
ŉ Oomblik van waarheid het aangebreek. 

MARKUS 11: 12-25 

4de Lydensondag – 31 Maart 2019 

Skriflesing en Prediking: Markus 11: 12-25 

1. 

Gemeente van ons Here Jesus Christus  

Tyd!  So ŉ klein, kort woordjie.  Tog draai soveel van ons se lewen om die woord.  

Alles wat ons vandag doen word gemeet in terme van tyd.   

 Jy staan in die oggend presies op die regte tyd op.  Indien nie, is jy laat vir 

werk of vir skool.   

 Elkeen van ons weet presies hoe lank dit neem om in die oggende reg te 

maak.   

 Wanneer ons by die werk kom weet ons dat ons ŉ sekere hoeveelheid ure moet 

werk.   

 Teetyd is presies so lank, middagete so lank, en op presies die selfde tyd, elke 

dag, gaan ons huis toe.   

Naweke is nie veel anders nie.  ŉ Naweek is vir ons maar net sekondes wat verby 

glip tot Maandag weer kom.   

So sien ons dat tyd in ons moderne lewens van kardinale belang is.  Tyd, of eerder 

die tekort daaraan, reguleer elke aspek van ons lewens.  Vandaar kom die 

spreukwoord:  “Tyd is geld”. 

Met dit in gedagte moet ons egter die vraag vrae: Hoekom?  Hoekom is tyd so 

belangrik vir ons?  Ons kan maklik antwoord:  “maar dit is mos vanselfsprekend, goed 

moet gedoen word, alles in die lewe het ŉ keerdatum”.   

Die antwoord lê egter op ŉ dieper vlak.  Ons elkeen het net ŉ vasgestelde tyd op die 

aarde.  Vir elkeen van ons loop die tyd uit.  Daarom doen ons so veel as wat ons kan 



want ons weet dat daar ŉ dag kom wanneer ons niks meer kan doen nie.  So 

gesien is ons lewens in ŉ sekere sin ŉ “resies teen tyd”. 

Met die uitspraak in gedagte word iets baie belangriks vir ons duidelik.  Jy word 

gebore, tyd gaan verby waarna jy moet sterf.  Tyd is vir ons liniêr.  Ons verstaan tyd 

as ŉ reguit lyn.  Een sekonde volg die ander, elke uur word gevolg deur die volgende 

uur, dag na dag, jaar na jaar, kronologies sonder ophou. 

2. 

Met dit in gedagte vriende kan u maklik vra wat die ietwat filosofiese inleiding te 

make het met die teksgedeelte wat ons vanoggend gelees het. 

Tyd en hoe ons tyd verstaan het alles te make met die teksgedeelte.  Die 

teksgedeelte, al lyk dit nie so met die eerste oog op slag, handel oor presies dit  -  

tyd.   

Of eerder, in die teksgedeelte handel dit oor hoe tyd deur Jesus anders verstaan en 

geïnterpreteer word.  Dit handel in die teksgedeelte hoe ons, as Christene, tyd 

anders behoort te verstaan 

3. 

Voordat ons egter verder oor dié gedagte praat moet ons eers die teksgedeelte van 

nader bekyk.   

 Die gedeelte speel af in die week toe Jesus gekruisig is.   

 Jesus is nounet deur groot skares verwelkom toe hy Jerusalem op die rug 

van ŉ donkie binnegaan.   

Op die stadium het Hy in Betanië by Lasarus en sy susters gewoon.  Die dorp van 

Betanië is sowat 3km buite Jerusalem.  Elke dag het Jesus die afstand afgelê na 

Jerusalem toe om die mense in die tempel te gaan leer 

Op die spesifieke oggend toe Jesus weer Jerusalem toe loop om die mense te gaan 

leer het Hy honger geword.  Ons lees in vers 12 dat Hy toe op ŉ afstand ŉ vyeboom 



gesien het en daarna gegaan het om vye vir Hom te pluk.  Toe Hy egter daar kom 

was daar geen vye nie.  Daar was nie vye nie wat dit was nie vye tyd nie. 

Dan gebeur ŉ merkwaardige ding.  Jesus vind nie vye nie waarna Hy die boom 

vervloek voor Sy dissipels.   

 Hier waar ons vanoggend sit kan die reaksie van Jesus bietjie oordadig voel.  

Jesus kan mos nie verwag om vrugte te kry as dit nie vyetyd is nie.   

 Ons kan selfs so ver gaan deur te stel dat Jesus hier onregverdig is.  Hy 

vervloek ŉ boom wat geen skuld het nie, ŉ boom wat slegs die natuurlike orde 

volg waarmee God dit geskape het.  En tog sê Jesus aan die boom “Van jou sal 

niemand in der ewigheid weer vye eet nie”. 

4. 

Tog lees ons broers en susters net in die volgende sin “Sy dissipels het dit gehoor”.  

Dit word pertinent gestel amper asof die skrywer van Markus ons wil wys dat Jesus 

se woorde ŉ spesiale betekenis vir hulle het.   

Lê daar in die eerste kort gedeeltetjie ŉ verskuilde betekenis?  Definitief ja.  Vir die 

dissipels en die eerste hoorders en lesers van die teksgedeeltes lê daar spesifiek in 

die woord “vyeboom” ŉ dieper betekenis. 

Vir die Jode van die Bybel het ŉ vyeboom gedien as ŉ beeld, ŉ beeld wat ŉ simbool 

was van die volk Israel.  Reg deur die Ou Testament was Israel vergelyk met ŉ 

vyeboom wat die regte vrugte moet dra.   

So sien ons broers en susters dat Jesus die boom as simbool vir Israel, die volk 

en dan spesifiek ook vir die tempel gebruik.  Die boom wat Hy langs die pad vind 

inkorporeer Hy by dit wat Hy aan sy volgelinge wil leer. 

 

 

4.1 



Wat wil Jesus vir sy dissipels, die eerste Christene en ons wat vanoggend hier by 

mekaar is leer? 

Net in die volgende gedeelte kry ons die antwoord op die vraag.  Die toneel met die 

vyeboom en Jesus is nou verby en eweskielik skuif die fokus na Jesus waar Hy die 

mense in die tempel onderrig. 

Teen die tyd kan ons maar verwag dat Jesus nie gaan doen wat van Hom verwag 

word nie.  Nee, Hy doen die vreemde.  Hy doen dit wat die skrifgeleerdes en 

priesterhoofde skok en baie kwaad maak.   

 In plaas daarvan om die mense te onderrig en te leer verwilder Hy hulle.   

 Die mense wat op die tempelplein besig was om te koop en te verkoop, die 

geldwisselaars jaag Hy uit die tempel.   

 Hy gaan so ver om hulle tafels en stoele om te gooi.  

Hier kry ons te make met ŉ Jesus wat nie mooi klop met ons kinderbybel idee van 

Jesus nie.  Ons dink Jesus moet so kalm en rustig wees, altyd liefdevol en 

sagmoedig.  Hier sien ons egter Jesus wat homself vererg.  Hy word kwaad en tree in 

ŉ manier op wat ons as aggressief kan beskryf.   

Hoekom tree Hy so op?  Hoekom tree in die gedeelte so buite Sy karakter op?  Ons 

kry die antwoord in vers 17.  Jesus stel daar uitdruklik dat die tempel ŉ plek van 

gebed moet wees vir al die nasies.  Die Jode en tempelgangers weet dit en tog 

maak hulle ŉ rowersnes van God se woning. 

Soos die vyeboom nie vrugte gedra het nie, so dra die tempel asook Israel nie 

die regte vrugte nie.  Plaas van vrugte van gebed en openheid dra hulle vrugte van 

geldgierigheid, hoogmoed en selfsug.  Omdat die Jode nie die vrugte dra nie verjaag 

Hy hulle, raas Hy met hulle, tree Hy so op dat die Jode ŉ rede soek om om om die 

lewe te bring. 

 

5. 



Gemeente, Ons het vanoggend se prediking begin deur te verwys na tyd.  Ons het 

gestel dat die teksgedeelte, alhoewel dit nie so lyk nie, spesifiek daaroor handel.   

 Waar kom tyd dan in die prentjie?   

 Wat het die feit dat Israel nie vrugte dra nie te doen met tyd?   

Vroeër het ons gesê dat wanneer die eerste hoorders en lesers die teks sou hoor of 

lees hulle ŉ ander betekenis sou heg aan die woord “vyeboom”.  As hulle die woord 

sou hoor sou hulle dit dadelik deurtrek na Israel en die tempel. 

In die geval met die term “tyd” is dit presies die selfde.  Omdat ons so ver verwyderd is 

van die teks deur tyd, taal en kultuur is dit vir ons baie moeilik om die ryke betekenis 

en implikasies van die tekste te begryp. 

In vers 13 word die woord tyd gebruik.  As ons dit in Afrikaans lees heg ons dadelik die 

betekenis daaraan soos ons die woord verstaan.  Ons het aan die begin gesê ons 

verstaan tyd as ŉ reguit lyn.  Ons verstaan tyd as die chronologiese verloop van tyd, 

een sekonde na die ander, dag na dag, seisoen na seisoen.  In die geval vas 

chronologies gesproke nie regte tyd vir die boom om vrugte te dra nie. 

Tog het ons ŉ ryke betekenis in die vertaal proses van die Bybel verloor.  Ons het net 

een woord vir tyd.  In Grieks is dit die woord “chronos”.  Dit wil sê die chronologiese 

verstaan van tyd.  Gewoonlik word dié Griekse woord gebruik wanneer daar na tyd 

verwys word. 

Tog in die geval van die teksgedeelte wat ons vanoggend gelees het word daar ŉ 

ander Griekse woord vir tyd gebruik.  Die skrywer gebruik hier ŉ woord wat heeltemal 

iets anders beteken. 

Gemeente:  Watter woord gebruik die skrywer?  In plaas van om “chronos” te gebruik 

wat “die liniêre verloop van tyd beteken”, gebruik hy die woord “kairos”.  “Kairos” 

beteken ŉ “oomblik van waarheid het aan gebreek”. 

 

6. 



“ŉ Oomblik van waarheid het aangebreek”.  Wat beteken dit?  Alles in ag geneem 

broers en susters beteken dit dat toe Jesus by die vyeboom of eerder die tempel en 

Israel aangekom het, het tyd nie soos gewoon voort gevloei nie.  Nee, toe Jesus 

tot die aarde neergedaal het, het tyd in ŉ sekere sin gaan stil staan.  In Jesus se 

koms na die aarde het daar ŉ oomblik van waarheid aangebreek vir die 

mensdom. 

 Vir ons beteken ŉ oomblik van waarheid die oomblik waarbinne jy werklik 

getoets word.   

 Dit is die oomblik waarbinne jy gemeet en geweeg word. 

Vir Israel het dit presies die selfde beteken.  Toe Jesus in die tempel opdaag het Hy 

hulle getoets.  Toe Hy sien hoe hulle optree, dat hulle die tempel verander in ŉ 

rowersnes, toe Hy sien dat hulle nie die regte vrugte dra nie het hulle die toets 

gedop. 

In Israel se oomblik van waarheid, daai oomblik toe tyd in God se 

teenwoordigheid gaan stil staan het, het Israel nie geweet wie Jesus is nie. 

7. 

Vriende.  Hier waar ons vanoggend sit moet ons onself afvra of ons in “chronos-tyd” 

of in “kairos-tyd” leef.   

Lewe ons maar net een sekonde na die ander, dag na dag, jaar na jaar, tot en met 

die dag wat ons sterf.  Of lewe ons in ŉ oomblik van waarheid. 

Gemeente ons besef dit nie altyd nie, maar ons lewe volkome in ŉ oomblik van 

waarheid.  God is nie ver weg van ons nie.  Hy het ons nie verlaat nie.  Hy is nie soos 

baie mense dink daar doer bo in die hemel nie.   

 Nee, Hy is hier met ons.   

 Hy is orals teenwoordig.   

 Hier in die kerk, by jou huis, by die werk, by die skool.  

 Hy is teenwoordig by ons potjiekoskompetisie, by al ons gemeente aktiwiteite.   



 Hy is teenwoordig hier, vandag. 

En ja broers en susters.   

 Hy is teenwoordig daar waar ons sondig, waar ons wankel.  

  Daar waar ons ons rug draai op ons geliefdes.   

 Waar ons jok, mense beledig, ander beskinder.  

 Die lys gaan aan.   

 Elkeen van ons kan getuig daarvan dat ons leef asof God nie met ons is nie, asof 

God ons nie kan sien nie. 

Elkeen van die oomblikke broers en susters is ŉ “kairos-moment”.  Elkeen is ŉ 

oomblik van waarheid.  ŉ Oomblik waarbinne ons getoets en geweeg word, waar daar 

gekyk word of ons die regte vrugte dra. 

8. 

Gemeente.  Soos in die geval van Israel dra ons nie altyd die regte vrugte nie.  

Ons verdien om soos die vyeboom vervloek te word.  Ons verdien in ŉ sekere 

sin om uit die huis van God gejaag te word. 

Ons is egter gelukkig.   

 Christus is genadig en liefdevol.   

 Hy reken nie ons sondes toe nie.   

 Ons lewe as mense wat gered is as.  Ons lewe as geheiligdes is Christus.   Dit is 

ŉ genade gawe waarvoor ons moet dankbaar wees.   

Amen 

 

Stilgebed: (sittend) 

Musiekspan beweeg vorentoe. 

 

Wet:  (sittend) 



Hoe moet ons dankbaar wees gemeente?  Ons moet besef dat elke oomblik ŉ oomblik 

van waarheid is.  Tydens elke oomblik van ons lewens is God teenwoordig.  

Deurgaans word ons getoets om te kyk of ons die regte vrugte dra. 

Die vrugte van dankbaarheid, vir dit wat ons in Jesus gekry het, lees ons van vanaf 

vers 22.   

In die eerste plek moet ons vrugte van geloof hê.  Ons moet ŉ egte geloof hê wat 

diep in ons hart gesetel is.  ŉ Geloof wat nie twyfel nie.  ŉ Geloof wat so groot is dat 

wanneer ons in gebed iets van God afbid ons reeds gerus kan wees in die feit dat dit 

reeds gebeur het. 

In die tweede plek moet ons vrugte van gebed dra.  Ons moet nie op ons self staat 

maak nie, maar alles voor God se deur neer lê.  Ons moet bid met die wete dat God 

alles sien en alles weet en dat Hy die diepste geheime hoekie van ons harte ken.  Ons 

moet bid met die wete dat God reeds weet wat ons soek en wat ons in die lewe nodig 

het. 

En laastens broers en susters.  Ons moet vrugte van vergifnis dra.  In die oomblik 

van waarheid, wanneer God teenwoordig is, moet ons altyd met barmhartigheid leef.  

God vereis dit van ons.  Dit is die voorbeeld wat Christus aan ons gestel het aan die 

kruis toe hy uitroep “vergewe hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie”. 

Gemeente.  Mag ons altyd met die wete leef.  Tyd is nooit net die verloop van 

sekondes nie.  Nee.  Vir ons as Christene is elke sekonde ŉ oomblik van 

waarheid.  Mag ons altyd vir God vra om ons die krag te gee om die regte vrugte te 

dra.  Vrugte van geloof, gebed en vergifnis.   

Amen 


