
Markus 9:30-37 

Agtergrond 

Ek wil net weer ’n paar sake uitlig in die gedeelte van Markus waarna ek ook verlede week verwys het: 

 In Markus speel die gedagte van reis ’n belangrike rol. Ons lees weer dat Jesus en sy dissipels 

reis. Op ’n manier is die reis van die dissipels saam met Jesus ’n goeie metafoor vir ons 

daaglikse lewe: ons is op reis saam met Jesus. 

 In die gedeelte fokus Jesus op sy dissipels. Hy rus hulle toe om as Hy weggaan, te kan 

voortgaan met sy werk.  

 Jesus is besig om sy dissipels te leer wie Hy is en hulle in te lig dat Hy gaan ly en sterf. Hulle 

self verstaan dit nie heeltemal  nie. 

 Hierdie hele breër gedeelte – 8:22-10:52 – word ingelei en afgesluit met verhale oor blindes 

wat Jesus gesond maak. Dit sinspeel op die dissipels se blindheid van wie Jesus is en die feit 

dat Jesus ook hulle weer sal laat sien.  

 

Inleiding 

 

Vedi, vidi, vici. Dit is die woorde waarmee Julius Ceasar in 47 v.C. aan die 

Romeinse Senaat verslag gedoen het van sy veldslag naby die dorpie Zela in 

hedendaagse Turkye teen Pharnaces van Pontus naby die dorpie Zela.  Die 

woorde beteken: Ek het gekom, ek het gesien, ek het verower. 

 

Baie jare later het Jan III Sobieski, wat in die laat-sewentiende eeu koning van 

Pole was hierdie woorde so ietwat aangepas. Hy is veral bekend as die persoon 

wat Sentraal-Europa in 1683 van die Turkse invallers gered het. Die Turke het al tot buite Wene 

gevorder toe Jan III ’n aanval op hulle geloods het en die beleg beëindig het. Die bevryding van Wene 

word algemeen beskou as een van die bepalende veldslae in die geskiedenis van Europa. 

 

Jan III Sobieski het die woorde verander: Veni, Vidi, Deus Vicit - Ek het gekom. Ek 

het gesien. God het oorwin. 

 

Die verskil is duidelik: Julius Caesar het die eer vir homself toegeëien. Jan III 

Sobieski het die eer aan God gegee. Julius Caesar wou die belangrikste wees. Jan 

III Sobieski was bereid om op die agtergrond geskuif te word. 

 

In die paar verse wat ons gelees het, sien ons hoe die dissipels ook elkeen streef om die belangrikste 

te wees. 

 

1. Hoogmoed as siekte 

 

Hierdie siekte kom dwarsdeur die geskiedenis voor by mense. Dit was die rede waarom die eerste 

twee broers, Kain en Abel vas gesit het en Kain vir Abel vermoor het. Sedertdien is dit met ons. Ook 

vandag nog is dit so tipies van ons as mense. 

 



Ook die dissipels het hierdie siekte onder lede gehad. Ook hulle stry wie die belangrikste is. Ons lees 

dat hulle deur Galilea reis en op pad is na Kapernaum. Hierdie plekaanwysings sê vir ons dat Jesus en 

sy dissipels op was terug na Jerusalem waar Hy gekruissig sou word. Jesus is letterlik op pad na sy 

einde. In gehoorsaamheid is hy besig om God se plan met sy lewe op aarde te volvoer. 

 

Tydens die reis stry die dissipels. Ons moet onthou dat die dissipels  - soos die algemene verwagting 

van daardie tyd – ’n Messias verwag het wat hulle sou verlos van die politieke oorheersing van die 

Romeine. Hulle het ’n koninkryk verwag waar die Jode weer oor hulle self sou regeer en ’n leier wat 

dit vir hulle sou vermag. Hulle het Jesus as die leier gesien. Daarom die gestry oor wie die belangrikste 

is. Die belangrikste sou tog sekerlik in hierdie nuwe koninkryk onder Jesus as die nuwe leier ’n 

belangrike posisie beklee. Daarom wou hulle elkeen hulle voetwerk reg kry vir so ’n belangrike posisie. 

  

Later vra Jesus hulle uit oor hierdie argument. Ons kan aflei dat hulle skaam is oor hulle optrede. Hulle 

antwoord nie Jesus se vraag nie. Maar tog gaan Jesus voort om hieroor met hulle te praat.    

 

Alle mense – ons ook – wil belangrik wees. Almal jaag na eer, erkenning, grootheid, bekendheid. Almal 

wil gereken word. Almal wil aansien hê.  

 

Hierdie aansien en grootheid word op verskillende 

maniere gemeet. Vir party is dit rykdom. Vir ander 

bekendheid. Vir ander sportprestasies. Vir ander sukses 

op verskillende terreine in die lewe. Vir ander is dit mag 

en aansien. Ek lees die storie van die bekende viool-

virtuoos Joshua Bell. Hy was ’n wêreldklas-musikant en 

bekende vertolker van al die grootmeesters soos 

Beethoven, Mozart en Tchaikovsky  se musiek. Toe hy 

bygeleentheid sy tuisdorp, Bloomington in Indiana 

besoek, het ’n twaalfjarige seuntjie hom in die straat 

ontmoet en gesê: “Jy is Joshua Bell!! Jy is beroemd!! Sy 

antwoord was ewe nederig: “Wel, nie regtig nie.” Die 

kind het daarop aangedring: “Ja regtig. Jou naam is op 

die videospeletjie in die arkade en jy het die meeste 

punte nog aangeteken.” 

 

2. Jesus se raad vir die hoogmoedsiekte 

  

Jesus berispe nie sy dissipels nie. Hy baklei nie met hulle oor hulle soeke na belangrikheid nie. Hy gaan 

sit en nooi hulle nader. En dan leer Hy hulle van nederigheid. Iemand wat eerste wil wees, moet laaste 

wees. 

 

Hy maak dit vir hulle nog meer prakties. Hy demonstreer dit vir hulle. Hy neem ’n kindjie en laat die in 

hulle midde staan. Dit moes ’n baie vreemde situasie gewees het. Kinders is in die Joodse lewe nie 

baie hoog geag nie. Hulle was onbelangrik. Hulle was die minste, die laasste, die laagste in die orde. ’n 

Kind het geen status gehad nie. Hulle was nie in tel nie en is beskou as ’n soort laspos. Ons weet dat 

die rabbi’s onder andere geleer het: “’n Belangrike en wyse man hou hom nie op met kinders en hulle 



praatjies nie.” Hulle het ook geleer: “Oggendslapies, wyn in die middel van die dag, onkundige mense 

en kinders se geselskap is nie bedoel vir die manne nie, dit verban jou uit die wêreld van goeie 

geselskap.”  

 

Maar Jesus bring ’n kind in hulle geselskap in. En Hy sê: “Elkeen wat so ’n kindjie in my Naam ontvang, 

ontvang My; en elkeen wat My ontvang, ontvang nie net vir My nie, maar Hom wat My gestuur het.” 

Daardeur sê Hy vir sy dissipels: Om belangrik te wees, om groot te wees in die koninkryk van God, om 

belangrik, vernaam te wees in die kerk of gemeente, moet jy dit vanuit ’n gesindheid van kinderlike 

oorgawe doen. Wie aspireer na ’n eerste plek in die koninkryk moet die minste wees, almal se dienaar.  

 

3. Jesus se voorbeeld vir die hoogmoedsiekte 

 

Jesus leer nie sy dissipels van nederigheid nie, hy demonstreer dit nie net met die kindjie nie. Hy stel 

ook die voorbeeld. Hy vertel vir hulle dat Hy gekom het om te ly en te sterf. Hy die Seun van God, self 

ook God, soek nie eer en aansien nie. Hy wil nie kom regeer nie. Hy kom om te dien. Hy word die 

minste. Hy kom sterf en sal drie dae later weer opstaan. Hy gaan onskuldig veroordeel word. 

 

Dit het die dissipels nie verstaan nie. Ons lees dat hulle ook te bang was om hom daaroor uit te vra. 

Dit was omdat die hele gedagte van ’n Messias wat sou lei en sterf vir hulle doodeenvoudig nie sin 

gemaak het nie. Hoe kan die Koning van die wêreld, sterf? 

 

Nog later, net voor Jesus se gevangeneming sou Hy hierdie hoogmoedsiekte nog meer afbreek deur 

sy dissipels se voete te was. Voete-was slawe werk. Of as daar nie ’n slaaf was nie, moes die geringste 

van almal daar teenwoordig dit doen. Maar Jesus doen dit.  

 

Jesus se voorbeeld was die van die een wat eerste was wat laaste geword het. Hy wat die grootste 

was word die minste. Hy wat die Koning was, word dienskneg. Hy wat God was, sterf vir sy skepsels 

aan die kruis. Hy het doelbewus sy ryg gekeer op die idee van wêreldse mag. Hy was dié Leier wat kom 

dien het. Net ’n paar verse verder in Markus, hoofstuk 10 vers 45, sit Jesus sy lewe self uiteen: “Die 

Seun van die mens het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as losprys 

vir baie mense.” 

 

4. Ons genesing vir die hoogmoedsiekte 

 

Christus se raad en se voorbeeld moet ons te harte neem. Christus se voorbeeld het ons genees van 

die hoogmoedsiekte. Daarom kan en wil ons elke dag nie meer eerste wees nie, maar laaste. Daarom 

wil ons nie meer die belangrikste wees nie, maar die minste. 

 

Dietrich Bonhoeffer verduidelik vir ons die genesing van die hoogmoedsiekte: “Wie Jesus se voorbeeld 

wil volg, moet besef dat diens aan God en diens aan die nederigste medemens vir Christus een en 

dieselfde ding is.” 

 

Om in te verkies om laaste te wees in plaas van eerste is nie ’n slegte ding nie. Dit druis wel teen ons 

menslike natuur is, maar dit gee sin en betekenis aan ’n mens se lewe. Albert Schweitzer het gesê: “Ek 

weet nie wat die toekoms vir julle inhou nie, maar ek kan voorspel dat die ouens onder julle wat 



werklik gelukkig gaan wees die is wat ’n plek gesoek en gevind het waar julle waarlik tot diens van julle 

medemens kan wees. 

 

Op ’n manier moet elke mens nog steeds strewe om die beste te wees. Nie ’n hoogmoedige beste nie 

maar ’n diensbare beste. Ons moet streef om as diensknegte in God se hand die mees diensbare te 

kan wees. As ons so ingestel is om die belangrikste te wees, moet ons Franciskus van Assisi se raad 

hoor: “As jy die grootste in jou veld wil wees, maak nie saak wat dit is nie, berei jou daarop voor deur 

meer diens te lewer as enigiemand anders.”   

 

Slot 

 

Ons lewensuitkyk en lewenswyse moet nie die wees van Julius Caesar nie. Ons moet nie lewe: Ek het 

gekom. Ek het gesien. Ek het oorwin nie. Ons lewensuitkyk en lewenswyse moet wees soos die van Jan 

III Sobieski: Ek het gekom. Ek het gesien. God het oorwin. 

 

So is ons besig om die beste na te jaag. Nie vir onsself nie, maar vir God. Soos Christus kan ons diens. 

Ons hoef nie bedien te word nie. 

 


