
Goeie of slegte nuus? 

Markus 1: 1-20 – 14 Januarie 2018 

Inleiding tot preek: 

1. 

Gemeente, ŉ paar weke gelede het ek en jy, maar ook meeste Christene reg oor 

die wêreld Kersfees herdenk.  Of eerder, ons het die geboorte van ons verlosser en 

Heer, Jesus Christus herdenk. 

 Ons het saam met familie en vriende gekuier.   

 Ons het persente uit gedeel  

 en van ons het selfs kerk toe gegaan. 

Dit is ook natuurlik nie net ek en jy wat Kersfees hou nie.  Die kommersiële wêreld 

daar buite hou ook Kersfees.  Maar ongelukkig nie vir die regte redes nie.  Vir die 

hulle gaan dit eerder oor die geld wat ons spandeer as die liefde en vrede wat 

Christus vir elkeen van ons bring. 

So bevind ons onsself in twee wêrelde tydens Kersfees.   

 Aan die een kant in die ruimte van die Kersverhaal, die woord van God, in die 

ruimte van vriende en familie wat eenders glo en bely.  In dié ruimte word daar 

sekere dinge oor Jesus gesê.  Daar word gesê wie en wat hy is – vir die 

wêreld, en vir elkeen van ons ons. 

 Maar terselfdertyd vir ons onsself in die sondige wêreld, die kommersiële 

wêreld wat die tyd van die jaar wil uitbuit.  Netso sê die wêreld en mense 

vir ons iets van die Here.  Gewoonlik iets soos: “dit is die tyd om te koop, dit is 

die tyd om vakansie te hou, om geld te spandeer”.  Vir die wêreld is wie en wat 

die Jesus is nie werklik belangrik nie.  Solank daar net wins is. 

So bevind ons onsself vasgevang in twee wêrelde.  Aan die een kant ons 

geloofsoortuigings van wat Kersfees is, en aan die ander kant wat die wêreld dink of 

sê van die tyd.   



U wonder seker teen die tyd wat dit met ons teksgedeelte te doen het?  Wel, as 

gevolg van die wêrelde waarbinne ons onsself bevind raak dit vir ons moeiliker om 

met sekerheid te sê wie Jesus is.   

Wie is Jesus, wat is Jesus?  Wat het hy hier kom maak? 

Ek dink dit is vrae wat ons kinders nie maklik kan beantwoord nie.  Al wat hulle ken 

is rooi en wit kerspapier.   

2. 

Ons is natuurlik nie die eerste mense wat onseker was oor wie Jesus is nie.  

Die eerste gelowiges was netso onseker soos ek en jy.  Hulle kon ook nie altyd met 

sekerheid sê wie die persoon Jesus is nie. 

 Een van die redes hoekom die mense hiermee gesukkel het, is omdat 

verskeie mense gedurende daai tyd gesê het dat hulle die kind van die gode 

is.  Die bekendes van hulle was die Keisers van die Romeinse ryk.  Op die 

stadium van Jesus se geboorte was Keiser Augustus aan bewind en hy was 

die magtigste man in die ganse wêreld.  Geld, goud, mag - alles was in sy 

hande.  Die weermagte van die magtige Romeinse ryk het geplunder en 

verslaan waar sy vinger gewys het. 

 En daar was ook van hom gesê dat hy ŉ seun van die god is.  Nog meer dat ŉ 

demi god is wat aanbid behoort te word.  Dit klink miskien nou vir ons 

vreemd, maar in ŉ primitiewe wêreld het mense maklik op die wyse geglo. 

3. 

Juis daarom word die evangelies geskryf.  Om aan die eerste hoorders uitwys 

wie Jesus werklik is – wie werklik die Seun van God is.   

Dit lyk miskien of keiser Augustus met sy mag die seun van die gode is.  Maar in 

werklikheid is daar ŉ ander persoon gebore, die Jesus waarvan daar voorspel is, en 

hy is werklik die Seun van God.   

So wil Markus ook vir jou en my wys wie en wat Jesus is.  Hy doen dit spesifiek deur 

Markus 1 vers 1-20.  Kom ons lees die teksgedeelte saam 

 



Skriflesing 

Markus 1 vers 1-20 

 

Prediking:   

4. 

Wie sê Markus is Jesus werklik in die eerste 31 verse van sy evangelie?  Hoe 

verskil Jesus van die Augustus en die ander magtiges van sy tyd. 

 In die eerste plek was daar voorspel dat die Messias sal kom.  Die een wat 

verlossing vir die Joodse volk sal bring sal kom.  Hy sal kom en hul red.  

Johannes die doper is Jesus so ŉ profeet wat in die lyn van die profete van 

die Ou Testament loop.  En hy berei die pad vir die Here voor.  Hy stel aan die 

mense dat hulle hulself moet bekeer en laat doop.  Want die Here kom.  En 

die Here is Johannes se meerdere.  Wat maak Jesus dus anders as die 

magtiges van daardie tyd?  Daar is voorspel dat Hy sou kom. 

 Tweedens is Jesus werklik die Seun van God, en nie Augustus nie, omdat 

Jesus met die Heilige Gees doop.  Ander, soos Johannes doop met water, 

maar Jesus doop met die Gees, met God self.  Dus, die Jesus het outoriteit 

nie net op aarde nie, maar self ook oor die goddelike sfeer.  Sy almag ken 

geen perke nie. 

 Maar nog meer broers en susters.  God wys self uit wie hierdie Jesus is.  

God sê tydens sy doop dat Jesus sy geliefde seun is oor wie Hy homself 

verheug.  Die eerste hoorder sou die woorde hoor en lees en begin by hulself 

dink dat die Jesus maar nie net nog ŉ persoon is nie.   Hy is die Seun van 

God.  Mense kondig aan dat Augustus die seun van God is.  Tog, hier wys die 

Here self uit wie sy seun is. 

 Dit eindig egter nie daar nie.  Direk daarna lees ons van Jesus se versoeking 

in die woestyn.  Gewone, aardse mense sou nooit die versoeking van die 

duiwel kan weerstaan nie.  Maar Jesus aan die ander kant weerstaan nie net 

die Duiwel nie, Hy uitoorlê die duiwel ook.  En gedurende die tyd, volgens die 

teks sorg die engele self vir hom.  Die engele wat God se boodskappers is. 



 Jesus is ook anders as die ander magtiges van die wereld wat hulle self gode 

noem.  Die keisers en konings van die wêreld plunder en buit hulle onderdane 

uit.  Hulle is wreed en selfgesentreerd en dit gaan net oor hulle eie magsbasis.  

Eintlik het daar nie veel tot en met vandag verander nie.  Maar nie Jesus nie.  

Hoe lyk sy optrede hier op aarde.  Hoofstuk een van Markus sit vir ons vier 

goed uiteen wat Jesus doen hier op aarde wat hom onderskei van alle ander 

mense. 

1. Jesus preek.  Hy stel dat die mense hulself moet bekeer wat die 

koninkryk van God gaan binnekort aanbreek.  Met ander woorde, julle 

wat in die Romeinse ryk lewe, sal sien hoe die Koninkryk van God 

aanbreek.  In God se koninkryk is hy alleenlik in beheer.  Deur Jesus 

kom die koninkryk tot stand en jy word deel van die koninkryk omdat 

Jesus jou kies en jy in hom glo. 

2. Tweedens verskil Jesus van enige ander persoon omdat hy nie 

onderskei en oordeel nie.  Enige persoon is welkom om deel van sy 

gesin te wees. Daarom roep hy mense soos Simon en Andreas.  Mense 

wat soos ek en jy gevalle en sondig is.  Wat in die oë van die wêreld nie 

goed genoeg is nie.  Maar Jesus aan die ander kant sien nie wat die 

wêreld sien nie, maar wat in jou hart gebeur. 

3. Derdens is Jesus in staat om bose geeste uit te dryf.  Dit sien ons 

duidelik van vers 21 af.  Weereens sien ons deur die optrede wie Jesus 

is. Gewone mense is nie hiervan in staat nie.  Net Jesus het krag oor die 

bonatuurlike. 

4. En laastens sien ons dat Jesus se aardse optrede gepaard gaan met 

genesing.  Hy herstel die wat siek en gebroke is.  Nie net fisies nie, 

maar ook geestelik.  Jesus herstel die verhouding tussen God en die 

mens. 

5. 

So sien ons gemeente dat Jesus die seun van God is,  

 Hy is met die Gees van God gedoop,  

 God eien Homself  



 en dat hy selfs die duiwel se versoeking kan weerstaan.   

Ons sien ook baie duidelik hoe Jesus hier op aarde besig is.   

 Hy preek,  

 Hy genees,  

 hy roep en  

 hy dryf duiwels uit.   

 Dit is wie en wat Jesus is hier in die Kerstyd waar ons soveel verskillende 

boodskappe oor Jesus hoor. 

 

6. 

Daar is egter nog een saak wat in Markus 1 vers 1-20 geïmpliseer word.  Jy moet 

as’t ware tussen die lyne van die teks lees om rêrig uit te vind wie Jesus werklik is. 

In vers 1 staan daar:  Die evangelie van Jesus Christus, die Seun van God, begin 

so: 

Die woorde evangelie, of evangelion, vertaal ons met die woorde “goeie nuus”.  Of 

anders gestel, die goeie nuus van Jesus begin so. 

 Jesus is dus anders as die ander figure in die wêreld geskiedenis.   

 Nie net omdat hy voorspel is nie,  

 of deur die Gees gedoop is nie,  

 of deur God self as Sy Seun uitgewys word nie.  

 Hy is nie net die Seun van God omdat hy die duiwel kan uitoorlê nie.   

 Nee, Hy is anders omdat hy die “goeie nuus” vir die wêreld is.   

Om uit te vind hoekom Jesus die goeie nuus vir die wêreld is, moet ŉ mens die res 

van die evangelies ook lees.  Dit is amper asof Markus die eerste hoorders en ons 

uitnooi om verder te lees en die antwoord op die vraag te vind. 

Ons sien eers hoekom Jesus, in teenstelling met die leiers van die wêreld die goeie 

nuus is aan die einde van die boek.  Eers aan die kruis sien ons waarom Jesus 

die goeie nuus is.   

 Daar word ek en jy vergewe,  



 daar word ons versoen met die Here,  

 daar kry ek en jy die ewige lewe. 

 Daar kry ons ŉ tweede kans. 

6. 

Die vraag waarmee ek u egter vir los is hoe ons reageer op die goeie nuus.   

 Eerstens moet ons dit met ons hele hart glo.  Deur die Gees is dit moontlik. 

 Tweedens moet ons met blydskap jubel en sing.  Jesus is met ons , tussen 

ons. 

 En laastens, dit moet ons lewens verander.  Omdat ons dankbaar is vir die 

goeie nuus lewe ons nou anders. 

Ons moet ons vandag afvra of ons vandag maar ook in 2015, goeie nuus vir ons 

naaste gaan wees, of gaan ons slegste nuus vir hulle wees.  Gaan ons “bad news” 

wees? 

Hoe benatwoord jy die vraag?  Is jy soos Jesus goeie nuus wat hulle bly maak, of is 

jy slegte nuus wat hulle bedroef en seer maak. 

Hoe gaan jy die vraag in 2016 beantwoord? 

Amen. 

 


