
Volg My en ek sal julle vissers van mense maak. 

MARKUS 1: 16-20 

Skriflesing en Prediking: Markus 1: 16-20 

1. 

Gemeente, broers en susters. 

ŉ Ruk gelede het ek ŉ baie interessante artikel oor geluk gelees.  In die artikel het die 

navorsers probeer vasstel wat gewone deursnee mense soos ek en jy gelukkig maak.   

Om ŉ antwoord op die vraag te kry, het hulle vir byna 1000 mense vraelyste gegee 

waarin hulle moes antwoord wat hulle gelukkig maak. 

Wat so interessant is van die artikel is die feit dat mense geluk in die mees 

onwaarskynlikste plekke vind. 

 Hulle het nie geluk by die werk gevind nie. 

 Of in hul inkomste of geld nie. 

 Netso maak huise en kare en mooi meubels mense nie gelukkig nie. 

 Terselfdertyd kan mense aansien geniet en populêr wees maar nog steeds 

ongelukkig bly. 

 Die artikel wys self uit dat die geboorte van ŉ kind nie outomaties die ouers 

gelukkig maak nie. 

 Nee, broers en susters.  Volgens die artikel is geluk iets wat meeste mense 

ontwyk. 

Die enigste ding wat mense werklik gelukkig maak, (en nou praat ek nie van geluk wat 

net ŉ paar minute duur nie, nee, permanente geluk), is wanneer hulle voel dat hulle 

behoort aan ŉ groep.  Of anders gestel:  Slegs wanneer jy deelmaak van ŉ 

gemeenskap wat jou aanvaar dan sal jy gelukkig wees.   



Dus gemeente.  Geluk word gevind wanneer jy deelmaak van ŉ gesin, ŉ familie en ŉ 

gemeenskap.  Jy is nie net deel van die groep mense nie.  Nee, jy is ook tuis en 

gemaklik daar.  Jy voel veilig en jy word geheel en al aanvaar.  Ten spyte van al jou 

tekortkominge aanvaar die mense jou en het jy deel aan iets groters. 

En daarom wys die artikel ook dat kerkmense oor die algemeen gelukkiger is as 

mense wat nie aan ŉ kerk behoort nie.  Miskien is dit omdat mense in die kerk voel dat 

hulle behoort, dat hulle deeluitmaak van ŉ groter geheel. 

Ek vertel dit aan julle vanoggend nie om iets oor geluk te sê nie.  Nee, die punt wat ek 

wil maak is dat ons in ons diepste wese groepsmense is.   

 Ons wil deelwees.   

 Ons wil inpas.   

 Ons wil aanvaar word.   

 Ons wil deeluitmaak van ŉ groter groep. 

Dit is dalk ook hoekom so baie mense vandag ongelukkig is.  Ons leef ver van 

mekaar af, afgesonder, alleen, verwyderd.  Ons wil op die wyse ook somtyds 

Christene wees. 

Die verskynsel gemeente, d.w.s. groepsmense, is nie nuut nie.  Nee, dit bestaan nog 

al die jare.  In die tyd van Jesus ook.  Miskien nog in ŉ groter mate as vandag.   

Die verskynsel van die “groep” en om te “behoort” vorm die agtergrond van 

Dissipelskap en ek wil vanuit die sosio-wetenskaplike oogpunt dissipelskap ondersoek.   

En hopelik sal ons bietjie lig werp op ŉ tema wat al as gevolg van oorgebruik bietjie 

van sy betekenis verloor het. 

 

2. 



Die mense in die tyd van die Nuwe Testament was nooit as losstaande individue 

beskou nie.  Hulle was altyd deel van ŉ groep.  Hulle was meestal geassosieer met 

hulle families, gemeenskappe en tuisdorpe. Juis om die rede word daar na Jesus 

verwys as Jesus van Nasaret, die Seun van Josef. Netso was ŉ persoon se stam of 

groep van groot belang. Paulus is hierin weer vir ons ŉ goeie voorbeeld. In verskeie 

van sy briewe plaas hy klem op sy Israelitiese afstammelingskap.  

In ons teksgedeelte van vandag gaan die skrywer ook uit sy pad om te wys waar Jesus 

is en wie die ouers is van die mans wat Jesus nader. 

Die vraag wat ontstaan is hoe ŉ persoon deel word van so ŉ groep?  Daar was 

verskeie maniere waarvan die volgende die belangrikste is:  

 ŉ Persoon het deel geword van ŉ familie of groep deur geboorte. Dat ŉ persoon 

se ouers deel was van ŉ sekere stam of groep beteken dat die kind per 

implikasie deel is van daardie groep.  

 Persone kon ook deel word van ŉ familie of ŉ groep deurdat hulle aangeneem 

is. Paulus gebruik die beeld in Romeine 8 vers 23 om vir die gemeente te 

verduidelik hoe God hulle aanneem en deel maak van Sy familie – die huisgesin 

van God. Deurdat hulle deel word van God sy huisgesin, deur Jesus Christus, 

kry hulle ook terselfdertyd die status en regte wat ŉ kind van God toekom. 

 ŉ Verdere wyse waarop mense deel kon word van ŉ familie of groep was deur 

die huwelik. 

3. 

Nog ŉ manier waarop ŉ mens deel kon word van ŉ groep, wat veral van toepassing is 

op dissipelskap, was deurdat jy uitgenooi was. In die geval was dit kernbelangrik dat 

die persoon aanvaar was deur die groep, en veral deur die leier van die groep. Die 

woorde van Jesus in Matteus 4:19; 9:9; 11:28; 19:21 bevat almal uitnodigings om Hom 

te volg (dissipels van Hom te word). Die teenoorgestelde was ook waar. In Matteus 



8:19-22 en Lukas 9:57-62 vind ons mense wat aansoek doen om deel te word van 

Jesus se groep.  

Indien ŉ persoon die uitnodiging aanvaar, soos in Petrus en Andreas se geval by die 

see van Galilea, of toegelaat word om by die groep aan te sluit,  

 moes die persoon bereid wees om die gepaardgaande 

groepsverantwoordelikhede na te kom.  

 As groepslid was daar ook van die persoon verwag om in ooreenstemming met 

die vereistes van die groep op te tree en die karaktereienskappe van die 

groep ten toon te stel. 

4. (Eienskappe van ŉ volgeling van Jesus) 

Indien ŉ persoon deel was van ŉ familie, gemeenskap of stam in die tyd van die Nuwe 

Testament was van daardie persoon verwag om op ŉ spesifieke manier te lewe en op 

te tree. So was dit ook in die geval van Jesus se groep of Sy dissipelkring. Die 

verwagtinge en vereistes om ŉ dissipel van Jesus te wees en te word, is netso van 

toepassing op ons as gelowige en op die kerk in sy geheel. Ons kyk kortliks na van die 

karaktereienskappe van ŉ volgeling van Jesus. 

 ŉ Dissipel is getrou aan die Woord van God. Jesus sê aan sy dissipels in 

Johannes 8:31-32 dat hulle waarlik Sy dissipels is indien hulle getrou bly aan Sy 

woorde. Dan sal hulle die waarheid ken en die waarheid sal hulle vry maak. 

 ŉ Dissipel van Jesus moet sy kruis opneem. In Lukas 9: 23 sê Jesus dat die 

wat hom wil volg elke dag hulle kruis moet dra. 

 Die wat hulle kruis opneem aanvaar ook per implikasie die wil van Jesus en 

terselfdertyd ook van die Vader. Wanneer jy jou kruis opneem en jouself in die 

proses verloën plaas jy nie meer jouself eerste nie, maar Jesus en die 

groep (huisgesin van God) eerste. 



 ŉ Persoon wat agter Jesus aanloop sluit by God se sending aan. Matteus 28 

stel dit baie duidelik. Jesus se volgelinge moet weer op hul beurt uitgaan na die 

wêreld en dissipels van Jesus maak deur hulle te doop en hulle Sy wil te leer. 

 Die eienskap wat sekerlik ŉ dissipel van Jesus die beste karakteriseer is die 

liefde. ŉ Volgeling van Jesus moet in die eerste plek liefde aan God betoon en in 

die tweede plek liefde aan sy medemens. Wat so aangrypend is van die liefde is 

dat dit oor grense strek. Tradisioneel het jy slegs liefde aan jou eie groep of stam 

bewys. Jesus se volgelinge moet egter nie net aan hulle eie mense liefde betoon 

nie, maar ook elkeen wat hulle pad kruis. Daarom vertel Jesus die gelykenis van 

die Barmhartige Samaritaan.  

5. 

Nes die dissipels van ouds word ons ook uitgenooi om deel te wees van Jesus se 

dissipelkring.  Maar wat antwoord ons wanneer Jesus vir ons sê “kom hier, volg my en 

ek sal julle vissers van mense maak”.   

En soos in die dissipels se geval is dit ŉ groot stuk genade. 

 In die tyd van die Bybel het slegs die room van die samelewing die voorreg 

gehad om ŉ rabbi te volg.  Tog kies Jesus dood gewone vissers om saam met ho 

te loop en by hom te leer.  Wanneer Jesus hulle roep sien hy nie hulle swakheid 

en sonde raak nie.  Dit maak nie saak of hulle slegs vissers is nie.  Nee, Hy sal 

hulle vissers van mense maak. 

 So roep Jesus ons ook vandag.  En weereens sien Jesus nie ons 

tekortkominge, sonde twyfel en ongeloof raak nie.  Nee, net soos in die 

dissipels se geval word ons deel van Jesus se familie sonder dat ons dit verdien. 

Ek is daarvan oortuig dat ons met die hulp van die Here vanoggend weer opnuut met 

ons hele hart Ja vir die Jesus sê.  Ek glo dat ons nie anders kan nie.  Dit is ŉ wonder 

wat plaasvind.  Indien enigiemand anders vir die 4 mans sou roep sou hulle net daar 

langs die see van Galilea gebly het.  Maar omdat dit Jesus is volg hulle. 



5.1 

Jesus vra egter nie net vir individue om hom te volg nie.  Jesus roep ook kerke om 

Hom weer opnuut te volg. 

Maar weet u vriende.  Hierdie “ja” is net iets werd indien ons lewens ook daarvan 

getuig. Wanneer ons Ja vir Jesus sê, moet ons ook terselfdertyd “ja” sê vir die lewe 

van ŉ dissipel. 

 Ons moet ja sê vir die Woord van God en getrou daaraan leef.  Dit moet ons 

bron van hoop en wysheid wees.  Dit moet ons lig wees op die pelgrimstog. 

 Ons moet Ja sê vir die kruis en self ons kruis opneem.  Ons kan nie aan die 

eenkant sê ons is gelowiges, dissipels van die Here, maar aan die ander kant is 

ons nie bereid om onsself te verloën nie.  Indien ons Ja vir Jesus sê moet ons 

aan onsself sterf en alles wat skeiding tussen ons en God bring agter laat. 

 Netso moet ons Ja vir God se sending sê.  Indien ons bereid is om dissipels 

van die Here te wees kan ons maar nie net die dinge doen wat gemaklik vir ons 

is nie.  Nee, terselfdertyd moet ons deur ons woorde en dade die woord 

verkondig.  Terselfdertyd moet ons vissers van mense word. 

 Maar die belangrikste vriende is die liefde.  Noem ons onsself dissipels, 

navolgers van Christus, maar ons lewe getuig nie van die liefde nie is alles 

verniet.  Liefde is die deurslaggewende eienskap van ŉ dissipel van Jesus.  

Lewe ons nie met liefde nie, kan ons onsself nie dissipels, of selfs gelowiges 

noem nie. 

Dit is netso waar vir elke gemeente.  Indien ons as kerk JA se vir Jesus behoort die 

optrede van ons kerk ook anders wees.   

 As gemeente moet ons fokus op Sy woord.  

 As gemeente moet die gemeente sy kruis opneem.   

 As gemeente moet ons weer deelword van God se sending. 

 As gemeente moet ons net die liefde uitleef.  Dit is ons hoogte doel. 



5. 

Aan die wat bereid is om ŉ volgeling van Jesus te word en hulle kruis op te neem, 

hulself te verloën en een met Jesus te word, word die belofte gegee:   Hulle sal nie 

meer laaste wees nie, maar eerste. Hulle wat afgesien het van huis en kinders in die 

lewe, sal baie meer kry in die lewe wat kom, die ewige lewe (Lukas 18: 29-30). Hulle 

wat alles ter wille van Jesus agtergelaat het sal eendag langs Jesus op trone sit 

(Matteus 19: 28). 

En weet u?   

 Word ons dissipels van Jesus (Gebeur daar ŉ wonder),  

 en leef ons die pligte van ŉ dissipel uit,  

 en koesters ons die ryke belofte dat ons nie laaste sal wees nie maar eerste,  

 kan geluk net binne ons beryk kom.   

Miskien kan ons dan gelukkig wees in ŉ wêreld waar geluk baie skaars geword het. 

Amen 


