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21Jesus het daarvandaan weggegaan en na die streke van Tirus en Sidon toe vertrek. 22'n Kanaänitiese vrou wat in 
daardie gebied gewoon het, het onverwags by Hom aangekom. Sy het aanhoudend geroep: "Ontferm U oor my, 
Here, Seun van Dawid! My dogter is in die mag van 'n bose gees, en dit gaan sleg." 23Maar Hy het haar niks 
geantwoord nie. Sy dissipels kom toe by Hom en vra: "Stuur haar weg, want sy hou aan met skreeu hier agter ons." 
24Jesus antwoord: "Ek is net na die verlore skape van die volk Israel toe gestuur." 25Maar die vrou kom kniel voor 
Hom en sê: "Here, help my!" 26Hy sê vir haar: "Dit is nie mooi om die kinders se brood te vat en vir die hondjies te 
gooi nie." 27"Dit is waar, Here," sê sy, "maar die hondjies eet darem van die krummels wat van hulle base se tafels 
afval." 28"Mevrou," sê Jesus vir haar, "jou geloof is groot. Jou wens word vervul." Van daardie oomblik af was die 
dogter gesond. 
 
#Jesus antwoord nie 
Regdeur die Evangelie reageer Jesus onmiddellik wanneer iemand na Hom roep vir genesing, redding of verlossing. 
Daarom verbaas Jesus se aanvanklike stilte teenoor die Kanaänitiese vrou. Die heidense vrou gebruik selfs Jesus se 
Joodse titel, "Seun van Dawid" en noem Jesus "Here". Tog reageer Jesus nie. Dit is die enigste plek in die Evangelie 
waar Jesus iemand ignoreer wat in nood verkeer. 
Die dissipels se reaksie is ook vreemd. Hulle wil hê Jesus moet van die lastige vrou ontslae raak. Mens weet nie of 
hulle bloot wil hê Jesus moet waar wegstuur, en of hulle wil hê Jesus moet haar gee wat sy wil hê sodat sy die pad 
kan vat nie. Jesus se antwoord is dat sy nie deel is van Israel na wie Hy gestuur is nie.  
Die vrou is werklik in 'n doodloopstraat. Sy is vasgevang tussen haar dogter se siekte, Jesus se onwilligheid om te 
help, en die dissipels se irritasie met haar. Ten spyte van Jesus se vermaning kom kniel sy weer voor Hom en vra hulp 
#Die kinders se brood 
Jesus se tweede reaksie is selfs skerper. Hy sê dis nie mooi om die kinders se brood te vat en dit vir die honde te gooi 
nie. Die kinders is die Jode vir wie Hy genade, brood, gebring het. Die honde is die heidense Kanaäniete wat nie 
onder God se volk gereken is nie. Die brood moenie vir die honde gegooi word nie. 
Hierdie is 'n belediging, want die destydse wêreld het nie skatlike skoothondjies geken nie. 'n Hond was 'n hond. 
Jesus sê die honde kan nie by die tafel aansit nie, daar is nie vir hulle brood nie. 
#Aanhouer wen 
Die vrou laat haar nie keer nie. Ja, maar die honde kry darem die broodkrummels wat van die tafel af val. Jesus kan 
weet dat daar ook vir haar genade moontlik is, al is sy nie 'n Jood nie. Die vrou daag Jesus uit oor die grense van sy 
genade. Hy is die Messias van Israel, maar in sy groot liefde moet daar tog ook vir haar dogter hulp wees? 
Deur aan te hou, onderstreep die vrou Jesus se lering aan sy dissipels. Hy het hulle geleer om te volhard in die 
aangesig van vervolging en verwerping (Matt. 5:10–12; 10:16–25); om belediging geduldig te verduur eerder as om 
te vergeld (5:38-48); om 'n lewe van diensbaarheid te lei, selfs diens aan die heel kleinste en eenvoudigste (10:42). 
Terwyl sy eie dissipels stadig is om te kliek, hou hierdie uitlander, heiden, vrou, aan. Sy verduur dit om onder die 
honde gereken te word en reageer, nie met vergelding nie, maar met geloof. 
#Jesus reageer 
Uiteindelik reageer Jesus: "Mevrou, jou geloof is groot. Jou wens word vervul." Van daardie oomblik af was haar 
dogter gesond. 
Op hierdie manier skuif Jesus sy bediening aan al die nasies vorentoe in terme van tyd. Wat eers bedoel was vir na sy 
krusiiging en opstanding ("Gaan dan na aldie nasies toe") word nou reeds werklikheid. Daar is nou reeds genade vir 
heidene. 
Wat hierdie vrou beleef, is wat die heidennasies later sou beleef. Die genade en genesing van Jesus strek verby die 
grense van Israel. Ook Afrikaners, Engelse, Zoeloes, Xhosas, Sotho's, Duitsers, Spanjaarde, Hollanders word ingesluit 
in God se genade. 
 

#Kreet van die wêreld 

Die dissipels het nie geweet wat om met die vrou se krete te maak nie. Hulle moes leer om dit te hoor en met liefde 

en genade daarop te reageer. Dieselfde is vandag van ons waar. 

Die noodkrete van die vrou open 'n uitsig op die massiewe kreet wat uit die geteisterde en gebroke wêreld se 

oorlogsvelde opklink. Ook die angsgevulde krete van mense wat in geweldsmisdade en moorde wreed vermink en 

om die lewe gebring word. Daar is in die wêreld miljoene verhongerdes, vlugtelinge, ontworteldes, onderdruktes, 

vergete en verwaarloosde kinders wat pleitend huil om hulp. 'n Magtige geskreeu klink uit die weerlose mensdom 

op, wat pleit om "ontferming!" 


