
Ons sien in Markus hoe Jesus drie maal sy dood en opstanding aankondig. 

Die dissipels sien Jesus egter steeds as die leier. Hy is die sterk man. Hy is die kandidaat om 

dinge reg te ruk. Hy het gesê Hy gaan sterf, maar Hy sal seker opstaan. Dan gaan Hy die 

onderdrukkende Romeinse bewind omverwerp. Hy gaan mag oorneem en die ryk van Dawid 

herstel. 

 

Maar sê nou net dit gebeur nie? Iets moet gedoen word. Iemand moet beheer neem. Wie is die 

sterdissipel? Daar moet tog ‘n leier wees om sin in Jesus se kop te gaan inpraat. Of, as dit nie 

help nie, dalk leiding by Hom oor te neem. Wie is die grootste en die belangrikste, wie sal dit 

doen? 

 

So vra ons vandag steeds maar: Wie kan ons land, volk en kerk red?  Dit is menslik om sterk 

leiers in krisistye te soek; iemand wat “hulle” weer op hulle plek kan sit; iemand wat die orde 

kan herstel. Sommige mense is so desperaat dat hulle selfs hulle hoop vestig in die voorspellings 

van Siener van Rensburg. 

 

Die vraag oor wie die belangrikste, grootste of eerste in rang is, is ‘n voortdurende proses. Die 

gesprek duur voort: Wie is die beginners en die veterane, die leiers en die volgelinge? 

Wie behoort meer gerespekteer te word as die ander?  

Wie is die persone met die meeste mag, wie het die grootste sê of die meeste invloed?  

Wie is baas en wie is klaas? 

Wie moet gedien word en wie doen die vuil werk? 

 

So werk dit in die politiek en ekonomie en ook baiekeer ook in die kerk. Ons moet die 

belangrikste en grootste wees. Ons moet in beheer wees en gehoor word. Mense sê die stem van 

die kerk het stil geword, juis omdat ons nie meer op die voorblaaie van die koerante verskyn nie.   

So redeneer ons, so doen ons, want dit werk mos oral so.  

 

Oral, behalwe in die koninkryk van God. In koninkryk van God werk dinge totaal, Goddelik, 

anders 

Die wêreld vra: oor hoeveel mense heers jy? 

Die Here vra: hoeveel mense dien jy? 

 

Skriflesing: Mark 8:34-38; Mark 9:33-37; Mark 10:35-37, 41-45 

Teksvers: Mark 9:33-37 

                      

1. Behalwe vir wat Jesus sê, wat leer ons in die gedeelte nog van Hom? 

Hy weet alles wat ons sê of dink. Lees Ps 139:1-4 

 

2. Wie is, volgens die wêreld, die belangrikste mense? 

Hulle wat geld, mag en aansien het. Hulle wat heers. 

 

3. Wil elkeen van ons nie maar iewers diep in ons harte die belangrikste wees nie? 

Ons wil raakgesien en dankie gesê word.  

 

4. Wat beteken dit om heel laaste en almal se dienaar te wees? 

Om soos Jesus te wees. 

 

Mark 9:35 (Boodskap) 

“Die een wat die belangrikste wil wees, moet die minste van almal word. Hy moet bereid wees 

om ander mense te dien.”  



Mark 10:45 (Boodskap) 

“Selfs Ek, die Seun van die mens, het nie gekom sodat almal My moet dien nie. Ek het gekom 

om ander te dien. Daarom het ek my lewe gegee sodat baie mense daardeur weer God se 

eiendom kan word.” 

 

AA van Ruler skryf die volgende: 

“God vra nie van my om eerste ander te dien nie. Dit is die tweede stap. Die eerste stap is 

belangriker: ek moet raaksien dat ek, sondige en onheilige mens, deur die heilige God gedien 

word.” 

 

Die hart van Christen- en kerkwees is selfoorgawe en diens. 

 

5. Hoe lyk selfoorgawe en diens in die praktyk? 

Egte en suiwer godsdiens voor God die Vader is om weeskinders en weduwees in hulle moeilike 

omstandighede by te staan en om jou skoon te hou van die besmetting van die wêreld. (Jak 1:27) 

 

Identifiseer met hulle wat magteloos en sonder status is, die weduwees, weeskinders, senior 

burgers, hulle wat honger en siek is en help hulle. 

 

6. Waarom gebruik Jesus ‘n kindjie as voorbeeld en wat bedoel Hy as Hy sê: 

“Elkeen wat so 'n kindjie in my Naam ontvang, ontvang My; en elkeen wat My 

ontvang, ontvang nie net vir My nie, maar ook vir Hom wat My gestuur het.” 

(Mark 9:37) 

“Wie mooi en goed optree teenoor een van hierdie kinders omdat hy in My glo, tree eintlik 

mooi en goed teenoor My op. As iemand mooi en goed teenoor My optree, tree hy eintlik 

goed op teenoor God wat my gestuur het.” (Boodskap)   

 

‘n Kind was in Jesus se dag gesien as die minste, die laaste en laagste in orde. Kinders het geen 

status nie gehad nie. Hulle was die onsigbares en is beskou as ‘n soort laspos.  

Die rabbi’s het geleer: “‘n Belangrike en wyse man hou hom nie op met kinders en kinders se 

praatjies nie. Oggendslapies, wyn in die middel van die dag, onkundige mense en kinders se 

geselsies is nie vir manne bedoel nie – dit verban jou uit die wêreld van goeie geselskap.” 

 

As Jesus vandag op aarde was, waar sou jy Hom vind? 

Jesus identifiseer met almal, maar in besonder met die magtelose mense; die sonder status; die 

ou  en arm mense; die  klein mensies op die rand van die samelewing. Daar sal jy Hom vind. 

Hulle is sy vriende. En Hy sê in Matt 25:40: “Wie my vriende help, help my.” (Boodskap)  

 

Hoe hanteer jy hulle wat vir jou niks kan terug doen nie;  hulle wat in ons terme die laaste en 

laagste is; die onsigbares? Hulle wat in wêreldse terme nie iets vir die samelewing of kerk kan 

beteken nie, hulle is Jesus se vriende.  

Is jy bereid om, soos Hy, af te buk na hulle wat reeds gebukkend onder hulle lewensvrag is? 

Gaan lees weer Jesus se woorde in Mark 9:35 en 10:43-45. 

Hy vra: hoeveel mense dien jy? 

 

7. Is daar ‘n getuienis oor heel laaste en almal se dienaar wees wat jy wil deel? 

Ons deel ‘n paar getuienissse, maar bely ook dat ons nog soveel tekort skiet. Ons moet bid dat 

die Here ons sal verander om meer soos Hy te wees.  

Amen 


