
REEKS

—deur Peter Hammond

Die hart van die probleem is die pro-

bleem van die hart. “...Want van binne, 

uit die hart van die mense, kom die 

slegte gedagtes, egbreuk, hoerery, moord, die-

wery, hebsug, boosheid, bedrog, losbandigheid, 

afguns, lastering, hoogmoed, dwaasheid. Al 

hierdie booshede kom van binne uit en maak die 

mens onrein.” Markus 7:10-23.

erfgenaam; kom laat ons hom doodmaak, en 

die erfdeel sal ons s’n wees.’ En hulle het hom ge-

neem en doodgemaak en buitekant die wingerd 

uitgewerp. Wat sal die eienaar van die wingerd 

dan doen? Hy sal kom en die landbouers ombring 

en die wingerd aan ander gee. Het julle nie ook 

hierdie Skrifwoord gelees nie: Die steen wat die 

bouers verwerp het, dit het ’n hoeksteen geword...’ 

En hulle het probeer om Hom in die hande te 

kry, maar was bang vir die skare, want hulle het 

begryp dat Hy die gelykenis met die oog op hulle 

uitgespreek het.” Markus12:1-12.

Is dit reg om aan die  
keiser belasting te betaal?
Toe het die Fariseërs Hom probeer uitoorlê deur 

te vra: “Is dit geoorloof om aan die keiser belasting te 

betaal of nie? Maar Hy het hulle geveinsdheid geken 

en vir hulle gesê: ‘Waarom versoek julle My? Bring 

vir My ’n penning...Wie se beeld en opskrif is dit?’ En 

hulle antwoord Hom: ‘Die keiser s’n.’ Toe antwoord 

Jesus en sê vir hulle: ‘Betaal aan die keiser wat die 

keiser toekom, en aan God wat God toekom.’ En 

hulle was verwonderd oor Hom...” Markus 12:13-17.

Die grootste gebod
Toe ’n skrifgeleerde Jesus oor die grootste 

gebod bevraagteken, het Jesus geantwoord: 

“Jy moet die Here jou God liefhê uit jou hele hart 

en uit jou hele siel en uit jou hele verstand en uit 

jou hele krag...En...Jy moet jou naaste liefhê soos 

jouself.” Markus 12:30-3.

Die Bybel 
      in ’n neutedop

Markusmarkus

“Hosanna! Geseënd is Hy wat kom in die Naam van die Here! Geseënd is die koninkryk...  
van ons vader Dawid, wat in die Naam van die Here kom! Hosanna in die hoogste hemele!” 

Markus 11:9,10
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Volgens wie se gesag?
Die voortdurende omstredenheid rondom die Joodse godsdiensleiers 
aan die een kant en die Here Jesus Christus aan die ander kant bereik ‘n 

hoogtepunt in ’n poging om die gesag van Jesus voor die mense in die 
Tempel te ondergrawe. Die owerpriesters, die skrifgeleerdes en Fariseërs 
wou Jesus onkant betrap. “‘Deur watter gesag doen U hierdie dinge?’ En Jesus 
antwoord en sê vir hulle: ‘Ek sal julle ook een ding vra...Die doop van Johannes, 

was dit uit die hemel of uit mense?’...En hulle antwoord en sê vir Jesus: ‘Ons 
weet nie’. En Jesus antwoord en sê vir hulle: ‘Dan vertel Ek julle ook nie deur 
watter gesag Ek hierdie dinge doen nie.’” Markus 11:27-33.

Die konflik met die Joodse godsdiensleiers bereik ’n hoogte-
punt wanneer ’n reeks aanvalle geloods word in ’n poging om 
Jesus se gesag voor die mense in die Tempel te ondergrawe.

Die skrifgeleerders, Fariseërs, Sadduseërs, Herodiane, en 
Romeine het min in gemeen gehad; nietemin het hulle 
saamgesweer en saamgewerk om Christus te kruisig. 

Die voortdurende en toenemende 
omstredenheid by die Joodse 
godsdiensleiers en die Here Jesus 
Christus bereik die hoogtepunt in Jerusalem.  
“En Judas Iskáriot, een van die twaalf, het na die owerpriesters gegaan  
om Hom aan hulle oor te lewer. En toe hulle dit hoor, was hulle bly en het 
belowe om hom geld te gee. En hy het na ’n goeie geleentheid gesoek om 
Hom oor te lewer.” Markus14:10-11.

Deel 2
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Kwaadwillige 
verraad

»

Die tempel gedoem   
tot verwoesting
Toe hulle die Tempel verlaat, het een van Sy 

dissipels opgemerk hoe pragtig die Tempel is. 

Die Here se reaksie was: “Sien jy hierdie groot 

geboue? Daar sal sekerlik nie een klip op die  

ander gelaat word wat nie afgebreek sal word 

nie!” Markus 13:2. 

 Wees op julle hoede vir misleiding 
en verwag vervolging
Die Here het hulle gewaarsku teen misleiding, 

komende onrus en vervolging; dat hulle uit-

gelewer sal word en in sinagoges aangerand sal 

word. Die een broer sal die ander broer tot die 

dood verraai, en selfs ’n pa sy kind. Kinders sal 

teen hulle ouers in opstand kom en veroorsaak 

dat hulle doodgemaak word. “En julle sal deur 

almal gehaat word ter wille van my Naam. Maar 

wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word.” 

Markus 13:13.

Die sameswering
Die skrifgeleerdes, Fariseërs, Sadduseërs, Hero- 

diane, en Romeine het min in gemeen gehad; nie-

temin het hulle saamgesweer en saamgewerk om 

Christus te kruisig. Die Joodse godsdienstige leiers 

het Jesus van laster aangekla en op die doodstraf 

aangedring. Baie het valslik teen Hom getuig, maar 

hulle getuienis het nie ooreengestem nie. Die 

hoëpriester het vir Jesus gevra: “Is jy die Christus, die 

Seun van die Geseënde God?’ Jesus het geantwoord:  

‘Ek is. En u almal sal die Seun van die mens aan die 

Kinders kom na Jesus
Toe die dissipels ouers probeer verhinder om 

hulle kinders na Jesus te bring, was Hy baie ver-

ontwaardig en het gesê: “...Laat die kindertjies 

na My toe kom en verhinder hulle nie, want aan 

sulkes behoort die koninkryk van God...elkeen wat 

die koninkryk van God nie soos ’n kindjie ontvang 

nie, sal daar nooit ingaan nie...” Markus10:14-16.

Palmsondag
Die Here het Jerusalem op ’n donkie bin-

negekom soos in Sagaria 9:9 geprofeteer 

is. En die mense het uitgeroep: “...Hosanna! 

Geseënd is Hy wat kom in die Naam van die 

Here! Geseënd is die koninkryk wat kom in 

die Naam van die Here, die koninkryk van ons 

vader Dawid! Hosanna in die hoogste hemele! 

Markus 11:9-11. “...en toe Jesus in die tempel 

ingaan, begin Hy om die wat in die tempel 

verkoop en koop, uit te jaag; en die tafels van 

die geldwisselaars en die stoele van die duiwe- 

verkopers het Hy omgegooi; en Hy het niemand 

toegelaat om enige voorwerp deur die tempel te 

dra nie...’My huis moet ’n huis van gebed genoem 

word vir al die nasies’ Maar julle het dit ’n rower-

spelonk gemaak’. En die skrifgeleerdes en die 

owerpriesters het dit gehoor en gesoek hoe hulle 

Hom kon ombring.” Markus 11:15-18.

Die verdorde vyeboom 
Die Here het by ’n vyeboom gekom wat vol 

blare was, maar geen vrugte dra nie. Toe sê die 

Here: “Laat niemand ooit in der ewigheid van jou 

’n vrug eet nie!” Markus 11:13-14. Die volgende 

dag het Sy dissipels gesien dat die boom van sy 

wortels af verdroog het. Markus 11:20. 

Die bose huurders
Jesus het vertel van ’n man wat ’n wingerd 

geplant en dit aan wynboere verhuur het, en 

toe na ’n ver land vertrek het. Toe die oestyd 

aanbreek, het hy sy diensknegte na die wyn-

makers gestuur, wat sy werkers geslaan, ander 

met klippe bestook het, en dié wat na hulle 

gestuur is, mishandel het en baie gedood het...

Op die ou end het hy sy seun gestuur...Maar 

die wynmakers het vir mekaar gesê: “Dit is die 



REEKS

regterhand van die krag van God sien sit en kom 

met die wolke van die hemel.’ En sommige het  

begin om op Hom te spuug en sy aangesig toe 

te maak en Hom met die vuis te slaan en vir Hom 

te sê: ‘Profeteer!’ En die dienaars het Hom met  

stokke geslaan...” Markus 14:60-65.

Politieke intrige
Die Sanhedrin het Romeinse goedkeuring nodig 

gehad vir hierdie doodsvonnis, en daarom het 

die Joodse hoëpriesters, toe hulle voor Pilatus 

verskyn, Jesus nie van godslastering aangekla 

nie, maar van verraad. Pilatus was nie oortuig nie. 

“Want hy het geweet dat die owerpriesters Hom 

uit nydigheid oorgelewer het. Maar die 

owerpriesters het die skare aangehits dat hy liewer 

Barábbas vir hulle moes loslaat.” Markus 15:10-11.

Die gepeupel se woord geld
“Toe antwoord Pilatus weer en sê vir hulle: ‘Wat 

wil julle dan hê moet ek doen met Hom?’ En hulle 

skreeu weer: ‘Kruisig Hom!’ Maar Pilatus sê vir 

hulle: ‘Watter kwaad het Hy dan gedoen?’ Hulle 

skreeu toe nog harder: ‘Kruisig Hom!’ En omdat 

Pilatus aan die skare hulle sin wou gee, het hy 

Barábbas vir hulle losgelaat; en nadat hy Je-

sus laat gesel het, het hy Hom oorgelewer 

om gekruisig te word.” Markus 15:12-15.

Gekonkel en geskreeu
Die Here het voor die San-

hedrin voor die Romeinse 

goewerneur en koning 

Herodes tereggestaan. 

Pontius Pilatus het Hom 

by drie geleenthede on-

skuldig verklaar. “Hierdie man het niks verkeerds 

gedoen nie. Hierdie man het niks gedoen wat die 

dood verdien nie. Ek sal Hom laat gesel en Hom 

vrylaat.” Herodes het Hom ook vrygespreek. 

En tog, ten spyte daarvan dat Hy effektief drie 

maal onskuldig verklaar is, het die goewerneur 

geswig voor die gekonkel van die godsdiens- 

leiers, en die geskreeu van die gepeupel om 

Barnabas los te laat en Jesus te kruisig. 

Die ergste misdaad  
in die geskiedenis
Die grootste sonde van alle tye is die verwer-

ping van Jesus Christus. Die ergste misdaad 

wat ooit in die geskiedenis van die wêreld 

gepleeg is, was die verraad, onwettige verhoor, 

en kruisiging van Jesus Christus, die Seun van 

God. Die Evangelie van Markus stel ons voor 

die keuse om die wêreld of die Woord van God 

te volg. 

Christus Jesus het opgestaan
Die eerste aanskouing van die leë graf, en die 

engel se bekendmaking dat Jesus opgestaan 

het, het die vroue met groot opgewondenheid 

vervul. Hulle het gehardloop om dit vir die 

ander te vertel, met vreugde, vrees, angs, ver-

wondering en verbystering. Maria Magdalena 

het vooruit gehardloop om vir die dissipels 

te sê dat Jesus opgestaan het. Toe Petrus en  

Johannes by die graf  kom, het hulle die leë 

kleed gesien. Markus 16:1-7. 
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Die Groot Opdrag
“Later het Hy aan die elf self verskyn toe 
hulle aan tafel was, en Hy het hulle hul 
ongeloof en hardheid van hart verwyt, 
omdat hulle die wat Hom ná sy opstanding 
gesien het, nie geglo het nie. En Hy het 
vir hulle gesê: ‘Gaan die hele wêreld in en 
verkondig die Evangelie aan die ganse 
mensdom.’” Markus 16:14-15.

Werk vir  
en saam met  
die Here 
“Trust and obey, for there is no other 
way, to be happy in Jesus, but to trust 
and obey.” “Maar hulle het uitgegaan en 
oral gepreek, en die Here het saamgewerk 
en die woord bevestig deur die tekens wat 
daarop gevolg het.” Markus 16:20.
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Die Bybel 
      in ’n neutedop

Markusmarkus

ondanks die feit dat Jesus drie maal ‘onskuldig’ verklaar is, het 
die goewerneur geswig voor die gekonkel van die godsdiens- 
leiers en die geskreeu van die gepeupel om Hom te kruisig.


