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DIE TYD HET AANGEBREEK –  WAT KIES JY? 

Markus 1: 1 – 15 

 

 

1.  

Ons teksvers vandag is die woorde van die Here Jesus wat vir ons in 

Markus 1:15 opgeteken staan: Die tyd het aangebreek en die 

koninkryk van God het naby gekom.  Bekeer julle en glo die 

evangelie!    

Die tyd het aangebreek........   Wat bedoel Jesus as Hy sê:  Die tyd het 

aangebreek....? 

2.  

Markus vertel vir ons in die eerste hoofstuk van sy evangelie dat 

Jesus van Nasaret in Galilea in die rigting van Jerusalem gereis het.  

Opvallend genoeg het Jesus nie na Jerusalem gegaan of die tempel 

besoek soos mens sou verwag nie.  Hy het by Jerusalem verbygehou 

tot by die Jordaanrivier wat sowat 30 km oos van Jerusalem 

verbyvloei, waar Hy Johannes die Doper ontmoet het en in die 

Jordaanrivier gedoop is.   

Markus vertel vir ons dat Jesus, nadat Hy deur Johannes gedoop is, 

na Galilea teruggekeer het.  Daar, en nie in Jerusalem nie, het hy 

begin om die evangelie aan mense te verkondig.  In daardie tyd het 

die Jode wat in Jerusalem gebly het, neergesien op die mense wat in 

Samaria en Galilea gebly het.  Hulle is selfs as heidens of onrein 

beskou, buite die verbond en genade van God.  Juis daar, in die 

gebiede wat deur die Joodse leiers in Jerusalem verag is, begin Jesus 

om te preek.  Jesus se eerste preek daar in Galilea het as tema: Die 
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tyd het gekom…  God se koninkryk is naby…  Bekeer julle…  Glo die 

evangelie! 

3.  

Die Here Jesus begin sy openbare optrede in ŉ woeste en 

gewelddadige tyd, ŉ tyd waarin menselewens niks werd was nie.  

Enige teken van opstand teen die koning, die Romeinse Ryk en die 

keiser is met brutale geweld onderdruk.  Uiteindelik het ook Jesus 

aan die kruis gesterf, omdat Hy verkondig het dat God se koninkryk 

gekom het.  In ŉ gewelddadige en moeilike tyd begin Jesus te preek 

en Hy sê vir die mense: Die tyd het aangebreek en die koninkryk van 

God het naby gekom.  Bekeer julle en glo die evangelie!   

Die Griekse woord wat hier in Mk 1:14 vir ‘tyd’ gebruik word, is 

kairos.  In Grieks is daar twee woorde vir ‘tyd’, naamlik chronos en 

kairos.  In die NT word die woord chronos 54 keer gebruik en die 

woord kairos 81 keer.  Maar wat beteken die twee woorde?   

 Chronos het te doen met die normale verloop van tyd.  Ons 

praat van chronologie of chronologiese volgorde, dus die 

normale opeenvolging van tyd – sekondes, minute, ure, dae…  

Dit is die tyd waarbinne elkeen van ons leef.  Ons word gebore, 

ons word gedoop, ons leef van dag tot dag, ons groei en doen 

belydenis van geloof, ons word ouer en trou, ons het dalk 

kinders en kleinkinders en dan sterf ons. Op ŉ grafsteen staan 

jou geboorte- en sterfdatum, jou chronologie.  Ons kan van elke 

mens, van elke gemeente en van elke kerk ŉ geskiedenis skryf, 

van een gebeure wat chronologies op mekaar volg.  

 

 Kairos, aan die ander kant, dui nie op die opeenvolging van tyd 

nie maar eerder op ŉ oomblik in die geskiedenis.  Dit kan 

belangrike momente in ons lewe wees, soos die dag toe ons 
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getroud is, ons kinders gebore is of gedoop is.  Dit is dae, 

oomblikke in die geskiedenis, wat ons hele lewe verander.   

 

 Die Bybel het ŉ baie spesifieke verstaan van die kairos:  Kairos 

is ŉ  spesifieke tyd in die geskiedenis wanneer God ingryp in 

die lewe van ŉ individu of die volk Israel......  Wanneer God 

ingryp, verander dinge radikaal.  In die OT is daar baie 

voorbeelde hiervan: 

o Gen. 1: Duisternis, woes, leeg – God spreek, alles 

verander 

o Exodus: Israeliete is slawe, Moses, uittog, verbond 

Ook die NT skrywers was diep bewus van God wat in die 

menslike geskiedenis ingryp, God wat met hierdie wêreld en 

sy kerk op pad is en op bepaalde tye ingryp.  Daarom gebruik 

hulle so dikwels die woord kairos.   

4.   

Jesus begin sy prediking deur vir die mense te sê: Die tyd het 

aangebreek…  Die kairos het aangebreek…  God het in die tyd 

ingegryp…  En wat is die inhoud van God se ingrepe in die 

geskiedenis?  Wat is die kairos?  Met die koms van Jesus Christus het 

die koninkryk van God aangebreek! 

God laat sy heerskappy, sy koninkryk, sy nuwe bedeling vir die 

mensdom aanbreek op die mees onverwagte plek en te midde van 

die geweld, moord en liefdeloosheid van hierdie wêreld.  Hoe 

teenstrydig dit ook al klink, God is te midde van alles met die wêreld 

en sy mense op pad.   

Met Jesus se geboorte het koning Herodes die kindertjies laat 

doodmaak; deur sy lewe is Jesus verwerp en gespot; uiteindelik ly en 

sterf Jesus aan ŉ kruis.  God se koninkryk, sy nuwe bedeling vir 
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hierdie wêreld, breek aan op ŉ onverwagte plek en op ŉ onverwagte 

manier aan deur die timmerman van Nasaret wat deur die Joodse 

leiers verag en doodgemaak is.   

En tog: Juis só breek God se koninkryk aan.  God se heerskappy oor 

die ganse skepping en elke mens word sigbaar, ŉ tasbare en sigbare 

werklikheid.   

Tasbaar en sigbaar?  Inderdaad…   

 Daarom sit ons vandag, tweeduisend jaar later, in die kerk in ŉ 

erediens.  Hier verander die tyd in ewigheid.  Hier is God 

teenwoordig.  Dit is nie sonder rede dat in die Oos-Ortodokse 

Kerk elke erediens begin wanneer die diaken vir die priester sê:  

Καίρος του ποίέσαί τω Κμριώ....  Dit beteken: Die tyd het 

aangebreek dat die Here sal ingryp…  Elke erediens is ŉ sigbare 

teken van God se koninkryk wat aangebreek het, van mense 

wat hulleself gewillig en gelowig onder die heerskappy van God 

stel, wat luister na Sy Woord en gehoorsaam daarvolgens leef. 

 

 Daarom is daar vandag miljoene der miljoene mense reg oor 

die wêreld wat bely: Ek glo in God die Vader, die Seun en die 

Heilige Gees…   

 

 Daarom sit mense om ’n Nagmaalstafel waar die verlede, hede 

en toekoms versmelt tot een werklikheid, waar ons terugkyk 

na Jesus se lyding en offer aan die kruis maar ook vooruitkyk na 

die heerlike feesmaal wat ons saam met God sal vier.   

 

 Daarom is daar steeds ŉ kerk en gemeente wat in die tyd 

waarin ons leef, steeds daarna streef om ŉ gemeenskap van 

gelowiges te wees, waar mense mekaar liefhet, volhard in 
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geloof en mekaar help.  So word elke gemeente en die kerk ŉ 

teken van God se koninkryk wat in Christus aangebreek het.  

 

 Daarom is daar mense wat elke dag as Christene leef, 

gehoorsaam aan God.  Hulle leef met liefde in die hart, omdat 

liefde die wet van God se koninkryk is.  Daarom versorg ons as 

mans en vrouens en ouers en kinders mekaar met liefde, wat in 

ons huise word iets van God se heerskappy sigbaar.  Ons huise 

is ŉ toonbeeld van hoe ons as broers en susters in God se 

koninkryk leef. 

 

 Elke goeie daad wat jy doen, elke keer as jy jou hand uitsteek 

na iemand wat swaarkry, getuig jy dat God se koninkryk 

inderdaad naby is, sigbaar en tasbaar in die dinge wat ons 

doen en sê.   

 

5.  

Jesus begin sy openbare optrede deur daarop te wys dat God in die 

geskiedenis ingryp.  Sy koninkryk het naby gekom.  Maar juis dit eis 

van elkeen ons ŉ bepaalde reaksie:  Bekeer julle en glo die 

evangelie.  Bekeer julle van liefdeloosheid en die geweld wat mense 

teen mekaar pleeg.  Glo die evangelie, die evangelie dat Jesus 

Christus die Seun van God is wat in die volheid van die tyd gekom het 

tot verlossing van die mensdom.   

Dit is die keuse wat ons elke dag maak – om ons tot God te bekeer, 

die evangelie te glo, die koninkryk van God sigbaar te maak met 

ons woorde en dade.   

Ons moet mekaar elke dag daaraan herinner: Die tyd het 

aangebreek, die koninkryk van God het naby gekom.  Bekeer jou en 

glo die evangelie!  Elke erediens, elke kerkgebou en elke gemeente 
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getuig dat God se koninkryk naby gekom het, en dat ons uitsien na 

die tyd wanneer God weer sal ingryp om alles nuut te maak, 

wanneer die nuwe heel en die nuwe aarde aanbreek.  Amen. 


