
6 Weke in Jesus se geselskap. 

Saam met en soos Jesus genees. (3) 

Markus 1: 21-31 / 2 Sept. 2018 

Skriflesing en Prediking:  (sittend) 

Markus 1: 21-31 

1. 

Gemeente van ons Here Jesus Christus. 

Ons word omring met siekte.  Is dit nie waar nie?   

 Onsself word siek.  

 Geliefdes word siek.   

 Vriende word siek?   

Somtyds is dit eenvoudige kwale soos verkoue of griep, maar ander kere is dit baie 

ernstiger.  Dan kan die siekte ons lewe bedreig en dit vul ons met absolute vrees.  

Baie van u het dit al beleef en worstel miskien vandag nog daarmee.  Siektes soos 

tuberkulose, kanker, diabetes, en nog vele meer.  Elke Sondag steek ons ‘kerse aan 

vir mense wat worstel met siekte. 

Dit is egter net een aspek van ŉ siekte.  Dit wil sê die fisiese simptome.  Daar is 

egter ook ŉ sosiale dimensie aan siekte.  Dalk het u dit ook al beleef?   

 Eweskielik word jy anders hanteer.   

 Jy word uitgesluit.   

 Dalk voel dit vir jou asof mense jou nie meer soos ŉ volwaardige persoon 

hanteer nie.   

 Die van julle wat al werklik siek was kan hiervan getuig.   

 Dit is asof iets verander, amper asof jy nie meer in pas in die samelewing nie 

en daarom weet mense nie meer hoe om jou te hanteer nie. 

HIV/Vigs is ŉ baie goeie voorbeeld.  Dit is sekerlik die grootste bedreiging van ons 

tyd.   



 Aan die eenkant het jy die biologiese aandoening.  Daar is ŉ virus wat jou op 

ŉ baie spesifieke wyse affekteer.  Jou immuniteitsisteem word op so ŉ wyse 

geaffekteer dat jou liggaam nie meer infeksies kan afweer nie.   

 Maar aan die ander kant is daar ŉ sosiale dimensie.  Mense met Vigs getuig 

dat die samelewing geheel en al teen hulle diskrimineer.  Hulle kry nie maklik 

werk nie, of lewensversekering, hulle kan nie eers op die selfde wyse aan 

sport deelneem nie – en dit maak nie eers saak op watse wyse die persoon 

Vigs gekry het nie.  Steeds word die mense gerangeer, uitgestoot, snaaks na 

gekyk.  Asof die siekte nie erg genoeg is nie word hulle deur familie, vriende 

en samelewing verwerp as minder, as laerklas.  

2. 

In die antieke tyd, in die tyd van die Bybel, het iets soortgelyks gebeur.  Die graad 

van diskriminasie was egter baie erger as vandag.  Om dit vir ons duidelik te maak 

wil ek vir ons ŉ paar versies uit Levitikus 21 lees.  Vers 18-21 

18 Geen persoon wat 'n liggaamlike tekortkoming het, mag offer nie: geen blinde of 

kreupele of iemand met 'n misvormde gesig of liggaamsdeel, 19 of met 'n gebreekte 

voet of hand, 20 of met 'n boggel of 'n onderontwikkelde liggaam, of met 'n pêrel op 

die oog, of met skurfte of veluitslag, of 'n beskadigde geslagsdeel nie. 21 Geen 

persoon uit die priestergeslag mag dus in die heiligdom ingaan om te offer as hy 'n 

liggaamlike tekortkoming het nie. Hy mag nie 'n offer vir die Here sy God bring as hy 

'n liggaamlike tekortkoming het nie. 

Ons sien dus gemeente dat daar in die antieke Joodse samelewing wetgewing en 

sosiale gebruike was wat mense met gebreke verhoed het om te offer en selfs in 

die tempel in te gaan.  Die kwale waaronder hulle gelei het, het egter hulle nie net 

van die tempel en per implikasie van God vervreem nie.  Dit het ook na die res van 

die samelewing versprei.  Omdat ŉ persoon in essensie van die tempel verban is en 

nie inpas by die sogenaamde skeppingsorde van God nie, het die groter 

samelewing ook die mense gerangeer.  Hiervan lees ons baie in die Nuwe 

Testament.   



 Blindes, verlamdes, die met melaatsheid en vele meer moes buite die dorp 

leef.  Dit was egter nie net beperk tot mense wat aan fisiese kwale lei nie.   

 Ook mense wat op ŉ sosiale vlak “siek” was (wat nie ingepas het nie), was 

gerangeer en vervreem.  Dink aan tollenaars, prostitute, leerlooiers.  

  En netso was dit die geval met mense wat volgens daardie tyd se verstaan 

deur bose geeste besete was.  Die besetenes, soos die siekes, en die wat op 

in ŉ sosiale dimensie nie inpas nie, was vervreem, gerangeer, teen 

gediskrimineer.  Net in Markus 5 lees ons die bekende gedeelte van die 

besetene wat gevul is met die gees Legio (want ons is baie). Die teks sê 

pertinent dat die man tussen die grafte en berge geswerf het waar 

niemand was nie.  Dit wil sê hy was geheel en al deur die samelewing 

uitgestoot. 

3. 

In die teksgedeelte wat ons vandag gelees het ontmoet ons twee mense wat 

volgens die verstaan van die antieke Mediterreense wêreld geheel en al randfigure 

was.   

In die eerste plek ontmoed ons vir die besetene in Kapernaum wat Jesus nader 

terwyl hy die mense in die Sinagoge leer.  In die tweede plek ontmoet ons die 

skoonma van Simon, die dissipel wat Jesus nou net geroep het.  Sy lê by sy 

huis siek met koors. 

 Beide die mense broers en susters lei onder die fisiese effekte van hulle 

aandoening.  Die besetene is nie ten volle by sy sinne nie, en die skoonma 

van Simon het ŉ koors wat haar lewe bedreig. 

 Maar nog meer as dit gemeente.  Omdat die een ŉ besetene is en die ander 

siek is, kan hulle ook nie soos normaal na die tempel gaan nie en aan die 

Here offer nie.  Ons kan so ver gaan deur te sê dat as gevolg van die twee 

mense se kwale hulle nie in ŉ normale verhouding met God kan staan nie.  As 

gevolg van die bose gees en die siekte is hulle van God vervreem. 



 Die gevolg hiervan is dat hulle deur groter samelewing gerangeer is.  Die 

besetene, soos Simon se skoonma, kan nie soos ander mense aan die 

samelewing deelneem as volwaardige mense nie. 

Ons kan dus sê dat die twee mense op 3 vlakke siek is.  Hulle liggame is fisies 

siek en lei onder hulle aandoening.  Tweedens is hulle verhouding met God siek.  

En in die derde plek is hulle posisie of stand in die samelewing siek. 

4. 

Wat so ongelooflik is van die teksgedeeltes is die feit dat Jesus geheel en al 

anders teenoor die mense optree.   

 Waar die samelewing teen die mense diskrimineer en hulle na die rand skyf 

gaan Jesus juis uit sy pad om die mense nader te trek.   

 Waar die groter samelewing slegs ŉ bose gees of ŉ hoe koors sien, sien 

Jesus slegs ŉ kind van God.   

 Hy sien nie die bordjies wat die samelewing om die  mense se nekke hang nie 

.   

 Nee, hy sien slegs mense wat in die beeld van die Here geskape is.   

Hier sien ons dit weer so duidelik.  Jesus is anders.  Hy tree anders op as wat 

mense verwag.  Waar ander veroordeel en diskrimineer, vergewe en koester 

Jesus mense.  Hy betoon aan hulle barmhartigheid en liefde.  En net dalk is dit 

die eerste keer wat van die mense iets soos dit beleef het in hulle lewe. 

Maar Jesus het nie net ŉ ander gesindheid teenoor die twee mense nie.  Omdat Hy 

God self is, is Hy ook by magte om die mense te help, hulle te genees.  Omdat hy 

lief is vir elkeen, ten spyte van wat die samelewing van hulle dink, herstel hy 

die mense, maak hy hulle gesond. 

Die genesing, die herstel, wat Jesus bring is egter nie so eenvoudig wat ons dink 

nie.  Jesus genees die mense op 3 dimensies.  Ons kan amper sê dat hulle 

drievoudig genees word. 



 In die eerste plek word beide die besetene en die vrou met koors van hulle 

fisiese kwale genees.  Hy sê vir die bose gees om die man te verlaat en dit 

gebeur onmiddellik.  Netso vat hy aan die vrou met koors se hand en dadelik 

word sy gesond. 

 Dit gaan egter verder as dit.  Omdat hulle nou fisies genees is, kan hulle soos 

voorheen weer tempel toe gaan en offer.  Jesus se genesing eindig nie by 

die fisiese nie, nee dit gaan oor na die spirituele.  Eweskielik, in Jesus is beide 

die persone se verhouding met die Here herstel.  Waar hulle voorheen nie 

vir God mag genader het nie, kan hulle nou weer God met vrymoedigheid 

aanbid en loof. 

 Die derde vorm van genesing of herstel vind op ŉ sosiale dimensie plaas.  

Noudat die mense fisies herstel is asook hulle verhouding met God kan hulle 

soos normaal weer in die samelewing funksioneer.  In die teksgedeelte oor 

die siek vrou sien ons dit duidelik.  Dadelik nadat die koors haar verlaat het sy 

oorgegaan om haar rol in die samelewing te vervul.  Sy het hulle weer bedien 

soos voorheen.  Die lewe kon soos voorheen aangaan. 

5. 

Kom ons maak dit op ons vandag, hier en nou, vantoepassing. 

Aan die begin van die erediens, in my inleiding, het ek gestel dat ons omring word 

deur siekte.  Daagliks word mense gediagnoseer met die verskriklikste van siektes.  

Die siekte, soos in die geval van die mense in die Bybel, spoel baie keer oor na die 

samelewing.  Sonder dat mense agter kom hanteer hulle jou anders.  Kyk hulle met 

ander oë na die wat siek is.  Amper asof hulle nie meer ŉ volwaardige persoon is 

nie. 

Maar weet u broers ens susters.  Ons is op nog ŉ wyse siek.   

 En geen dokter of wetenskaplike,  

 geen wondermiddel of mediesetegniek kan ons daarvan red nie.   

Die siekte waaraan elkeen van ons ly is met ons van geboorte af.  Ons poog om 

daarvan weg te hardloop, sommige van ons ontken, ander ignoreer dit weer. 



Wat is die siekte waarvan ek praat gemeente?  Eenvoudige gestel is dit die dood.  

Elkeen van ons ly hieraan en dit kan nie vermy word nie.  En tweedens ly elkeen 

van ons aan ons sondige natuur.  Selfs die beste onder ons is nie sonder sonde 

nie.  Dit is onvermydelik deel van ons.  Dit maak deel van ons gene, van ons 

gedagte, dit is op ons verstand en hart gegraveer.   

En dit maak nie saak wat ek en jy doen nie.  Nie vir een oomblik kan ons ons self 

van die dood en die sonde genees nie.  Dit sal elkeen van ons se dood beteken. 

6. 

Die wonder gemeente is dat ons nie verlore is nie.  Ons is nie uitgelewer aan die 

verskriklike siektes nie. 

Soos in die geval van die besetene en die vrou met koors genees Jesus vir elkeen 

van ons. 

 Sy genesing kan op ŉ fisiese dimensie plaasvind.  Baie getuig van wonders, 

wonderbaarlike genesing. 

 Maar die werklik wonder gemeente vind ons in die feit dat Jesus ons deur 

sy koms na die aarde genees van die sonde en die dood.  Soos in die 

geval van die besetene en die vrou met die koors kan ons deur Jesus God 

weer opnuut nader.  Ons kan God nader omdat Jesus ons geheel en al met sy 

bloed gesond gemaak het.  Dus genees Jesus ons veral op ŉ spirituele vlak. 

7. 

Gemeente, ek sluit af 

Die tema vir vandag se prediking is:  Genees saam en soos Jesus.   

Miskien klink dit vanoggend vir u vreemd?  Hopelik besef u nou dat Jesus nie net 

fisies genees het nie.  Nee, Hy het ook in ŉ Geestelike en Sosiale wyse genees.  

En dit is veral op die derde manier van genees waar ons ŉ rol het om te speel – 

waar ons in ŉ sekere sin mense ook soos Jesus kan genees.  



Waar die mense van die Bybel as gevolg van hulle genesing weer normaal kon 

deelneem aan die samelewing, is dit nou ons taak om ander welkom te laat voel.  

Ons moet hulle soos gaste laat voel wat behoort, wat uiteindelik ŉ veilige tuiste 

gevind het.  Ons doen dit omdat ons dankbaar is vir wat Jesus vir my verrig het.  

Ons is dankbaar omdat hy my genees het en daarom diskrimineer ek nie meer, kyk 

en nie meer neer op ander nie, daarom plaas ek ander voor myself. 

Ek en jy moet waar ons gaan poog om verhoudings te genees.  Dit moet in die 

groter samelewing plaasvind.  Maar ook op die grond – daar waar jy met jou familie, 

vriende en kollegas besig is. 

Laat ons emosioneel, en op ŉ sosiale vlak genees omdat Jesus ons reeds van dood 

en die sonde verlos en genees het. 

Amen 


