as ons self 

verkeersboetes ontwyk deur skelm geld aan die verkeersbeampte te gee nie. Ons kan nie 

ander aanspreek oor skelmstreke as ons self nie eerlik was met ons belastingvorm nie. 

 

Soos Johannes moet ons lewe van integriteit die basis wees vir ons boodskap. 

 

Natuurlik is die gesindheid waarmee ons ons stem laat hoor ook van uiterste belang. Ons kan 

en mag dit nie doen vanuit ’’n meerwaardige beter-as-jy-houding nie. Ons kan en moet dit 

doen in nederige afhanklikheid van God. Ons moet dit doen met die houding van kom ons 

soek saam na die regte manier van dinge doen. Daarom is jou-stem-laat-hoor iets wat ’n mens 

goed moet deurdink, goed moet deurbid. 

 

Ek praat heeltyd van ons stem. Eintlik is dit God se stem deur ons. Ons moet God se stem 

laat hoor. Ons moet God se wil soek en dit bekend maak. Dit mag nie maar oor ons eie 

voorkeure en keuses gaan nie. Ons moet seker maak dat dit God se stem is wat deur ons 

praat. 

 

As ons met integriteit lewe – en ons moet – kan ons met liefde en deernis ons openbare 

getuienis taak uitvoer. Dan kan en moet ons met liefde en deernis –God se stem laat hoor. 

 

 Dit vra MOED om jou stem te laat hoor 

Dit het moed van Johannes gevra. Herodus was immers die koning. Tog het hy dit gedoen. 

Op die ou end het dit sy dood veroorsaak. Tog het hy die moed gehad om dit te doen. Hy het 

opgestaan vir die waarheid. 

 

Dit is wat van ons gevra word. Moed om ons openbare getuienis te lewer. Moed om ons stem 

te laat hoor. Ons moet ook opstaan vir die waarheid. Dit beslis nie altyd maklik wees nie. Dit 

gaan dapperheid van elke gelowige vra. Publieke getuienis maak die wêreld dikwels warm vir 

Christene. Daarom het Jesus gesê ons moet ons kruis opneem en Hom volg. Arthur Calwell 

noem dat “ ’n Mens behaal ’n groter oorwinning wanneer jy as gevolg van jou beginsels 

verloor, as wanneer jy as gevolg van jou leuens wen.”  
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Die kerk in die breë, gemeentes en individuele gelowiges is geroep om profete te wees wat - 

soos Johannes – hulle stem laat hoor aan die publiek. Die Bybel vra van ons as Christene om 

God se Woord aan openbare figure en instellings te verkondig.  Johannes se protes oor 

Herodes se optrede is nie uniek nie, dit is die weg van geloof in die wêreld. Ons moet dapper 

ook die geloof in die wereld verkondig.  

Wanneer ons ons stem laat hoor teenoor almal in gesagsposisies, is dit gemik op die 

verlossing en heiligheid van mag en gesag. Johannes die Doper het teenoor Herodes Antipas 

sy stem laat hoor om hom op die regte weg te begelei. Herodes het sy broer se vrou afgeneem. 

Herodes het op die magtelose getrap en sy mag misbruik. Hy en sy magsuitoefening het 

verlossing nodig gehad.  

 

Ons laat nie ons stem hoor om die magte en ampsbekleërs ten gronde te rig, te vernietig of te 

oorwin nie. Ons laat ons stem hoor om te reinig, te heilig en te verlos. Ons is sout en suurdeeg 

wat bederf keer en die wêreld vernuwe. Ons doen dit vanuit ’n posisie van nederige onmag 

en diens. Ons doen dit terwyl ons luister en insig ontwikkel in die komplekse besluite wat 

maghebbers moet neem. Ons doen dit al word ons uitgelag, afgemaak as belaglik, eenkant 

toe gestoot as outyds. 

 

Slot  

 

Om jou mag te misbruik op ’n bofbalveld is, is sekerlik nie die ergste nie. Dit is immers net ’’n 

spel. Maar daar is talle voorbeelde van mense wat mag misbruik en waar die gevolge baie 

erger is – selfs rampspoedig is vir die op wie getrap word. Gelowiges, gemeentes, kerke het 

’’n taak om hulle stem te laat hoor. Ons moet die gewete van leiers en politieke partye wees.  

 

Johannes die Doper het sy stem laat hoor al het dit sy lewe gekos. Hy het met integriteit en 

dapperheid God se opdrag uitgevoer. God kom vra vanoggend dieselfde van ons. Dat ons 

ons stem – God se stem -sal laat hoor deur ’n lewe van integriteit en moed.   

 

 

 


