
“ŉ Bergtop – ervaring...” 

Markus 9:2-9 

Eerste Lydensondag – 10 Maart 2019 

Inleiding: 

Vandag is die eerste Lydensondag.   

Oor die volgende 7 weke loop ons saam met Jesus op die kruisweg, die via del la 

Rosa.  Saam met Jesus loop ons die weg wat uiteindelik op Golgota eindig.  Op hierdie 

weg gaan ons ŉ paar groot momente in Jesus se lewe kyk.  Ons gaan dit veral doen 

deur na die Markus evangelie te kyk. 

Volgens Markus begin Jesus se kruisweg in Markus 8.  Hier kondig Jesus vir die 

eerste keer aan dat Hy moet ly en dat Hy moet sterf.  Daarna, vra Jesus vir sy dissipels 

wie Hy is.  En dan, nadat hulle Jesus reg identifiseer het vertel Hy hulle hoe hulle Hom 

moet volg.  Daarvan het ons vandag in die wet gehoor. 

Wat so interessant van die Markus vertelling is is die feit dat Jesus se kruisweg op ŉ 

hoogte begin en op ŉ hoogte eindig.  Die weg begin op ŉ berg – waar Jesus verheerlik 

word.  Daarvan gaan ons vandag lees.  En dit eindig ook op ŉ Hoogte – Golgota. 

 

Skriflesing: Markus 9: 2-8 

 

 

Preek: 

1. 

Broers en susters 

So paar jaar gelede het ek en Willemina die voorreg gehad om die Switserse Alpe te 

besoek.   



Soos u op die foto kan sien is dit ongelooflik.  Afgesien van die koue is dit pragtig, dit is 

skoon en in daai oomblik is daar ŉ stuk rustigheid in jou hart.   

Ek moet egter ook erken dat ek daar op daai bergpiek baie naby aan die Here gevoel 

het.  Ek weet nie rêrig hoe om dit te verduidelik nie.   

 Staan jy daar op daai berg, en jy sien die wêreld, die eeu ou wêreld, voor jou 

oopsprei kan jy nie help om onder die besef van God se almag te kom nie.   

 Daar op daai bergpiek voel jy klein, nietig, maar tog onsettend belangrik.   

 Asof God jou op daai oomblik duidelik raak sien.   

Ek dink baie van u het al ŉ soortgelyke ervaring gehad.  Miskien was u self al op so 

plek in Suid-Afrika.  Ek dink dadelik aan die uitsig wat ŉ mens geniet by Gods Window.  

Staan jy op daai berg, sien jy die wêreld voor jou oopmaak, voel jy net vir ŉ oomblik 

naby aan die Skepper. 

2. 

In die mistieke tradisie wat ons in die kerk vind staan die belewenis bekend as ‘n 

“bergtop-ervaring”.   

 Dit verwys na die hoogtepunt van geestelike ervaring, 

 Met innige gemeenskap met die Godheid, 

 Dit verwys na ŉ oomblik van ekstase. 

 Dit getuig van intimiteit, 

 Van heerlikheid. 

 Van verheerliking. 

Die gedagte vind ons ook telkemale in die Bybel – veral in die Ou Testament.   

 Regdeur die ou testament lees ons dat mense na die bergpieke gaan om naby 

die Here te wees.   

 Ander gaan weer na die berge opsoek na inspirasie.  Ander gaan weer na die 

berge om by die Here te skuil.   



Die bekendste voorbeelde wat ons het, is ook juis van Elia en Moses waarvan in 

teksgedeelte gelees het.  In die twee se geval gaan hulle na ŉ bergpiek, Elia na 

Horeb, en Moses na Sinai, om die wil van Here te hoor en die wet te ontvang – 

die tien gebooie. 

Daar is egter nog iets wat in die hoogtes gebeur.  Dit is nie net ŉ plek van inspirasie 

nie.  Dit is nie net ŉ plak van nabyheid nie.  Nee, dit is ook plek van keuse.   

Staan jy daar op die bergpiek sien jy nie net die wêreld voor jou nie, maar jy neem ook 

jou eie lewe in jou plek in die lewe in oënskou.   

 Waar kom jy vandaan?   

 Waar bevind jy jouself?   

 Waarheen is jy oppad?  Wie is jy en met wie vul jy jou lewe.   

 Jy moet keuses maak oor jou lewe en waarmee jy besig is. 

3. 

Dit, broers en susters, is presies wat met die dissipels, en veral met Petrus gebeur in 

die teksgedeelte.  Jesus neem vir Petrus en die ander dissipels na ŉ hoë berg.  Hier is 

hulle heeltemal alleen.  En voor hulle oë verander Jesus voorkoms.  Sy klere word so 

wit soos geen ander se klere nie en hy is omring met lig en glans.  Wat nog meer is – 

eweskielik verskyn die einste Elia en Moses daar op die bergtop en hulle begin met die 

verheerlikte Jesus praat. 

 Ek raai dat die dissipels op daai oomblik in ekstase was.   

 Hulle moes stomgeslaan wees.   

 Dalk het hulle vir ŉ oomblik nie meer getwyfel nie?   

 Dalk het hulle geglo met hulle hele hart?   

 Dalk het hulle in daai oomblik naby aan Jesus gevoel en aan hulle hemelse 

Vader. 



Maar soos ons weet is die bergpieke nie net ŉ plek van emosie en ekstase nie.  Dit is 

ook ŉ plek van keuses, van besluitneming.  Op daai oomblik plaas die Here Petrus 

voor ŉ paar belangrike keuses.  Keuses wat ek jy vandag ook weer opnuut moet maak. 

4. 

En watse keuses moet hy maak?  Wat moet hy besluit? 

 In die eerste plek handel die keuse wat hy maak oor die aard en identiteit van 

Jesus.  Hier verskyn Jesus in absolute heerlikheid.   

o Kan hulle maar dan nog net dink dat Jesus ŉ aardse leier is wat kom om 

met mag en die swaard die Romeinse owerheid omver te gooi?  Of is 

Jesus meer as dit?   

o Kan hulle nog langer twyfel daar waar hulle al sy heerlikheid sien.  Dus 

moet hulle in daai oomblik besluit wie Jesus is.  Is hy ŉ mens, of is hy God?  

Is Hy die verlosser van die Joodse volk, of die ganse heelal?  Kom Hy na 

die aarde om ŉ menslike koninkryk te stig, of kom Jesus na die aarde om 

God se hemelse koninkryk op aarde in te lyf. 

 Maar nog meer.  Petrus en die dissipels moet besluit waar hulle lojaliteite lê.  Is 

hulle lojaal teenoor die Joodse volk en hulle wette en tradisies waarvan Elia 

en Moses by uitstek simbolies is?  Of is hulle lojaal teenoor Jesus en net 

Jesus?  Staan hulle met een voet in die kamp van hulle landsgenote, en met ŉ 

ander voet by Jesus?  Dit is die keuse wat hulle hier op die berg moet neem.  By 

wie staan hulle? 

 Terwyl hulle nog worstel met die keuses verskyn daar ŉ wolk in die hemele.  En 

daar kom ŉ stem wat sê:  “dit is my geliefde Seun”, en baie belangrik, “luister na 

Hom”.  Weereens staan hulle hier op die bergpiek voor ŉ keuse.  Gaan hulle 

luister na die Seun van die Almagtige Vader of nie?  Net in die vorige 

gedeelte, wat ons as wet gelees het, sê Jesus aan sy dissipels: “indien hulle 

agter aan hom wil aankom, moet hulle hulself verloën, hulle kruis opneem, en 

Hom volg, want die wat sy lewe vir homself wil behou sal dit verloor, maar die 

wat sy lewe vir My en evangelie verloor, sal dit behou.  Die hartseer realiteit is 



dat Petrus en sy mede dissipels tien teen op die oomblik kies om na Jesus te 

luister, maar wanneer die wêreld hulle in ŉ hoek dryf verloën, veraai en verwerp 

hulle die “geliefde van Here”.  Miskien klink dit bekend? 

 Daar is egter ŉ laaste keuse waarvoor die dissipels op die bergpiek geplaas 

word.  Dit handel oor die wyse waarop hulle Jesus navolg.  In die verhaal wil 

Petrus sommer drie hutte bou vir Jesus, Elia en Moses.  Daardeur kies hy om in 

die oomblik te bly.  In die oomblik van glorie en almag.  In die oomblik van glans.  

Amper asof hy nie weer wil teruggaan na die harde realiteit nie.  Ons kan self so 

ver gaan om te sê dat hy die dagroom bo die realiteit kies.  Maar in die 

oomblik vergeet hy dat Jesus nie gekom het sy mag en glorie te openbaar nie.  

Nee, Hy het gekom om ŉ pad van lyding te loop, om verneder te word, om 

in die steek gelaat te word, om te sterf.  Wie volg Petrus met ander woorde?  

Die Jesus wat omring is met glans en glore, of die lydende, gekruisigde Jesus.  

Ongelukkig, kies hy die eerste Jesus, die Jesus wat vir ŉ oomblik blink, en nie 

die Jesus wat sterf vir die ganse mensdom nie, die mensdom deur al die eeue. 

Nadat Petrus en dissipels in die teksgedeelte voor die keuses geplaas is eindig die 

verhaal op ŉ merkwaardige manier.  Daar staan:  “En meteens, toe hulle weer kyk, 

sien hulle niemand meer nie, net Jesus alleen by hulle.”  Dus:  Is Jesus genoeg, net 

Jesus alleen?  Of soek jy nog meer daarby?  Ek dink dat die dissipels in daai oomblik 

teleurgesteld was.  Eweskielik is slegs Jesus voor hulle.  Tog sien hulle nie Jesus 

werklike aard raak nie.  Hy is die leidende, gebreekte, vernederde Messias.  En indien 

hulle wil volg, moet hulle die Christus volg.  Die Christus wat gebreek is, wat ŉ 

dienskneg is en daarom moet hulle ook nederige diensknegte wees. 

 

 

5. 

Ek weet dit klink miskien ietwat ingewikkeld.  Kom ons probeer dit bietjie meer 

toeganklik te maak deur dit op elkeen van ons van toepassing te maak. 



Elkeen van ons, maak nie saak wie ons is nie, het die “bergtop-oomblikke” in ons 

lewe.  Ons staan miskien nie letterlik op ŉ bergpiek nie, maar tog ervaar ons iets 

ongelooflik, iets onverklaarbaar.   

 Dalk hou jy jou kind vas.   

 Miskien kyk jy na die son wat opkom.   

 Dalk sing jy die Onse Vader.  

Op daai oomblik is jy in ekstase, meegevoer, dankbaar.  Jy voel naby aan die Here, 

selfs een met die Godheid.  En jy kan dit vir niemand verduidelik nie. 

Die oomblikke in ons lewe is egter ook ŉ oomblik, ŉ moment van keuse en 

besluitneming.  In daardie oomblik waartydens jy naby die hemele is, moet jy weer 

opnuut afvra wie en wat jy is.  Waarheen is jy oppad?  Maar nog meer:  Wie is God vir 

jou?  Wie is Jesus?  En hoe lyk jou verhouding met die Here?  Ek dink op sulke 

oomblikke, waar ons op ons eie bergtoppe staan word ons voor die selfde 

keuses as Petrus gestel. 

 Is Jesus vir ons die Seun van God?  Is Jesus self God?  En watter tipe 

koninkryk het Hy hier op aarde kom stig?  Een van mag, of een van diens?  

Een van die aarde, of een van die Hemele? In watter koninkryk leef ons? 

 Op sulke oomblikke moet ons ook kies wat vir ons belangrik is.  Is ons eie 

begeertes, doele, gewoontes, tradisies belangrik.  Of is Jesus, en slegs 

Jesus, ons eerste prioriteit. 

 Verder moet ons besluit of ons gaan luister of nie.  Gaan ons die Here se 

woorde ernstig opneem, of slegs verloën die oomblik wanneer die wêreld 

vir ons vra of ons Jesus ken. 

 Maar nog meer.  Op sulke oomblikke moet ons self afvra of ons dankbaar 

Jesus gaan volg.  Gaan ons in sy lydingsweg loop, of gaan ons hutte bou en in 

die dagdroom bly.  Gaan ons langs die kruis staan, of in ons kamer skuil. 



Elkeen van ons moet die keuses een af ander tyd maak.  Miskien is dit gedurende jou 

eie bergtop-oomblik?  Dalk is dit nou, vandag hier in die kerk.  Dalk moet u die besluit 

elke dag weer opnuut maak?  Weet net, Die Gees staan u deurgaans by. 

Die keuse vir Christus word nie ligtelik gemaak nie.  Nee, ons kies vir Jesus juis omdat 

Hy elkeen van ons kies.  Hy noem ons op die naam, Hy merk ons sy eiendom, as sy 

kinders. 

5. 

Ek wil afsluit. 

Die lydenstyd waarmee ons besig is in ŉ sekere sin so ŉ bergtop-moment.  Dit is 

tyd van hartseer, maar ook van ekstase.  Maar nog meer, die lydingstyd is ŉ tyd van 

keuse.   

Loop ons saam met Jesus na die kruis?  Dra ons ons eie kruis op die pad?  Staan ons 

langs Jesus daar waar hy aan die kruis gespyker word?  Want weet u, Hy noem elkeen 

van ons op die naam daar waar Hy aan die kruis hang.  In die kruis kies God die 

wêreld.  En daarom kies ons vir Christus. 

Amen 


