
Markus 8:27-38 

Agtergrond 

Markus begin sy evangelie in vers 1 met die woorde: Die evangelie van Jesus Christus, die Seun van 

God. Hieruit kan ons aflei dat hy sê dat Jesus die Christus is en die Seun van God is. Christus is die 

gesalfde. Ons ou ook kon sê die Messias. In die gedeelte wat ons van oggend gaan lees kom ons by ’n 

hoogtepunt van sy evangelie as die dissipels by monde van Petrus bely dat Jesus die Christus is. 

Inleiding 

Toentertyd, in 'n klein Joodse dorpie in die destydse 

Rusland, het die rabbi elke Vrydagoggend vir 'n paar 

uur verdwyn. Sy toegewyde dissipels het daaroor 

gespog. Hulle meen hul rabbi gaan Vrydae hemel toe 

om met God te gesels. 

'n Nuweling in die dorp was skepties oor dié storie. Hy 

besluit om uit te vind wat aangaan. Hy kruip toe een 

Vrydagoggend weg en hou die rabbi dop. Die rabbi 

het opgestaan, sy gebede afgehandel, en trek toe 

gewone werksklere aan. Hy vat 'n byl, gaan in die woud in, en maak 'n klomp vuurmaakhout. Hy dra 

dit daarna moeisaam na 'n skuiling aan die rand van die woud  waar 'n ou vrou en haar sieklike seun 

woon. Daarna keer hy terug huis toe. 

Die nuweling het daarop 'n dissipel van die rabbi geword. Die praktiese diensbaarheid en nederige 

opoffering van die rabbi het sy leer bevestig. Die rabbi het sy lering gelewe. "So 'n rabbi kan mens 

navolg," het hy by homself besluit. 

Deesdae, wanneer die nuweling 'n dorpenaar hoor sê, "Ons rabbi vaar Vrydae op na die hemel," voeg 

hy saggies by: "Selfs nog hoër as die hemel...." 

Hierdie storie sê vir ons iets van Christus en van Christenwees. 

 Christus was dié Koning, Hy het volgelinge gehad, maar hy het gedien. 

 Christene is mense met koningsgesag, maar hulle dien. 

Ons tema is vanoggend: Christus en christene, gekruisigde en kruisdraers.  

 Daarmee wil ek beklemtoon dat ons ons name as christene ontleen het aan Christus. Daarom 

sal ons iets van Christus weerspieël.  

 Daarmee wil ek beklemtoon dat ons as christene en volgelinge van Christus wat gekruisig is, 

ons kruis sal dra. 

 

1. Christus as gekruisigde 

In die evangelie van Markus speel die motief van “op pad wees” of “reis” ’n groot rol. Julle kan gerus 

gaan kyk hoeveel keer begin ’n nuwe verhaal in die evangelie met die gedagte van êrens heen reis of 

êrens aankom of êrens heen gaan. Terwyl Jesus en sy dissipels so rondreis, was hy voortdurend besig 

om hulle te leer en toe te rus vir hulle taak as Hy nie meer saam met hulle sou wees nie. Die gedagte 



van reis en op pad wees saam met Jesus is eintlik ’n mooi metafoor vir ons elkeen se lewe. Ons is ook 

maar elke dag reisigers wat as dissipels saam met Jesus op ’n lewensreis is. Ons word voortdurend al 

meer toegerus om sy dissipels te wees. 

In hierdie paar verse wat ons saamgelees het kom daar ’n draaipunt in die evangelie van Markus. Tot 

met hoofstuk 8 is Jesus baie gefokus op die skares, die menigte en oortuig Hy hulle deur talle 

wonderwerke dat Hy die Seun van God, die Christus is. Maar vanaf hoofstuk 8 word hierdie menigte 

al minder belangrik en begin Jesus op die dissipels fokus. Van hierdie hoofstuk af sien ’n mens duidelik 

hoe die klem na die dissipels en hulle toerusting skuif.  Dit is ook nie maar toevallig dat hierdie 

draaipunt saamval met Petrus se verklaring van U is die Christus nie. Markus skryf dit doelbewus so. 

Hoofstuk 8:27 tot 10:45 word as ’n eenheid beskou. In die eenheid kry ons hierdie verskuiwing van die 

fokus weg van die menigte na die dissipels. In hierdie blok sien ons hoe Jesus al meer bekend maak 

wie Hy is – die Christus en die Seun van God. Kyk maar na Petrus se belydenis, die verheerliking op die 

berg en die vraag van Jakobus en Johannes. Op drie plekke in hierdie blok – 8:31; 9:31; 10:32-33 – kry 

ons dat Jesus sy dissipels inlig oor sy komende lyding. 

 Maar hier is nog ’n opvallende verskynsel rakende die gedeelte wat ons gelees het.  Hierdie blok word 

vooraf gegaan en gevolg deur ’n verhale waar Jesus mense wat blind is weer laat sien. In8:22 maak 

Jesus die blinde man in Betsaida  gesond en in 10:46 die blinde Bartimeus. Ook dit is nie toevallig nie. 

Markus wil hiermee iets sê. Hy sinspeel eintlik hier op die dissipels se blindheid. Nie ’n fisiese blindheid 

soos die twee manne nie, maar ’n blindheid om raak te sien wie Jesus is. Hulle leef saam met Hom, 

hulle bely Hy is die Christus, maar die ware verstaan ontbreek nog. Markus sinspeel met die twee 

genesingswonders dat Jesus hulle blindheid ook mettertyd sal genees. 

Nog iets wat Markus beklemtoon is die koninkryk van God. Hy leer dat Jesus juis die koninkryk van 

God laat aanbreek. Christus is die koninkryk. Hy laat die koninkryk kom. Ons moet nie die fout maak 

om aan die koninkryk te dink as iets wat nog moet kom nie. Dit het klaar gekom. Ons leef in die 

koninkryk. Ons leef in die skepping waar Christus Koning is – ons kan dit net erken. 

Terwyl Jesus en sy dissipels so reis na die dorpies Sesarea-Filippi – dit is die heel noordste wat Jesus 

gereis het – vra Jesus sy dissipels Wie sê die mense is Ek? Die antwoorde wissel van Johannes die Doper 

– wat op daardie stadium al doodgemaak is deur Herodus – Elia en een van die profete. Dan bring 

Jesus die vraag nader aan sy dissipels self. Wie sê hulle is Hy? 

Petrus praat namens die dissipels. In Markus word Petrus voortdurend as die leier van die dissipels 

voorgestel. Hy is eerste geroep, hy het eerste ’n nuwe naam gekry, hy is altyd die segsman. In 

antwoord op Jesus se vraag kom Petrus met sy belydenis: Jesus is die Christus. Jesus is die gesalfde. Hy 

is die lankverwagte Messias. 

’n Pragtige antwoord. Dit wat die kern van Jesus se identiteit saam. Hy kon dit nie beter gesê het nie. 

Maar sommer gou kom ons agter dat Petrus nie heeltemal verstaan wat hy sê nie. As Jesus hulle vertel 

van sy naderende lyding, is hy as leier die een wat Jesus eenkant toe neem en berispe. Hoe kan Jesus 

so iets sê. Ons kan aflei dat Petrus maar soos die heersende verwagting van sy tyd, ’n Messias verwag 

het wat as heerser sou kom hulle as volk te verlos van die Romeinse juk. In sy oë moes die Gesalfde ’n 

magtige aardse heerser wees. Nie een wat ly nie.  



Op sy beurt berispe Jesus weer vir Petrus. Hy berispe hom baie kras. Hy beskryf hom as Satan – hy 

staan in die pad van God se werk deur Jesus as Messias. Hierin moet ons die kontras raak sien. Petrus 

se belydenis Jesus is die Christus staan direk teenoor Jesus se verklaring dat Petrus met sy opmerking 

die Satan verteenwoordig. 

Ons moet Jesus se ware identiteit raak sien. Hy is die Seun van God. Hy is die Christus, die gesalfde. 

Hy is die lankverwagte Messias. Ons moet dit nie net raak sien nie, ons moet dit ook reg verstaan. Hy 

het nie as Seun van God gekom om te heers nie. Hy het gekom om te dien. Hy het gekom om te ly en 

om gekruisig te word. Al was Hy dié Koning, het Hy sy kruis in gehoorsaamheid gedra. 

2. Christene as kruisdraers 

Ek het vroeër verwys na die feit dat ons naam as christene aan Christus ontleen het. Daarom kan ons 

in ons Christenwees elke dag iets van Christus weerspieël. Dit is presies ook wat Christus vir sy dissipels 

leer. Hulle sal as hulle sy volgelinge is, kruisdraers wees.  

Jesus verklaar wat hy onder kruisdra verstaan. Sy volgelinge moet hulleself verloën. Hulle moet hulle 

eie belange op die agtergrond skuif en God se belange najaag. Dit is juis waarvoor hy Petrus teregwys. 

Hy moenie dink aan wat mense wil hê nie, maar aan wat God wil. 

In hierdie gesprek verwys Jesus na lewe behou en verloor.  En dan verklaar Hy dit heeltemal op die 

teenoorgestelde wyse as wat ’n mens sou verwag. Om jou lewe vir God te verloor, is om dit te behou. 

En om jou lewe ter wille van jouself te behou, is eintlik om dit te verloor. Wêreldse wins baat niks- 

maar om Christus as wins te verkry is alles werd. 

Hierdie wen en verloor van jou lewe verwys na die ewige lewe. Daarom verwys Jesus na die dag 

wanneer Hy weer kom. Hy verklaar dat mense wat hulle vir Hom as Christus geskaam het, op daardie 

dag sal beleef dat Christus Hom vir hulle skaam.  

Wat beteken dit om kruis te dra? 

 Miskien moet ek eers sê wat die nie beteken nie: 

Ons "kruis" is nie maar die ongerief, kwale of alledaagse krisisse van ons lewens nie. Dit is bloot deel 

van die alledaagse stryd om te lewe, iets waarin alle mense deel of hulle Jesus navolg of nie. Mens 

moenie dink jy dra 'n kruis omdat jy verkoue het, vanoggend moes sukkel met 'n pap band, vanaand 

weer by irriterende familie moet gaan kuier, of met 'n moeilike baas moet saamleef nie. 

Volgens Soren Kierkegaard, bekende Deense filosoof, is een van die grootste vyande van die 

Christendom sy eie middelmatigheid en gemaksugtigheid. Ons het verleer om te ly. Christenskap kos 

ons nie 'n prys nie. Daarom kan ons kruis dra maklik verwar met 'n gelatenheid dat alles nie altyd reg 

loop nie en dat die lewe soms maar 'n morsige gesukkel is. 

 Wat kruisdra wel beteken 

Om jou kruis op te neem en Jesus te volg, beteken om te deel in die verwerping van die Messias. Dit 

beteken om verguis, bespot en verwerp te word omdat jy Jesus dien en navolg.  Dit is lyding ter wille 

van die evangelie (35). 



Dietrich Bonhoeffer, wat aan die einde van die Tweede wêreldoorlog deur die Nazi's gehang is weens 

sy verset teen Hitler, skryf in sy bekende The Cost of Discipleship dat kruis dra smaad en verwerping 

ter wille van Christus impliseer.  Hy het gesê: “As Christus jou roep, roep Hy jou om te sterf.” John 

Muir stel dit ook mooi; “Moenie dink dat as jy Christus in jou lewe het, gaan die son altyd vir jou skyn 

nie. Maar Hy skyn altyd in jou.” 

Wie hul kruis opneem, buig voor Christus en erken die gesag van Christus.  Die bekende Engelse 

sanger, Cliff Richard het opgemerk: “Wat ander mense van my dink word vir my al minder belangrik; 

wat hulle van Jesus dink as hulle na my kyk, dit is belangrik.” 

Om ons kruis te dra – om ter wille van Christus te ly – is deel van ons vorming as dissipels van Jesus.  

Volgens TG Clover het die Here vir sy dissipels drie uiteenlopende beloftes nagelaat: “Hulle sal 

heeltemal vreesloos wees, onbegryplik gelukkig en altyd in die moeilikheid by mense wat ander dink.” 

Die lewensreis wat ons saam met Christus stap vorm ons al meer om as dissipels te kan leef. Daar is 

nie maar ’n kitsresep nie.  

Yakov Smirnoff was die eerste Russiese komediant wat VSA besoek het. Hy 

het in sy optredes gespot oor kitsresepte. Dit het soos volg gelui: “Tydens 

my eerste besoek aan winkels het ek poeier melk gesien – jy gooi net water 

by en jy het melk. Daarna het ek poeier lemoensap gesien – jy gooi net 

water by en jy het lemoensap. Toe sien ek babapoeier en ek dink – Wat ’n 

land!”  Daar is nie ’n kitsresep van kruisdra vir Jesus nie.  

Slot 

Die storie van die Joodse rabbi in Rusland wat elke 

week vir ’n tyd verdwyn het – nie om hemel toe te 

gaan nie, maar om ’n ou vrou en haar sieklike seun te 

help – herinner ons aan Christus en christenwees. 

Christus het gely en is gekruissig. Daarom kan en sal 

ons ook ons kruisdra. Ons sal verwerp en bespot word 

vir Christus. Ons sal ons belange op die agtergrond 

skuif. Ons sal verdwyn om aan ander goed te doen.  


