
Markus 7:1-23 

Vooraf 

Julle weet nou reeds dat die tyd tussen Pinkster en Kersfees bekend staan as koninkrykstyd. In 

koninkrykstyd kry ons verdere onderskeidings. So is Augustus die Seisoen van Barmhartigheid. 

September is die Seisoen van Skepping. Natuurlik hang dit saam met die koms van die lente waar alles 

weer begin groei en lewe kry. 

Agtergrond 

Markus is die oudste van die vier Evangelies. Hy het eerste die verhaal van Jesus se lewe op aarde 

opgeteken. Die ander Evangelies het van sy Evangelie gebruik gemaak toe hulle hulle Evangelies 

geskryf het. Markus het êrens tussen 60 en 70 n.C. geskryf. Dit beteken dat die Evangelies na heelwat 

van Paulus se briewe eers geskryf is. 

Markus skryf oor Jesus as die Seun van God. Volgens hom bring Jesus die boodskap dat God se 

koninkryk aangebreek het. 

Inleiding 

’n Vooraanstaande sakeman het dikwels met sy land se lugdiens gevlieg. Maar eenkeer, toe aandete 

bedien word, sien hy ’n beweging tussen sy slaaiblare. Toe hy met sy vurk daar krap om te sien wat 

aangaan, loer daar ’n yslike kakkerlak onder een van die kropslaaiblare uit. En die het toe nog dié 

vermetelheid om rustig oor die ander kos op sy bord te stap voor hy oor die rand verdwyn en iewers 

onder die afslaantafeltjie se blad verdwyn. Die passasier se eetlus was onmiddellik weg en woedend 

het hy die vlugkelner nader geroep om te kla. Sy verskoning was nie vir hom voldoende nie en die 

aand stuur hy uit sy hotelkamer van sy skootrekenaar af ’n e-pos na die uitvoerende direkteur van die 

lugdiens om ’n klag te lê. 

’n Dag of wat later kry die sakeman ’n antwoord op sy e-pos met ’n 

persoonlike verskoning van die hoofbestuurder van die lugredery. 

Die brief drup van diplomasie. Die hoofbestuurder verseker die 

sakeman dat hy persoonlik aandag aan die probleem sal gee en dat 

onmiddellike aksie geneem word. “Ek ontrek die betrokke vliegtuig 

tydelik van alle vlugte,” lui die brief.  “Ons haal die bekleedsel van al 

die sitplekke af en tel al die matte op om die oorsprong van die 

ongelukkige voorval vas te stel.  Nuwe materiaal is bestel en die 

vliegtuig word van vooraf uitgerus. Die vaartuig sal nie weer 

passasiers dra voordat dit in ’n perfekte toestand is nie. Die 

vlugkelner wat u maaltyd bedien het tydens die ongelukkige 

insident is ook ernstig gewaarsku. Ons hoop hierdie maatreëls dra u 

goedkeuring weg en dat u weer gereeld van ons redery gebruik sal 

maak.” 

Die sakeman was beïndruk met die persoonlike aandag wat op die 

hoog vlak aan sy klag gegee is. Dit is totdat hy onderaan die e-pos sy 

oorspronklike e-pos waarin hy kla sien en daarby ’n nota van die 



hoofamptenaar aan sy sekretaresse wat sy vergeet het om uit te vee: “Stuur tog vir die klakous die 

standaard kakkerlakbrief.” 

Hierdie hoofbestuurder sou ’n goeie Fariseër kon wees. Hy is skynheilig genoeg. Dit was die kenmerk 

van die Fariseërs. Dit was die probleem wat Jesus met hulle gehad het waaroor hy gereeld hulle 

aangespreek het. In die verse wat ons vanoggend gelees het, gaan dit juis oor hulle skynheiligheid 

rakende reinheid. 

1.  Reinheid – die Fariseërs se verstaan 

Vir die Jode was die wet baie belangrik. Dit is nou die Tien Gebooie wat hulle deur Moses van God 

ontvang het. Hierdie wet het hulle bestudeer. Daar was letterlik skole waar skrifgeleerdes en Fariseërs 

die wet bestudeer is. Hulle het ’n uitleg vir die wet gehad wat dit vir Jode makliker moes maak om die 

wet te gehoorsaam. Hierdie uitleg het bekend gestaan as die halaga.  

Met dit alles is natuurlik nie fout te vind nie. Die wet is belangrik. Dit moes gehoorsaam word. Die 

uitleg om sekere te maak dat dit gehoorsaam word is ook ’n goeie ding. Die probleem was dat hulle in 

hierdie vertolking van die wet die spoor byster geraak het. Hulle het die gees van die wet heeltemal 

misgekyk en op uiterlike dinge begin fokus. Al hierdie vertolkings van hulle het wette begin word wat 

nagekom moes word. 

Ons het ’n mooi voorbeeld daarvan gelees. Reinheid was ’n belangrike deel van die wet. Die Jode moes 

in die tyd van die Ou Testament rein lewe. In hulle vertolking het die reinheid onder andere grondslag 

gevind in ’n wet dat almal voor elke ete hulle hande moes was. As iemand sou eet met ongewaste 

hande – so het hulle geglo – kon enige iets onreins waaraan hy dalk gevat het, hom inwendig onrein 

maak. Daarom was dit veral belangrik om hande te was as jy van die dorp af gekom het. Daar was die 

kanse nog soveel beter dat jy aan iets onreins kon raak. Selfs koppies, bekers, bakke en stoele moes 

gewas word. Net vir ingeval dit met iets onreins in aanraking gekom het. 

Daarom is die skrifgeleerdes en Fariseërs vinnig op Jesus en sy dissipels se spoor omdat hulle nie die 

reël nakom nie. Jesus is immers ’n Rabbi – hoe kan sy dissipels hulle nie steur aan die godsdienstige 

reëls nie?    Hoe kan hulle eet sonder om hande te was.  

As higiëniese gebruik is dit goed. Maar om godsdienstige sanksie daaraan te gee, is vergesog. En dit is 

wat hulle gedoen het. Ons wat die wet ken besef dat so ’n wet beslis nie inpas by die Tien Gebooie 

nie. Dit het geen gronde in die Tien Gebooie waarop dit sou kon staan nie. 

2. Reinheid – Jesus se verstaan 

Jesus wys die Skrifgeleerdes en Fariseërs tereg. Hulle verstaan van reinheid is nie volgens die bedoeling 

van die wet nie. Jesus gebruik Jesaja 29:3. In Jesaja word die volk beskuldig dat hulle God met die 

mond en nie met die hart dien nie. Daar het dit gegaan oor hulle praatjies wat baie godsdienstig was 

maar wat maar net praatjies gebly het. Hulle het nie by dade uitgekom nie. Hulle hart was nie by God 

nie. 

As Jesus die verwysing na mond en hart gebruik, verwys hy na die gedagte dat dit wat by ’n mens se 

mond ingaan wat jou kamtig onrein maak. Jesus wys daarop dat dit eerder die dinge is wat ’n mens 

doen, wat jou onrein kan maak. Die probleem van onreinheid is veeleerder gesetel in sondige mense 



as in die wêreld waarbinne die mens leef. Jesus sê eintlik maar vir die Skrifgeleerdes en Fariseërs dat 

hulle na hulle eie optrede moet kyk – na dit wat hulle doen en dalk nie doen nie. Dit maak hulle onrein 

– nie die kos wat hulle dalk met vuil hande sou eet nie.  

Jesus noem ’n klomp van die dinge wat hulle doen en hulle onrein maak. Dit is onkuisheid, diefstal, 

moord, owerspel, hebsug, kwaadwilligheid, bedrog, losbandigheid, afguns, kwaadpratery, hoogmoed, 

ligsinnigheid. Hierdie dinge kom uit ’n mens uit en maak mense onrein.  

Jesus vat hulle terug na die wet. Na die gees van die wet, die bedoeling van die wet. Dit is die 

belangrike. Nie hulle mensgemaakte wette nie. God se wet is belangrik – nie hulle reie reëlings nie. Hy 

veroordeel hulle selfs omdat hulle God se wet verruil vir hulle eie wette.  

Jesus gee selfs ’n voorbeeld om hulle verdraaiing van die wet uit te wys. Hy wys hulle op die wet wat 

bepaal dat hulle hulle ouers moet eer en dat hulle nie hulle ouers mag vloek of doodmaak nie. Hulle 

doen dit wel nie, maar in plaas van om vir hulle ouers te sorg, gee hulle eerder ’n korban – wat ’n offer 

is vir God. Dan troos hulle hulle daaraan dat hulle dit wat hulle kon gee vir hulle ouers vir God gegee 

het. Hulle kom die letter van die wet na – maar vertrap die gees van die wet.  

3. Reinheid – ons geskenk 

Ons het gekyk na  

 die Fariseërs en Skrifgeleerdes se verstaan van reinheid: Hulle het geglo ander dinge rondom 

jou kan veroorsaak dat jy onrein raak en daarom moet jy dit vermy en jou hande was. 

 Jesus se verstaan van reinheid: Hy leer dat dit dinge is wat mense self doen wat hulle onrein 

maak. 

Ons kom nou by hoe reinheid ons raak. 

Dit word aan ons geskenk.  God maak ons rein. Dit is hoekom Christus aan die kruis gesterf het vir ons. 

Hy het alle onreinheid uit ons lewe weggeneem. 

 Daarom is alles rondom ons rein. Hier is nie meer vandag soos in die Ou Testamentiese tyd 

allerlei rein en onrein diere nie. In die seisoen van skepping moet ons dit weer hoor: God se 

skepping is rein. Alles in die skepping is rein. Dit wat die skepping onrein gemaak het was nie 

skepping self nie maar die mense se optrede in die skepping. Ja, dit is steeds nodig om ons 

hande te was voor ons eet – nie as gevolg van onreinheid nie, maar ter wille van goeie higiëne. 

 Daarom is ons rein. Ek gaan nou ’n skokkende ding sê: Selfs die sonde wat ons doen, maak ons 

nie onrein nie. Doodeenvoudig omdat Christus die sonde oorwin het en die angel van die 

sonde vernietig het. Ons sonde word vergewe – daarom kan dit nie ons onrein maak nie. 

Christus het die straf op ons sonde gedra – daarom is ons rein. 

Dit is nogal ’n moeilike saak vir ons om te aanvaar. Dalk omdat ons grootgeword het terwyl al 

die verskillende sondes so uitgewys is en ons geleer is jy mag nie sondig nie. Nou moet julle 

ook nie hoor dat ek sê dat ons maar mag sondig nie. Ek sal dit nou-nou verduidelik. Maar as 

ons so wetties oor sonde dink, as ons dink dat ons as gevolg van alles wat ons doen onrein is, 

dan steek ons ook soos die Fariseërs en Skrifgeleerdes by die wet vas en sien nie die gees van 

die wet raak nie.  



Die wet het in ons geval, ons wat rein is en rein bly ’n ander funksie. Vir ons is die wet ’n riglyn 

hoe om te lewe. Vir ons is die wet die reaksie op ons reinheid: omdat ons rein is, wil ons 

gehoorsaam lewe. Die wet is in enige Christen se geval nie ’n moet nie, maar veeleerder ’n wil. 

Nie ek moet volgens die wet lewe nie – eerder ek wil volgens die wet lewe. 

Dit beteken allermins dat die wet onbelangrik is. Dit bly belangrik, maar as riglyn vir ons lewe.  

Ons moet erken dat ons as Afrikaners, ons as NG kerk Christene  op ’n manier die wet in die 

verlede verkeerd verstaan het. In die prediking is baie gepreek oor sonde. Ons is vertel hoe 

sondig is ons. En dan het ons gewoonlik skuldig gevoel. Ons het geestelike masochiste geword 

wat wou geslaan word met die wet. Ons het selfs onbewustelik gedink en glo ons moet elke 

Sondag so skuldig voel – dan was dit ’n goeie erediens. 

As ek dit sê wil ek ook nou nie die ouer geslag dominees en lidmate as verkeerd en dom afmaak 

nie. Hulle was ernstig met hulle geloof en het gedoen wat hulle oortuig reg was. Dit is 

prysenswaardig. Maar soos op alle lewensterreine is daar ook in die teologie en kerklewe 

ontwikkeling en het ons mettertyd iets anders begin verstaan rakende die wet. Nie wetties 

nie, maar ’n dankbaarheidslewe. Nie moet nie, maar wil. 

Ek is baie lief vir die sinnetjie: Ons moet word wat ons reeds is. Dit beskryf ook ons reinheid 

die beste. Ons is rein – ons moet dit elke dag word. Anders gesê: Ons daaglikse lewe moet elke 

dag meer en meer getuig dat ons rein is. 

Reinheid: ons verstaan? Ons kan dankbaar wees. Ons is rein deur Christus se ingrype in ons 

lewe. 

Slot  

’n Standaard kakkerlak brief getuig van skynheiligheid. Mag ons verhouding met God nie 

getuig van skynheiligheid nie. Laat ons nie God met die mond eer en nie met die hart nie. Ons 

is rein.  

 


