
Huisgeloof2018#9 - Markus 14-15 
19-25 Maart - hierdie is die week voor die groot lydensweek. Sondag is dit Palmsondag. Die laaste 
sondag voor Paasnaweek. Ons lees die passie van Jesus uit Markus se evangelie en stap saam 
met Jesus op Sy lydensweg. Lees elke dag 'n gedeelte saam uit Markus 14 en 15. 
 

Markus 14:1Twee dae later sou dit die paasfees en die fees van die ongesuurde brood 
wees. Die priesterhoofde en die skrifgeleerdes was op soek na 'n plan om Jesus op 'n 

slinkse manier gevange te neem en dood te maak. 2Hulle het gesê: “Nie op die fees 
nie, sodat daar nie miskien oproer onder die volk kom nie.” 

Jesus word in Betanië gesalf 

3Jesus was in Betanië in die huis van Simon die melaatse. Terwyl Hy aan tafel was, 
het daar 'n vrou gekom met 'n albaste fles egte, baie duur nardusolie. Sy het die fles 

oopgebreek en die inhoud daarvan op sy kop uitgegiet.4Party van die mense het 
onder mekaar hulle verontwaardiging uitgespreek: “Waarvoor is hierdie vermorsing 

van reukolie? 5Hierdie reukolie kon vir meer as drie honderd silwermuntstukke 
verkoop en die geld vir armes gegee gewees het.” En hulle het teen haar uitgevaar. 

6“Laat staan haar,” het Jesus gesê. “Waarom maak julle dit vir haar moeilik? Sy het 
'n goeie daad aan My gedoen.7Julle het tog altyd armes by julle, en wanneer julle wil, 

kan julle aan hulle goed doen, maar vir My het julle nie altyd by julle nie. 8Wat sy 
kon, het sy gedoen. Sy het vooruit al my liggaam gesalf as voorbereiding vir my 

begrafnis. 9Dit verseker Ek julle: Oral waar die evangelie in die hele wêreld verkondig 
word, sal daar ook vertel word wat sy gedoen het, tot 'n herinnering aan haar.” 

Judas onderneem om Jesus te verraai 

10Judas Iskariot, wat een van die twaalf was, het sy hulp vir die priesterhoofde gaan 

aanbied om Jesus in die hande te kry. 11Toe hulle dit hoor, was hulle bly en het hulle 

belowe om hom daarvoor te betaal. Hy het toe na 'n plan gesoek om Hom by 'n 

geskikte geleentheid te verraai. 

 
ŉ Student het vir ŉ teologiese dosent, ŉ sekere Dr. Carlyle Marney gevra, “Dr. Marney, waar was 
die tuin van Eden?” Marney het geantwoord, “Suid Elmstraat 215 in Knoxville, Tennessee.”  
“Doktor, u trek nou my been. Dit is bedoel om iewers in die Midde-Ooste te wees, nie waar nie?” 
“Wel dit mag wees” het Marney geantwoord “Maar toe ek ŉ seun was, was dit geleë op Elmstraat. 
Daar het ek geld uit my ma se beursie gesteel, winkel toe gegaan, lekkers gekoop en dit opgeëet. 
Ek was so skaam oor wat ek gedoen het dat ek toe ek by die huis gekom het, in die kas gaan 
wegkruip het. Dit was daar waar my ma my gevind het en vir my gevra het: “Waarom kruip jy weg? 
Wat het jy aangevang?” 
Donald J. Shelby, ŉ predikant in Amerika,  wat graag die storie vertel, nooi dan sy hoorders uit om 
ons eie Eden te plaas - soos hy dit stel -  “where we first betrayed our highest, discovered that 
there was a shadow-side within us and tried to hide from the reality of our duplicity. What 
happened to Adam and Eve is the story of all of us...” 
Ons almal het ons Edens – dalk ook op meer as een plek.  Daarom het ons Golgota nodig, ja, 
daardie Man wat daar aan kruis hang. Hy, Jesus, maak ons vry om nuut te lewe. Vandag fokus 
ons daarop. 
 

'n paar van die ongewone karrakters rondom Jesus se kruis praat oor Hom. 

 

Hulle sê Hy is dood… Hulle het Hom na my gebring, wat kon ek nou eintlik doen? Ek wens hulle 
wil my uit hulle godsdienstige twiste los. Maar toe hulle sê dat Hy gelaster het -  hulle top sonde! - 
het ek geen ander keuse gehad as om te luister nie. Hulle kon die lewe vir my moeilik maak en ek 
het al genoeg daarvan gehad.  



Ek wou aan beweeg, miskien was hierdie net die hupstoot wat my loopbaan nodig gehad het… 
ek het geen ander keuse gehad nie. Ek is nie heeltemal onder ŉ kalkoen uitgebroei nie… ek weet 
hoekom die priesters my betrek het – hulle was jaloers op dié Jesus, jaloers op Sy mag. Hier was 
ŉ Man wat nie in staat was tot leuens nie.  

Ek wou Hom help, ek was van plan om Hom vry te laat, glo my! Ek wou net hê dat mense self 
die keuse maak want op die manier sou ek nie met my base moeilikheid hê nie.  

Ek was bereid om Hom vry te laat, maar kan jy glo… die mense vra toe vir Jesus Barabbas - ŉ 
verdomde misdadiger. Ek het selfs vir hulle gevra: “Wat wil julle hê moet ek doen?”   “KRUISIG 
HOM”, het hulle geskree, “KRUISIG HOM!”  

Moenie die skuld op my pak nie – ek het net gedoen wat hulle wou gehad het. Ek het die bevele 
gegee… maar regtig… ek het net gedoen wat hulle wou gehad het. Ek was my hande in onskuld! 
Hulle sê Hy is dood, siestog, dit is darem jammer om te sien hoe sulke tipe mag vernietig word… 
(Pilatus) 

 

Ja, Hy is dood, ons het Hom vasgespyker en daarbo laat hang. Hy‘t mos gesê Hy was ŉ 
koning. Daarom het ons ŉ pers kleed op hom geplaas – die Man moes ten minste soos ŉ koning 
lyk.  Ons het selfs ŉ kroon vir Hom gemaak… ’n doringkroon!  

Ons het hom gesalueer met “ons groet u, Koning van die Jode!”  

Toe het ons ŉ bietjie sports met Hom gehad… geslaan, gespoeg en gespot. Dis al. Toe trek ons 
Sy eie klere weer aan.   

Weet julle Hy kon nie eens Sy eie kruis dra nie, ons het iemand van die straat gegryp om dit te 
doen. As ek daaraan dink… ons het selfs vir hom wyn aangebied om te drink, maar Hy wou niks 
weet nie. Ons het selfs loot getrek oor wie van ons kry sy klere.   

Ja, ek het Hom doodgemaak, liewers, ons het… ook die ander soldate saam met my! Dis net my 
werk en dit sorg vir kos in die huis. Ek het net bevele uitgevoer. Ek kon niks anders doen nie, want 
anders was dit koebaai werk, hallo hongerte.  

Dis nie my werk om te besluit wie leef en wie sterf nie. As die wet sê mense moet sterf dan is dit 
my werk om dit uit te voer. Die wet is verbreek en dis hoekom hy doodgemaak is. Ek het net 
bevele uitgevoer. Ja, Hy is dood… (Een van die soldate) 

 

Hy is dood… ek het so ŉ naar kol op my maag en dit wil nie verdwyn nie, jong, ek is bevrees die 
gevoel gaan nooit verdwyn nie! Ek was in die tronk vir my misdade en ek was skuldig. Ek het van 
al die drama rondom  Jesus gehoor, maar ek sweer die Man het glad nie soos ŉ krimineel gelyk 
nie. ’n Egte krimineel, vra my, verloor die sprankel in sy oë, omdat ons gedurig bang is, hulle vang 
ons.    

Daar was ŉ sprankel – ŉ lig - in Sy oë, ek het dit raakgesien. Ek kon Hom nie in die oë kyk toe ek 
losgelaat word en Hy moes in my plek sterf nie.  

Ek het geweet hierdie Man was nie skuldig nie, glo my, ’n krimineel kan gou ŉ ander een herken 
– hierdie Jesus was onskuldig. Hulle het my uit die tronk gelei, my boeie afgehaal en ek was ŉ vry 
man… wat ook al dit mag beteken.  

Ek sal jou die waarheid vertel, Jesus was met sy doodvonnis en al meer vry as ek op vrye voet.  

Hulle sê Hy is dood maar al wat ek weet… dit moes ek gewees het wat daar aan die kruis 
gehang het... ek moes daar gehang… ek nie Hy nie. (Barabbas) 

 

Hy is dood… Ek het opgekyk en self gesien hoe Hy met ŉ gesukkel Sy laaste asem uitblaas en 
ek het toe geweet Hy is dood. Daar was iets oor Hierdie Man, die manier hoe hy gesterf het, die 
snikkende vrouens rondom die kruis…  

Maar ek weet net God kon vir my sulke woorde gee… Kyk, daar was iets rondom hierdie Man - 
hulle beweer Hy is ŉ godslasteraar, ’n misdadiger, maar ek bely net wat in my hart borrel, Hierdie 
Man was waarlik die Seun van God.  

Hulle sê Hy is dood… wat sê jy? Wat was jou aandeel hierin? Wie sê jy is Hy? 

(Die Romeinse offisier) 


