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24 Jesus het Hom gereed gemaak en daarvandaan weggegaan na die gebied van Tirus toe. Daar het Hy in 'n sekere huis tuis 
gegaan, en Hy wou nie hê dat iemand dit te wete moes kom nie. Tog kon Hy nie onopgemerk bly nie. 25 'n Vrou wie se dogtertjie 
van 'n onrein gees besete was, het gou van Hom te hore gekom. Sy het gekom en voor sy voete neergeval. 26 Hierdie vrou was 
'n Griek wat in Siro-Fenisië gebore is. Sy het Hom gevra om die bose gees uit haar dogter uit te drywe. 27 Maar Hy het vir haar 
gesê: “Wag dat die kinders eers klaar eet, want dit is nie mooi om die kinders se kos te vat en vir die hondjies te gooi nie.” 28 Sy 
het Hom geantwoord: “Here, die hondjies eet darem onder die tafel die kindertjies se oorskiet.” 29 Toe sê Hy vir haar: “Op 
grond van wat jy gesê het, kan jy maar huis toe gaan; die bose gees het al klaar uit jou dogter uitgegaan.” 30 Toe sy by die huis 
kom, kry sy haar kindjie op die bed lê en die bose gees was al klaar uit haar uit. 
31 Jesus is weer uit die gebied van Tirus weg en deur Sidon na die See van Galilea toe in die gebied van Dekapolis. 32 Die mense 
bring toe 'n dowe man wat ook 'n spraakgebrek het na Hom toe en vra Hom om tog sy hand op hom te lê. 33 Hy het hom eers 
eenkant toe gevat, weg van die mense af. Toe het Hy sy vingers in die man se ore gesteek en spoeg aan sy tong gesmeer. 34 
Daarna het Hy na die hemel toe opgekyk, gesug en vir hom gesê: “Effata!” Dit beteken: Gaan oop! 35 Sy ore het dadelik 
oopgegaan, die belemmering van sy spraak het verdwyn, en hy het reg gepraat. 36 Jesus het die mense belet om dit vir iemand 
anders te vertel, maar hoe meer Hy hulle belet het, hoe meer het hulle dit verkondig. 37 Hulle is geweldig aangegryp en het 
gesê: “Alles wat Hy doen, is goed: die dowes laat Hy hoor en die stommes laat Hy praat.” 
#Die Barney beginsel:  
I love you, you love me, We’re a happy family. With a great big hug and a kiss from me to you, Won’t you say you love me too?  
Barney spreek kinders al lankal aan! Maar wat aan Barney spreek klein kinders so aan? Kinders reageer op liefdevolle aandag!  
Wanneer klein kindertjies na Barney kyk, weet hulle sonder dat dit aan hulle vertel hoef te word dat al die kreatiewe energie, 
verspotte liedjies en aktiwiteite op die skerm heeltemal op hulle GERIG is!  Kinders (wie hulle is en waar hulle is) is die 
MIDDELPUNT van Barney se aandag!   
Soos die bekende Leonard Sweet dit skitterend stel:  “No matter how much Barney ‘bugs’ us as adults, we must admit that in 
achieving the goal of reaching and riveting little children with his messages and ideas, Barney has DONE WELL.”   Leonard Sweet 
het op grond hiervan die Barney Beginsel op die tafel geplaas: Die Barney Beginsel is: OM in enige taak GOED TE DOEN, moet 
ons bewus wees van én sensitief wees vir die behoeftes van daardie persone wat ons wil bereik en betrek.  
Ons weet Jesus het hierdie beginsel meegeleef - dat mense van Hom in Markus 7:37 gesê het: “Alles wat Hy doen, is goed.”  
Jesus was dus ’n meester van die Barney-beginsel en hierdie twee stories vandag is ’n perfekte illustrasie daarvan! Ons as kerk, 
Sy dissipels, kan gerus hierdie beginsel omarm en uitleef as ons as Jesus-volgelinge die impak wil hê wat ons Meester gehad het 
en steeds het. 
 
# Drie leidrade wat ons help om die Barney beginsel te leef 

1. “Daarna het Hy na die hemel opgekyk” (vs 34).  Dit sê alles van Jesus en ook as Sy volgelinge - dié verhouding met God 
die Vader is ons kragbron - is waar die Barney-beginsel begin. Peter T. Forsyth het ’n ongelooflike diep ding gesê: 
“Unless there is within us that which is above us, we shall soon yield to that which is around us.”  Dit gaan oor God... 
aanbidding gaan oor God... 

 
2. Hy het gesug (vs 34) Die woorde vertel van die Barney-beginsel: OM GOED TE DOEN in enige taak, moet ons bewus wees van 
én sensitief wees vir die behoeftes van daardie persone wat ons wil bereik en betrek. 
Sy sug was ’n saamvoel met die doofstom persoon...  dis waar ons as Sy volgelinge ook moet wees.  
 
Maar dikwels is ons soos Brennan Manning, die bekende skrywer.  Hy vertel van ’n insident wat by hom spook. Dit was nog in 
die dae toe hy ’n katolieke priester was en invloedryke, ryk vriende hom genooi het om na ’n Broadway show daar in New York 
te gaan kyk. Hy het die kans met albei hande aangegryp. Gedurende die pouse het hulle op die sypaadjie gestaan en gesels en 
mekaar probeer beïndruk met hulle kennis van die teater. ’n Daklose vrou wat koerante verkoop het, het hom genader en 
sonder om sy gesprek te onderbreek, het hy ’n muntstuk uit sy sak gehaal en vir haar gegee. Sy het hom sy koerant aangebied, 
maar hy het haar weggewys.  Die vrou het aan sy priesters boordjie opgemerk dat hy ’n priester is. Sy het saggies met hom begin 
praat: “Father, could I talk to you for a moment?” Manning vertel dat hy kwaai na haar gedraai het en vir haar gesê:  “Can’t you 
see I’m talking with someone? Do you make it a habit of interrupting people? No wonder you’re in the condition you’re in.  Wa it 
over by the wall, and I’ll be there when I’m finished.” Die vrou het geretireer en saggies hakkelend vir Manning, wat toe al weer 
sy vriende in die gesig gestaar het, gesê:  “Jesus would not have talked to Mary Magdalene that way.” In die oomblik wat die 
woorde by Manning ingesak het en hy kon terugdraai na haar, was sy weg! Hy het naarstiglik gesoek na haar, maar kon haar nie 
weer kry nie. In sy kommentaar op hierdie storie merk hy later op. “I’ve been looking for her ever since, I made it difficult for her 
to believe that God, whom she hadn’t seen, loved her, when the priest, whom she had seen, did not.” 
 
3. Die volgende belangrike punt om regtig hierdie Barney beginsel te omarm, is miskien waar alles vir ons almal moet begin, 
omdat ons so vasgevang is in ons maniertjies van doen en dink dat ons ook nodig het dat Jesus vir ons sê:  
“Effata! Gaan oop!”  Soos ’n bekende aanhaling dit graag onderstreep: “Your mind is like a parachute. It only works if its open!” 
Hoe oop (effata)  is ons vir die nuwe en anderse? As ons goed wil doen met die Barney-beginsel en mense wil bereik en betrek 
soos Jesus gemaak het, sal van die goed wat die kerk doen, nie altyd in jou smaak, genot, of voorkeure val nie. Omdat ons oop is 
vir Jesus se manier van doen! 


