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Skriflesing en Prediking: 

Markus 6: 45-52 

1. 

Gemeente van ons Here Jesus Christus. 

Jesus breek die brood en die vis – op ŉ wonderbaarlike wyse voed hy die skare. 

Daarna vra Jesus sy volgelinge, sy geliefde dissipels om in ŉ skuit te klim en oor die 

see van Galilea na Betsaida te vaar – Hy wil nog eers persoonlik die skare na hulle 

huise toe terug stuur. 

En dan staan daar baie pertinent dat Jesus die berg opgegaan het om te gaan 

bid. 

Nou vir ons klink dit glad nie vreemd nie – ons hou ook daarvan om afgeleë plekke 

in die natuur op te soek – daar voel ons nader aan die Here. 

Wanneer Jesus dan die afgeleë plekke gaan opsoek sou dit baie vreemd vir die 

antieke mens wees.  Geen normale persoon het op die wyse opgetree nie.  Sulke 

mense was gewoonlik met agterdog beskou.  Vir die mense van dié tyd was sulke 

mense gevaarlik en moes hulle ten alle tye vermy word.   

 Vir die mense van die Bybel was die wildernis ŉ plek van chaos en 

bonatuurlike kragte.   

 Daar het die bose geeste en rowers geskuil.   

 Daar in die wildernis was die wilde diere wat jou kon verskeur.   

Lees ons die teksgedeelte, en ander teksgedeeltes soos die, sien ons dat Jesus 

dit ongedeerd doen.  Waar ander mense dit nie sou waag nie, beweeg Jesus 

sonder om iets oor te kom.  En die feit sou die eerste lesers van die teksgedeelte 

iets baie belangrik oor Jesus vertel het.   

 Dit sou bevestig dat Jesus almagtig is  

 en dat hy heers oor die chaotiese magte,  

 die bose geeste en elke ander ding wat normale mense kan bedreig.   



 Jesus is nie aan die kragte uitgelewer nie, nee Hy heers eerder daaroor. 

2. 

Die feit dat Jesus nie ŉ normale mens is nie en dat hy oor alle kosmiese magte 

heers word dan ook verder in ons teksgedeelte bevestig.   

Terwyl Jesus homself by God afsonder steek daar ŉ storm oor die see van 

Galilea op.  Die See van Galilea was bekend vir sy woeste storms wat uit die bloute 

kon opsteek.  Een oomblik was die see spieëlglad en die volgende oomblik net 

golwe wat volgens navorsing menigte vissermanne se lewens gekos het. 

Teen die storm spook die dissipels in die verhaal.  Hulle baklei teen die wind en ons 

kan verbeel dat die golwe oor hulle klein bootjie slaan.   

 Sekerlik het hulle op die oomblik vir hulle lewens gevrees.   

 Sekerlik was hulle bang daar in die middel van die See van Galilea. 

Van die strand af sien Jesus egter hoe hulle spook en uit medelye vir hulle kies hy 

om op die see na hulle te loop.  Sien hulle hom skree hulle bloumoord wat hulle dink 

dit is ŉ Gees.  Sou ons enigsins anders opgetree het – ek dink nie so nie?  Jesus 

stel hulle egter gerus met die woorde:  Wees gerus, dit is ek, Moenie bang wees 

nie.  Daarna klim Hy saam met hulle in die skuit en dan lees ons dat die see en 

wind dadelik bedaar 

3. 

Ons met ons moderne oë kyk baie keer vas teen die feit dat Jesus op die water loop 

en ons vra ons af hoe dit moontlik is.  Baie mense maak die Bybel ook juis hierom 

as sprokies af.  Hulle sal sê dat dit volgens die wetenskap en alle natuurwette 

onmootlik is om op water te loop. 

Hou onsself besig met die debat vergeet ons egter van die dieper betekenis wat in 

die wonder opgesluit lê.  Daar skuil meer betekenis in die vertelling wat ons ooit sou 

kon raai. 

Die destydse mense was ongelooflik bang vir die see.  Soos hulle vir die wildernis 

bang was so het hulle vir die see gevrees.  Waar afgeleë plekke die tuiste van bose 

magte was, was die see vir die destydse mense soos ŉ lewende wese.   



 Die see was ŉ lewende organisme en dit kon jou enige tyd insluk.   

 Sonder waarskuwing kon sy golwe jou heen en weer slinger en jou lewe eis.   

Ons moet in gedagte hou dat die mense van die Bybel ook nie oor groot bote of 

enige veiligheidstoerusting beskik het nie.  Jy het letterlik jou lewe in die hande 

van die geeste geplaas.   

Die Romeine het die see en al sy gediertes met Neptunis geassosieer terwyl die 

Semiete weer die see met Tiamat gelykgestel het.  Beide kragtige, gewelddadige 

gode wat willekeur oor die lot van mense besluit. 

4. 

Loop Jesus dan op die onstuimige, stormagtige see sê dit iets baie spesifiek oor wie 

en wat Jesus is.   

Dit vertel ons op ŉ aangrypende wyse dat Jesus almagtig is en dat hy mag oor 

die gevreesde wese het.  Waar ander mense aan die see en die gevare van die 

see uitgelewer is, loop Jesus oor die see asof dit grond is.  Waar gewone mense 

hulle lewe waag om op die see te vaar, is die see vir Jesus nie iets om voor bang te 

wees of om te vrees nie.  Nee, klim Jesus saam met die dissipels in hul bootjie 

kalmeer die wind en see. 

 Duidelik sien ons dat Jesus nie net mens is nie, maar dat Hy ook God is.   

 Duidelik sien ons dat Jesus saam met God regeer en dat alle aardse magte 

en kragte onderhewig aan die Here Jesus Christus is.   

 Jesus is heel bo aan die kosmiese hiërargie.   

Lees die eerste gelowiges die verhaal, hoor ons weer die bekende verhaal, hoef ons 

nie te twyfel oor wie en wat Jesus is nie.  Jesus is die Seun van God, God self, en 

elke krag of mag van die wêreld is aan Hom onderdanig.  Selfs die see, die 

entiteit wat die antieke mens met die grootste vrees gevul het.   

 

5. 

 Beteken die wonder van Jesus wat op die see loop en die golwe bedaar egter 

enigiets vir ons. 



 Verander die wete ons lewens?   

 Gee die vertelling en die gebeure ons nuwe krag en hoop om die lewe en sy 

storms te gemoed te gaan – om kop bo water te hou? 

 En het die wonder ŉ boodskap vir ons waar ons vandag twee babatjies gaan 

doop? 

Hiervan is ek oortuig!  Die wonder van Jesus wat op die see loop en die wind en 

golwe bedaar is van onskatbare waarde vir jou en my.  Die wete dat God mag het 

oor die see en die storms verander ons lewe geheel en al.  Dit gee ons hoop en 

krag om die lewe aan te pak en kop bo water te hou wanneer die storm om ons 

woed.  En ja, netso het die wonder vir ons iets te vertel oor die doop. 

6. 

Gemeente. 

Vroeg in die kerk se geskiedenis was ŉ bootjie met ŉ kruisvormige mas die 

simbool van die kerk.  Die vroeë kerkvaders het die beeld of simbool vir die kerk 

gekies omdat die kerk van daardie tyd haarself in onstuimige waters bevind het.  

Ons kan dit self sterker stel:  Die vroeë kerk het op die oop see rondgedobber terwyl 

gewelddadige storms om hulle gewoed het.  

 Daar was storms van binnegevegte en wedywering. 

 Verder was dwaalleer alom teenwoordig. 

 Die grootste storm wat die vroeë kerk egter moes trotseer was die van 

vervolging.  Omdat hulle bely het dat Jesus die Here is, is hulle verstoot en 

gerangeer en selfs gemartel en om die lewe gebring vir hulle oortuiging.  

Deurgaans het die storm van vervolging gedreig om die vroeë kerk te sink.   

Hulle het egter ook die simbool van ŉ bootjie met ŉ kruisvormige mas gekies as 

simbool omdat hulle oortuig was dat Jesus, soos in die geval van die dissipels, 

oor die onstuimige waters na die kerk toe loop.  Soos in die geval van die 

dissipels kry Jesus ook die kerk jammer en spreek hy die woorde Wees gerus, dit is 

ek, Moenie bang wees nie oor die kerk uit.  Nog meer, die simbool van die vroeë 

kerk sê en bely ook dat Jesus saam met sy volgelinge is.  Die kerk en sy 

mense is nie uitgelewer aan die storms van die wêreld nie.  Nee, Jesus is saam 



met sy mense en sy kerk, en maak nie saak hoe woes die storms van misdaad, 

ekonomiese agteruitgaan of geloof afvalligheid is nie, nooit sal die bootjie wat die 

kerk is sink nie.   

Dit was waar van vir die vroeë kerk en sy gelowige, en netso is dit waar vir 

vandag se kerk en sy lidmate.  Dit is ook waar vir Seester gemeente 

Brackenhurst.  Op die oog af lyk dit miskien of die golwe te groot is, die wind te 

sterk, en asof daar geen toekoms is nie.  Tog vertel die verhaal ons dat Jesus saam 

met Sy kerk is.  Hy is by magte om die storms te bedaar en uitkoms te bring – en hy 

doen dit ook.   

 Daarom kan elkeen van ons rustig en kalm wees.   

 Ons kan moed skep en hoop hê dat die kerk voort sal bly bestaan.   

 Ons kan hiervan oortuig wees omdat Jesus saam met ons op die bootjie is –

ten spyte van ons ongeloof en sonde.   

7. 

Die beeld van ŉ boot met ŉ kruisvormige mas kan ook netso as beeld vir ons lewens 

dien. 

 Ja, somtyds voel dit vir ons asof die storms van die lewe oor ons breek.   

 Die golwe is te groot, die wind is te sterk.   

 Daar is geen kans, geen moontlikheid, dat die bootjie wat my lewe is gaan bly 

dryf nie.   

 Ons gaan sekerlik verdrink.   

 Ons is bang, ons is angstig, ons het nie meer hoop vir ons lewe nie. 

Maar dan lees ons die wonder van Jesus wat oor die water loop en see en wind 

bedaar.  Dan hoor ons die woorde Wees gerus, dit is ek, Moenie bang wees nie.   

En die woorde sê baie duidelik aan ons:  Moenie bang wees nie, ek is hier.  Deur 

die storm en alles wat ons vrees – verlies, teleurstelling, mislukking, verwerping, 

selfs die dood – is Hy by ons.  Ons is nie vir een oomblik aan die storms van die 

lewe uitgelewer nie.  Nee, soos God in beheer is van alle aardse kragte en 

magte, so is Hy ook in beheer van my lewe.  Het is met ons, saam met ons te 

midde van storm, ten spyte van ons sonde en ongeloof. 



Hiervan kan ons seker wees want daar staan ŉ kruis op Golgota, en daar is ŉ 

graf waarvan die klip weggerol is. 

8. 

En laastens, kortliks. 

En hiervan kan ek persoonlik getuig.   

Ouerskap is so goed soos ŉ storm.   En die golwe en winde het baie name – dit 

dreig om jou te oorweldig. 

 ŉ Kind word gebore tot ŉ wêreld vol geweld. 

 ŉ Kind word gebore tot ŉ wêreld vol lyding en swaarkry. 

 Dit is wêreld van siektes en gebreke. 

 Dit is ŉ wêreld sonder waarborge. - gaan my kinders ŉ goeie skool hê, ŉ 

werk kry, kan lewe in land soos Suid-Afrika. 

Ons hoef egter nie bang te wees nie, ons hoef nie te vrees nie!  Want maak nie 

saak hoe moeilik en uitdagend ouerskap ook al is, maak nie saak hoe groot die 

golwe en sterk die winde van die lewe is nie - nooit sal hierdie kindjies alleen wees 

nie.  Die doop verseker ons hiervan.  Van hulle eerste asem, deur die storms van 

die lewe, tot met hulle laaste asemteug sal Jesus met hulle wees.  Hy bedaar die 

storms, hy maak die winde stil – hulle hoef nie vrees nie, want Jesus is met hulle tot 

en met die einde van dae.  Amen. 


