
Sondag 13 Maart 2016: Markus 9: 33-37 – wie is die belangrikste ? 

1. Teks: 

33 Toe hulle daarna in Kapernaum by die huis kom, het Hy vir hulle gevra: 

“Waaroor het julle langs die pad geloop en praat?”  

34 Hulle het egter niks geantwoord nie, want hulle het langs die pad met 

mekaar gestry oor wie van hulle die belangrikste is.  

35 Jesus het gaan sit en die twaalf geroep. Hy sê toe vir hulle: “As iemand die 

eerste wil wees, moet hy die heel laaste en almal se dienaar wees.”  

36 Toe het Hy 'n kindjie geneem en hom tussen hulle laat staan. Hy het sy arm 

om hom gesit en vir hulle gesê:  

37 “Elkeen wat so 'n kindjie in my Naam ontvang, ontvang My; en elkeen wat 

My ontvang, ontvang nie net vir My nie, maar ook vir Hom wat My gestuur 

het.”  

 

2. Teksvers:  

35 Jesus het gaan sit en die twaalf geroep. Hy sê toe vir hulle: “As iemand die 

eerste wil wees, moet hy die heel laaste en almal se dienaar wees.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Prediking: 

Gemeente van die Here, 

Geloof is werklik ‘n maklike saak. Dink aan die volgende: 

 Ek klim in my bed elke aand, lees ‘n stukkie, bid – en maak tevrede my oë toe. 

 Sondag kom ek kerk toe, luister na die preek, deel in die gemeenskap van gelowiges 

– en gaan rustig huistoe. 

 Ek gee my R100-00 offergawe elke maand – en is rustig want ek het my deel gedoen.  

 Ek neem dalk deel aan die jeug, of die Antieke Jeug – ja ek is betrokke. 

 Dit is vir my mooi dat ek op die kerkraad dien – daar is immers ‘n bepaalde 

gesagsprofiel daaraan verbonde wat geloofs besluite oor myself en oor ander neem. 

 En so kan ons aangaan. My koninkryk is vir my mooi.  

Ja, dit is maklik om te glo. Want, dit is hoe gelowiges “geloofuitleef”, geloofsbelewenis 

meerendeels beleef. Ja, dit is werklik maklik om te glo !  

Anderkere besef ons egter dat geloof geensins ‘n maklike saak is nie. Ja, daar kom tye wat 

ons besef dit is nie so maklik nie. ‘n Eenvoudige vraag:  hoeveel keer gaan ons maar net 

agter die hoofstroom aan, en hoeveel keer is ons bereid om stroomop te swem ? Hoe sê die 

Engelsman: “It’s much easier to go with the flow !” Dan is dit maklik om te glo. Maar 

wanneer jy weet jy sal moet stroomop, dan is dit bietjie moeiliker om te glo.  

En nou weet ek, broers en susters, wat u reaksie gaan wees. Ek speel nie in die eerste span 

van geloof nie, dalk hier onder in die 6de of 7de span. Ek is nie eers aldag seker of my 

verhouding met God dit is wat God van my verwag nie ! Die onmoontlike kan ek tog nie 

regkry nie. Berge kan ek tog nie versit nie ! 

Weet u, broers en suters, as u skuldig voel daar waar u in die bank sit, u hoef nie. Want, die 

persoon wat langs jou sit voel dalk dieselfde as jy of ek, maar hulle wys dit of sê dit net nie. 

Iewers op die lewenspad besef elkeen van ons dat ons selfgeboude koninkrykies, waarin ek 

die belangrikste posisie beklee, hou nie stand nie. Iewers op ons lewenspad verkrummel 

daardie koninkrykies. 

Die skrywer, Stephan Joubert het ‘n pragtige manier om hierdie gevoel, wanneer ons voel 

dat ons ver van God af is – selfs verder as ander, te beskryf. Hy stel dat alle Christene ewe 

naby aan God staan. Dit is netsoos al die punte op ‘n sirkel wat ewe naby aan die 

middelpunt is. Dit is net in die wêreld waar mense in rye wil staan en elkeen heel voor wil 

wees. Ou en jonk, mooi of lelik, siek of gesond, lidmaat of geestelike leier, almal is ewe 

kosbaar en belangrik vir God. 

Die vraag, broers en susters waaroor dit in die gelese gedeelte gaan is of ek ‘n 

buitengewone, ‘n spesiale, christen moet wees om iets vir God te beteken. Of is dit ‘n saak 



dat  ek elke dag liewers God net op Sy Woord moet neem ?! Dit wil vir my lyk is aan die 

einde al wat saak maak. 

Jesus is in die omgewing van Kapérnaüm. Die dissipels het onder mekaar begin praat oor die 
moontlike plekke wat hulle in die koninkryk van die hemele sou beklee. Die uitsprake van 
Jesus sedert die belydenis van Petrus het die verwagting laat toeneem dat Hy binnekort sy 
koninkryk sou oprig. Dit is duidelik dat die Twaalf verwag het om die belangrikste persone in 
die koninkryk te wees, maar wie van die 12 sou die belangrikste wees? Want, by meer as 
een geleentheid het Jesus vir Petrus, Jakobus en Johannes, van die ander uitgesonder om sy 
besondere vertrouelinge te wees.  
 
Dit lyk dus asof hulle drie die voorrang sal geniet. Waarskynlik sou Petrus, die oudste onder 
hulle, die grootste wees. Maar wat van die geliefde dissipel – waarskynlik Johannes ? Dit lyk 
dus asof die dissipels ‘n rangorde in die koninkryk veronderstel. Nou kan u vir uself indink 
die jaloesie en afguns wat in hul harte broei. 
 
Die verrassing vir die 12 is die volgende: Toe hulle in Kapérnaüm by die huis kom, vra Jesus 
hulle waaroor hulle op die pad gepraat het. Met skuldgevoel in die hart swyg hulle. Hulle 
koninkrykies word bedreig deur skuldgevoel, arrogansie! Jesus wil  dat die saak dadelik 
uitgepraat moet word. Daarom roep Hy hulle saam en Hy gaan sit om hulle 'n paar dinge te 
leer aangaande grootwees in die koninkryk van die hemele. 
 

 Les 1: In die koninkryk van die hemele is daar volkome ander waardes van 
toepassing is as hier op aarde: 
 Daar is dit nie die eerste wat die grootste is nie, maar die laaste, die geringste en 

nederigste; en nie hy wat deur almal gedien word, is die grootste nie, maar hy 
wat almal se dienaar is. 

 Les 2: "Voorwaar Ek sê vir julle, as julle nie verander en soos die kindertjies word 
nie, sal julle nooit in die koninkryk van die hemele ingaan nie!" 
 Die feit dat hulle met mekaar wedywer om die plekke van eer, is 'n teken dat 

hulle nog in terme van die aardse koninkryke dink, en nie geskik is vir die 
koninkryk van die hemele nie. Daarom moet hulle lewe nog radikaal verander. 

 die diens wat Hy verwag, bestaan daarin dat die swakkes en hulpbehoewendes 
ontvang moet word met dieselfde liefde en sorg as wat aan 'n kindjie bestee sou 
word. 
 Liefdediens wat in die Naam van Jesus geskied, is iets volstrek anders as gewone 

medemenslikheid of wêreldse humaniteit. 
 
U kan vir uself indink dat Jesus met hierdie woorde eintlik die wind uit die seile van die 

dissipels gehaal het. Dit is nie moontlik om ons wêreldse opvattings oor sukses en 

belangrikheid die kerk in te dra nie. Dit klink hard as ek dit gaan sê maar ek wil dit tog stel: 

Ek glo nie God stel veel belang in al wat geestelike suksesverhaal is nie. Ek dink, op grond 

van die gelese gedeelte, stel Hy eerder belang of ons ons eie eer, ons eie waan, ons 

magsbeheptheid, ons eie belangrikheid, verruil vir ‘n oorpak, ‘n sutersuniform, net om 

dienaar te kan wees.  



Nou is dit so dat dit maklik is om vir iemand te sê: “klim van jou troontjie af.” Maar as 

iemand dit vir jou sê, wat is ons reaksie dan ? Gewoonlik is die reaksie: “ek is geensins op ‘n 

troontjie nie !” dalk gevolg deur ‘n woedebui en erge woordewisseling. Maar, gaan dink 

mooi,  hoeveel keer sê ek dit eintlik om maar net die troontjie waarop ek sit te beskerm ! 

Om my aardse koninkrykie in te ruil vra eintlik geweldig baie – jou lewe, jou eie ek, die kollig 

wat aan jou behoort, my gemakstoel waarin ek eerder gedien wil word.  

Ek moet dit alles verruil vir ‘n visie en fokus op God. Die Nuwe Testament maak voorsiening 

vir net een Koning, en dit is die Drie-Enige God alleen. Niemand anders nie. Ware geloof, 

ware grootheid is nie om koning te wil wees nie, maar om eerder dienskneg te wil wees.  

Jesus nooi ons uit om Hom op sy Woord te neem. Hy daag ons uit om ons lewens in Sy 

hande oor te gee, Hy vra vir ons om maar een Koning in ons lewens te erken, en dit is Hy 

alleen ! Niemand anders nie, nie eers ekself nie.  

Is ek en jy regtig bereid om ons kollig prys te gee, ons koninkrykie prys te gee, en om die 

kollig op Jesus se koninkryk met totaal ander waardes te laat fokus ? 

Amen. 

 

 


