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31 Januarie 2021 - God is in beheer 

Groete en verwelkoming 

Baie welkom by NG Môregloed se erediens. Dit is ‘n groot voorreg om saam met julle 

deur die word te kan reis en ook om net stil te word by voete van onse Here. 

Votum 

Terwyl ons net so stil wil ek vra da tons sal stil word wanneer ons luister na wat Psalm 

111 vir ons sê: 

Psalm 111 

Prys die Here!  Met my hele hart wil ek die Here loof in die samekoms van die opregtes,  

in die gemeente.  

Die werke van die Here is groot, almal wat daarin vreugde vind, dink daaroor na.  

Sy dade is vol majesteit en luister, sy trou staan vir altyd vas.  

Hy sorg dat sy magtige dade nie vergeet word nie.  Genadig en barmhartig is die Here.  

Hy voed dié wat Hom dien, Hy hou sy verbond altyd in stand.  

Hy het sy volk die krag van sy dade laat ervaar,  

Hy het aan hulle die land van ander nasies gegee.  

Wat Hy doen, getuig van trou en reg, al sy voorskrifte staan vas, hulle is vir altyd 

geldig, hulle is gegee in trou en regverdigheid.  

Hy het vryheid vir sy volk bewerk, sy verbond vir altyd ingestel.  Sy Naam is heilig, dit 

wek ontsag.  

Wysheid begin met die dien van die Here; almal wat dit doen, het ware insig.  Die roem 

van die Here hou altyd stand.  

(Speel die Onse Vader gebed) 
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Seëngroet 

Familie en vriende ek groet julle vanoggend met die woorde. “Genade en vrede vir 

julle van God ons Vader, van Onse Here Jesus Christus en deur die kragtige werking 

van die Heilige Gees” 

Die wet (samevatting na aanleiding van Matteus 22) 

34. Toe die Fariseërs hoor dat Jesus die Sadduseërs die mond gesnoer het, het hulle 

bymekaargekom,  

35. en een van hulle, 'n wetgeleerde, het Hom met 'n vraag probeer vastrek.  

36. “Meneer,” vra hy, “wat is die grootste gebod in die wet?” 

37. Jesus antwoord hom: “Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met 

jou hele siel’ en met jou hele verstand.  

38. Dit is die grootste en die eerste gebod.  

39. En die tweede, wat hiermee gelyk staan, is: ‘Jy moet jou naaste liefhê soos 

jouself.’  

40. In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat.” 

Ons het nou sopas gehoor dat die Wet van God ons aanspoor om in liefde te lewe, 

laat ons dan nou luister en dit gaan uitvoer.  

Geloofsbelydenis 

Voor ons na die woord van die Here gaan luister kom ons herhinner onself aan dit wat 

ons as ‘n geloofsgemeenskap bely. 

(Lees die geloofsbelydenis) 

Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. 

En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here; 

wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria; 

wat gely het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter 

helle neergedaal het; 

wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode; 

wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige 

Vader, 
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van waar Hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. 

Ek glo in die Heilige Gees. 

Ek glo aan ŉ heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges; 

die vergewing van sondes; 

die opstanding van die vlees 

en ŉ ewige lewe, Amen 

Skriflesing – Markus 1:21-28 

21 Hulle het in Kapernaum gekom. Toe die sabbatdag aanbreek, het Jesus reguit na 

die sinagoge toe gegaan en die mense daar begin leer.  

22 Hulle was verstom oor sy leer, want Hy het hulle geleer soos een wat gesag het, 

en nie soos die skrifgeleerdes nie. 

23 Op daardie oomblik was daar in hulle sinagoge 'n man wat van 'n onrein gees 

besete was. Hy het uitgeskreeu:  

24 “Wat het ons met U te doen, Jesus van Nasaret? Het U gekom om ons te verdelg? 

Ek weet goed wie U is; U is die Heilige van God!” 

25 Maar Jesus het hom skerp aangespreek: “Bly stil en gaan uit hom uit.” 

26 Die onrein gees het die man stuiptrekkings laat kry, hard geskreeu en toe uit hom 

uitgegaan.  

27 Almal was so verbaas dat hulle onder mekaar geredeneer en gesê het: “Wat gaan 

hier aan? Dit is 'n nuwe leer, en dit kom met gesag! Hy gebied selfs die onrein geeste, 

en hulle gehoorsaam hom.” 

28 En dit was nie lank nie of daar is in Galilea oral in die hele omgewing oor Hom 

gepraat. 

Prediking 

Ons teks speel af in die sinagoge van Kapernaum. Sinagoges dateer uit die tyd na die 

ballingskap toe Jerusalem en die tempel verwoes was. Met die offerdiens daarmee 

heen, het Ou Testamentiese gelowiges rondom die Heilige Skrifte bymekaar gekom, 
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dit gelees en oordink. Dit het vinnig na alle Joodse gemeenskappe versprei, en het 'n 

belangrike rol gespeel in die Joodse godsdienstige en gemeenskapslewe. Joodse 

seuns het hier onderrig ontvang in die wet (torah) en godsdienstige gebruike.  

Ons lees dat Jesus en Paulus in verskeie sinagoges opgetree het. Die sinagoge was 

dikwels die ruimte van konflik tussen die evangelie en die Joodse leiers. In die vier 

Evangelies lees ons hoe die spanning tussen Jesus en die Joodse godsdienstige 

leiers opgelaai het, omdat hulle Hom nie kon herken as die Een wat van God kom nie. 

In ons teks word hierdie spanning al byna voorspel deur die mense wat verstom was 

oor Jesus se leer, omdat dit met gesag was, nie soos die skrifgeleerdes nie (22). 

Ons teks 

Voordat ons nadink oor die boodskap van hierdie gedeelte, stap ons vinnig deur die 

verse van ons teksgedeelte: 

1:21 Let op hoe vinnig en doelgerig die verloop van die verhaal steeds deur Markus 

vertel word. Jesus gaan dadelik na die sinagoge toe en onderrig die mense. 

1:22 Jesus se onderrig is vir Markus baie belangrik. Hy noem Jesus 'n hele paar keer 

'n Leermeester 

titel in Markus het. Hy praat ook gereeld van Jesus se onderrig  

Jesus se onderrig het die mense verstom. Dit was gesagvol. Hy het nie gesteun op 

ander se menings nie. Hy het die Skrif geneem en dit uitgelê, anders as die 

skrifkenners wat normaalweg mense probeer beïndruk het met hulle belesenheid en 

kennis van wat ander oor die teks gesê het. 

Let ook op hoe Jesus se onderrig sy bevryding voorafgaan. Bevryding is 'n uitvloeisel 

van sy onderrig en bewys die krag en gesag daarvan. 

1:23. Hierdie is die eerste van vier bevrydings waarvan Markus ons vertel: hierdie man 

(Mark 1:21-28), Legio (Mark 5:1-20), die ma met haar dogter (Mark 7:24-30), die pa 

met die stom seun (Mark 9:14-29),  

Die bevryding van die onrein gees volg die klassieke patroon: 
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• Daar is eerstens die ontmoeting (vers 23) waartydens die man in opstand kom 

teen Jesus, besette deur die onrein gees. Jesus se onderrig ontbloot die 

onreinheid van mense en dié dinge wat hulle bind. 

• 1:24 Daar is tweedens die verdediging van die onrein gees, soos ons ook by 

Lukas kennis neem. 

• 1:25 Daar is derdens Jesus se teregwysing van die onrein gees waarin Hy hom 

die opdrag gee om stil te bly en uit te gaan. "Bly stil" het die krag van die 

Engelse "Shut up." Jesus se gesag oor die onrein geeste is totaal. Hy beveel 

hulle sonder enige besweringsformule of ander ritueel om stil te bly en uit die 

man te gaan. 

• 1:26 Die bevryding vind in die vierde plek plaas deurdat die onrein gees uit die 

man gaan met fisiese tekens – stuiptrekkings en 'n harde geskreeu. 

• 1:27 Die reaksie in die vyfde plek van die mense is verbasing en waardering. 

Dit is: "'n nuwe onderrig (leer)," sê hulle. Dit kom: "met gesag." "Hy gebied selfs 

die onrein geeste, en hulle gehoorsaam Hom." 

1:28 'n Gerug oor Jesus versprei onmiddellik oraloor in die hele omgewing van Galilea. 

'n Skare mense sou Jesus hierna begin volg, sodat Hy gou hierna nie meer openlik in 

'n dorp kon kom nie en soms buite in die veld moes bly (Mark 1:45). 

Tot hiertoe die detail van ons teks. Kom ons gee nou aandag aan belangrike temas 

uit die teks. 

Jesus se gesag 

Jesus se gesag word in al die Evangelies baie sterk beklemtoon. Ons het dit al vroeër 

in Markus teëgekom, bv. wanneer die dissipels geroep word en hulle Jesus 

onmiddellik volg. Jesus se gesag hou verband met die koninkryk of regering van God. 

Soos ons gesien het, het Jesus se eerste woorde in sy publieke bediening reeds 

aangekondig: "Die koninkryk van God het naby gekom" (1:15). 

In die Ou Testament ontmoet ons God as Koning. Die Evangelies teken spesifiek 

Jesus nou as die verteenwoordiger van die koninkryk. In en deur Jesus se optrede 

word die koningskap van God, die koninkryk, 'n werklikheid. Jesus se bediening is die 

manier waarop God se koningskap op aarde gevestig word.  
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Jesus se gesag is die gesag van God self wat beslissend handel op aarde. Daaroor 

leer en onderrig Jesus die mense, sodat ons weet hoe om onder God se koningskap 

te lewe. En deur sy bediening, wat die breek van bose en bindende magte insluit, bring 

Jesus God se koninkryk op 'n bevrydende manier na mense op aarde. 

Die goeie nuus van Jesus se gesagvolle optrede is dat die een, ware God bevel op 

aarde neem. Dit gebeur, sien ons later in die evangelies, spesifiek deur Jesus se dood 

en opstanding. 

Onrein gees uitgedryf 

Die uitdrywing van die onrein gees uit die arme man in die sinagoge, dien om Jesus 

se gesag verder te bevestig.  

Dit is asof die onrein gees dit nie in Jesus se teenwoordigheid kan verduur nie. Die 

gees roep, ten aanhore van almal, uit: "Wat het ons met U te doen, Jesus van Nasaret? 

Het U gekom om ons te verdelg? Ek weet goed wie U is; U is die Heilige van God!" 

(24) 

Let op dat die gees in die meervoud praat. "Het U gekom om ONS te verdelg?" Wat 

op die spel is, is nie net hierdie spesifieke onrein gees in hierdie man nie. Die vraag 

gaan oor Jesus se gesag oor die ganse ryk van die Bose. 

Opvallend ook dat die onrein gees op hierdie stadium die enigste is wat weet wie 

Jesus werklik is. Die gees noem Hom die "Heilige van God." Die gees weet goed daar 

is 'n besondere band tussen Jesus en God. Ons weet dit op hierdie stadium, want 

Markus het ons reeds ingelig dat Jesus die Seun van God (1:1 en 1:11). Vir die mense 

in die sinagoge is dit nog onbekend, want hulle wonder nog "wat gaan hier aan" (27). 

Wanneer Jesus die onrein gees uitdryf, bevestig dit God se gesag ook oor die Bose. 

Jesus behaal 'n klinkende oorwinning oor die Bose. 

Dit bevestig: Wie luister na Jesus, luister na God self, luister na die mees gesagvolle 

en betroubare Leermeester denkbaar. 

Wanneer Jesus die onrein gees in die sinagoge uitwerp, is dit ook vir ons die evangelie 

van God se bevrydende heerskappy wat in Jesus tot by ons kom. Ons is nie onder die 

heerskappy van die bose nie, ons is nie uitgelewer aan vernietiging nie – God regeer. 

Covid 19 
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Die hele wêreld beleef tans 'n geweldige moeilike tyd. Ons is omver gegooi. Baie het 

hul werk verloor, ander hul lewens, talle families hul geliefdes. 

Verstommend genoeg is die mag van die bose nou skielik weer vir baie gelowiges in 

die middelpunt.  

Veranker 

Jesus se gesag en mag oor die bose bly steeds geld, ook in Covid-tyd. 

Jesus bring nou reeds vir ons gesagvol bevryding, selfs al ly ons steeds en al sien ook 

nog vooruit na die dag waarop die koninkryk van God met die wederkoms volledig 'n 

werklikheid sal word. Covid het nie die laaste woord nie, die bose ook nie. 

Egte mag en gesag 

Die positiewe boodskap van ons teks is dat egte, genesende gesag by Jesus van 

Nasaret te vind is. Hy bring die regering van God in ons lewens. Hy leer ons reg. Hy 

plaas ons op die regte koers. 

Daarvoor kan ons Hom van harte dank, terwyl ons Hom gehoorsaam volg. 

En ons kan Hom dank dat Hy ook oor die bose regeer. Daarom is dit nie siekte, 

pandemie, kommunisme, Nazisme, godsdienstige fundamentalisme, gierigheid, 

moordlus en wraaksug wat die laaste woord oor ons lewens sê nie. Die bose se rug 

is geknak en God regeer. Amen 

Gebed 

Seëngroet 

24“Die Here sal julle seen en julle beskerm;  

25. die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees;  

26. die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee 

 

 

 


