
6 Weke in Jesus se geselskap. 

Saam met en soos Jesus rus. (4) 

Markus 6: 6-13 & 30-32 / 9 September 2018 

 

Skriflesing en Prediking: Markus 6: 6-13 & 30-32 

1. 

Vriende van ons Jesus Christus. 

Ons is besig met ŉ preekreeks met die naam:  In die geselskap van Jesus Christus. 

Gedurende die preekreeks en gepaardgaande Bybelstudies kyk ons spesifiek na 

Jesus se lewenswyse.  Ons vra:  Hoe het Jesus sy lewe ten opsigte van God en Sy 

medemens ingerig? 

Ons kan dit ook bietjie anders verwoord.  Ons gaan sit as’t ware gedurende die 

preekreeks saam met die dissipels by die voete van Jesus.  Ons hoor sy woorde, 

sy preke, maar nog meer as dit, ons volg gedurende die preekreeks in Jesus se 

voetspore.  Ons sien hoe Hy optree ten opsigte van vriend en vyand. 

Uiteindelik wil ons aan die einde van preekreeks nie net kan sê wat Jesus gedoen 

het nie.  Nee, aan die einde van die preekreeks wil ons Jesus ook navolg en 

naboots. 

 In die weke wat verby is, het ons onder andere gesien dat Jesus gekuier het.  

Hy het gekuier saam met die wat deur die samelewing verstoot was.   

 Verder het ons gesien dat Hy gebid het – selfs onder die moeilikste van 

omstandighede het Jesus herhaaldelik in gebed na sy Vader gegaan.   

 Laasweek het ons gesien dat Jesus genees.  Waar die samelewing hul rug op 

die siekes gedraai het, genees Jesus hulle.  Hy genees hulle drievoudig, dit wil 

sê fisies, geestelik en in ŉ sosiale sin. 

In die proses het ons geleer dat ons ook uit dankbaarheid moet kuier saam met die 

randfigure.  Ons het geleer dat ons moet bid vir ieder en elkeen – ja, selfs ons 

vyand.  Ons het geleer dat ons soos Jesus moet genees.  Jesus het mense ook in 



ŉ emosionele en sosiale sin genees. So kan ons ook herstel bring in ons huise, by 

die werk en in die groter samelewing.   

2. 

Vandag kyk ons na nog ŉ aspek van Jesus se lewenswyse. 

Ja, Hy kuier, hy bid, hy genees – dit is waar.  Jesus het egter ook besef dat ŉ 

mens nie net kan werk nie.  Hy het ook besef dat ŉ mens ruimte moet inrig vir 

rus en stilwees. 

Hoe relevant is die tema nie vir vandag nie?  

 Ons lewe in ŉ tyd waar ons werk, en werk en nog werk.   

 Ons begin vroeg die oggend en dan durf ons die verkeer aan.   

 Kom ons by die werk sloof ons vir 10 ure agter ŉ rekenaar.   

 Ons sit in vergaderings, beplanningsessies en wie weet wat nog.  

 Daarna jaag ons huis toe net om daar verder besig te wees.   

 Dit doen ons jaar na jaar, dekade na dekade. 

Dit mag dalk soos ŉ goeie deug klink nie waar nie?  Om hard te werk is mos ŉ eg 

Calvinistiese beginsel – in die sweet van jou aangesig sal jy jou brood verdien. 

 Om hard te werk verander gou gou in ŉ ondeug wanneer jy uitbrand as 

gevolg van die al die harde werk.   

 Om hart te werk verander gou in ŉ ondeug sodra jy jou familie en vriende 

afskeep.   

 Om hard te werk raak gou ŉ ondeug wanneer jy in die proses nie meer tyd 

het vir jou God nie. 

Elkeen van ons maak ons hieraan skuldig. 

3. 

ŉ Gebalanseerde lewe kan natuurlik nie net bestaan uit werk nie.  Om 

gebalanseerd voor God en jou naaste te leef vereis dat ons ook ruimte moet skep 

vir speel, vir kuier, vir lag.  En ja, ŉ gebalanseerde lewe vereis ook dat ons moet 

rus, stilword en ons battery weer laai. 



Jesus het dit besef.  Verstaan ons die waarde daarvan?   

Ons kyk vandag na die tema van rus deur Markus 6: 6-13 asook Markus 6: 30-32 te 

lees.  Kom ons lees die teksgedeelte saam. 

 

4. 

Ek wil ons voorlesing eers net hier stop. 

Die teksgedeelte begin deur vir ons te vertel dat Jesus besig was om van dorp tot 

dorp, en die omliggende omgewing mense te leer.  Ons kan aanneem dat Hy hulle 

geleer het van God se koninkryk en hoe dit van die wêreld se koninkryke verskil.   

Jesus was egter nie alleen nie.  Sy dissipels was ook saam met hom.  

Ons lees verder dat Jesus toe die 12 nader geroep het en hulle twee-twee 

uitgestuur na die omliggende gebiede.  Hulle word in pare uitgestuur sodat hulle 

mekaar tydens die moeilike reistog kan ondersteun en kan bemoedig.  Verder 

kon die ander een altyd sy maat se getuienis bevestig wanneer hulle met die 

mense gepraat het. 

Ons lees ook dat hulle niks kon saam neem nie – slegs ŉ wandelstok en sandale.  

Hulle kon nie brood, geld of selfs ŉ reissak saam met hulle neem nie.   

Oor die jare is daar al baie gespekuleer hoekom Jesus hulle opdrag op die wyse 

nog verder bemoeilik.  Is Jesus besig om hulle te toets? 

Deurdat Jesus hulle verbied om enige iets saam te neem kon die dissipels geensins 

vir hulle self sorg nie.   Hulle sou nie in staat wee om vir kos of verblyf te betaal nie.  

Nee, in die opdrag van Jesus was die dissipels geheel en al afhanklik van die 

mense wie hulle onmoet se gasvryheid en goedhartigheid.   

In die opdrag van Jesus het die dissipels een ding goed geleer:  God voorsien.  

Selfs daar waar jy nie brood of geld het nie, sal die Here altyd vir jou verblyf gee en 

sorg dat jy genoeg het om van te eet. 

Indien die mense egter nie hulle verpligting tot gasvryheid nakom nie moet hulle 

verder gaan en die stof van hulle voete as aanklag teen die mense afslaan.  Dit 

verwys na ŉ Ou Testamentiese gebruik.  Wanneer Jode oor ŉ vyandige gebied 



beweeg het, en dan weer hulle eie grondgebied binne getrek het, het hulle die stof 

van hulle voete afgeslaan.  Daardeur sê die Jode dat hulle niks met die mense te 

doen wil hê nie.  Hulle wil nie eers in aanraking kom met hulle stof nie. 

Iets soortgelyks gebeur hier.  Sodra iemand die dissipels die deur wys moes hulle 

niks verder met die persoon te doen hê nie. 

Die teksgedeelte eindig deur te sê dat die 12 baie mense geleer het, demone 

uitgedryf het asook sommiges genees het. 

5. 

U sal saamstem dat die opdrag wat Jesus aan die dissipels ongelooflik uitdagend 

is.  Van u sal selfs sê dat dit onregverdig van Jesus is om dit van die dissipels te 

verwag. 

 Hulle moes ver afstande per voet aflê – daar was gevare langs die pad.  Wilde 

diere en rowers. 

 Verder kon hulle niks saamneem op die sending nie – waarvan moes hulle 

leef?  Hulle was geheel en al aangewese op die goedhartigheid en gasvryheid 

van vreemdelinge. 

Hoe sou jy reageer indien jy vandag die selfde opdrag ontvang?  Verbeel jy 

was in die skoene van die dissipels?  Jy moet met die voet na omliggende dorpe en 

stede loop en die evangelie verkondig.  Tweedens het jy niks by jou nie.  Jy is 

geheel en al afhanklik van die mense wat jy raakloop. 

Vriende, die dissipels het die opdrag van Jesus uitgevoer, en kan ons aflei, groot 

sukses behaal. 

Dalk is die hoogtyd dat ons ons opinie van die dissipels aanpas.  Ons is nogal 

geneig om hulle negatief te beoordeel.  Ons is baie lief om na hulle te verwys as 

mense wie twyfel, wat gesukkel het om te glo, wat Jesus verloën en verraai het.  

Tog slaag hulle in hierdie teksgedeelte in iets waarin ons daagliks vaal.  Hulle 

verkondig die evangelie aan vreemdelinge. 

6. 



Vriende.  Ons kan nog baie oor die teksgedeelte praat – dit dien immers as die 

basis van vele kerke se sendingsbeleid.  Dit is egter nie die hooffokus vir vandag se 

prediking nie.  Ons fokus eerder vandag op Jesus se reaksie teenoor die dissipels 

na hulle terugkeer.  Om lig op die onderwerp te gooi moet ons die res van ons 

teksgedeelte lees.  Ons lees Markus 6: 30-32. 

Die dissipels keer terug na hulle sending.  Hoe lank hulle weg wees kan ons nie sê 

nie.  Dae, miskien weke.   

Met hulle terugkeer lewer hulle verslag aan Jesus oor hulle werksaamhede.  Dit is 

opmerklik dat dit vir hulle belangrik is om terugvoer te gee.  Hulle het 

verantwoordelikheid vir sy opdrag aanvaar en wil vertel hoe hulle die opdrag 

nagekom het en wat die mense se reaksie was.   

Jesus is immers hulle Rabbi, hulle leermeester.  Sy reaksie op hulle terugvoer is vir 

hulle belangrik. 

Nadat Jesus geluister het, besluit Hy dat hulle na ŉ verlate plek moet gaan om te 

rus en stil te wees.  Hy besef dat hulle onsettend moeg moes wees.   

 Hulle was fisies uitgeput – hulle moes lang afstande met die voet aflê.  Dit is 

egter nie al nie.   

 Hulle was ook emosioneel uitgeput.  Verbeel dat jy aan die deur van 

vreemdelinge moet klop – dalk word jy verwelkom, dalk word jy verjaag.  Dit 

moes emosioneel uitmergelend wees.   

 En ja, ons kan seker fees dat hulle ook in ŉ geestelike sin uitgeput was.  Om 

die evangelie onder sulke moeilike omstandighede te verkondig put ŉ mens 

ongelooflik uit.   

Wat die hele situasies vererger is die feit dat daar heeltyd ŉ gedrang van mense is – 

die dissipels, na hulle terugkeer, kry die dissipels nie eers kans om te eet nie. 

7. 

Vriende, besef ons wat hier besig is om te gebeur?  Jesus se reaksie teenoor die 

arbeid van sy dissipels is merkwaardig. 



 Dit gaan hier nie vir Jesus oor hoeveel mense die dissipels bereik het nie.  Hy 

vrae hulle nie uit oor al die dorpe wat hulle besoek het nie.   

 Die reaksie van die mense is ook nie vir Jesus belangrik nie.  

  Het die dissipels sukses behaal, het hulle gefaal, is verwerp?  Nie een van die 

vrae stel Jesus aan sy dissipels nie. 

Wat belangrik is om raak te sien is dat Jesus in die eerste plek simpatie met hulle 

het.  Hy is sensitief vir die feit dat hulle moeg en uitgeput is.  Daarom stel Jesus in 

die eerste plek voor dat hulle moet gaan rus.  Dit is belangrik vir Jesus dat Sy 

volgelinge moet rus.  Nadat hulle gerus het, kan hulle hul werk voortsit. 

8. 

Jesus is sensitief vir die dissipels se geestestoestand omdat Hy die belang van rus 

en stilwees besef het.   

Dit is baie sterk motief in die Ou Testament.  Selfs in Genesis lees ons dat God 

geskape het en daarna gerus het en dit (die 7de dag) as ŉ gereelde rusdag ingestel 

het. 

In Deuteronomium lees ons dat die Sabbat, die 7de dag, heilig gehou moet word.  

Dit moet ŉ gereelde rusdag wees vir jou, asook die mense vir wie vir jou werk, ja, 

selfs vir die diere. 

Natuurlik was rus nie net tot die Sabbat beperk nie.  Die beginsel van rus het die 

Jode van die Ou Testament se lewe deurspoel.  Selfs die lande moes na elke 7de 

jaar ŉ tydperk van rus ondergaan. 

Jesus self het ook baie keer homself ontrek en in afgeleë plekke gaan rus.  Om 

die evangelie te verkondig, soos Jesus elke dag gedoen het, is om voortdurend 

van jouself te gee.  Jesus het sy tyd, sy energie en uiteindelik Homself gegee.  

Soos ŉ fles leeggedrink word en daarom weer vol gemaak moet word, het Jesus 

ook moeg en uitgeput geraak.  Op die oomblikke het Hy homself ontrek, gaan rus en 

stil geword in God se teenwoordigheid. 

Soos Jesus rus, so bied hy die dissipels ook die geleentheid om te rus.  Dit is vir 

hom die heel belaglikste. 



9. 

Ek wil afsluit deur die teks op ons van toepassing te maak. 

Soos in die geval van die dissipels wil Jesus hê dat ek en jy ook moet rus. 

Miskien dink julle dat dit voor die handliggend is.  Ons wees ons moet rus. Ons rus 

so veel as moontlik. 

Op die punt wil ek uitwys dat daar verskillende soorte rus is.   

 Om voor die televisie te sit en deur die kanale te blaai is nie werklik rus is nie.   

 Om op jou telefoon op facebook te speel is nie werklik rus nie. 

Die rus waarvan ek praat is om intensioneel te rus en stil te word in God se 

teenwoordigheid.  Netsoos die dissipels saam met Jesus gaan rus het, nooi Hy ons 

vandag uit om saam met hom te rus. 

Eers wanneer ons die vorm van rus bemeester het sal ons vind dat ons krag en 

hoop vind vir die uitdagings van die lewe. 

Prakties gesproke is daar baie maniere om saam met Jesus te rus.  Ek het ŉ paar 

voorstelle op ons blaadjie geplaas. 

En laastens.  Soos Jesus sensitief was vir die geestesmoegheid van die mense om 

Hom, moet ons ook uit dankbaarheid ruimte skep vir die mense in ons lewe om te 

rus. 

Amen 

 


