
Moet jou nie ontstel nie, glo net             Markus 6 

Goeie môre liewe vriende, dis vandag dag 31 van die Grendeltyd of Lockdown. Nog een week 

dan kan ons darem ŉ bietjie buite gaan oefen. 

Ek weet nie hoe dit met jou gaan nie en wat jy tans beleef nie. In my eie lewe moet ek sê beleef 

ek ŉ nuwe opgewondenheid oor die Here en verwondering van Wie Hy is en waartoe Hy in 

staat is. Ons dien ŉ wonderlike, liefdevolle en genadige, maar ook heilige God.  

Ek wil vanoggend met julle praat oor die perspektief, of bril, waarmee ons na ons situasie kyk. 

Miga het verlede week met ons gedeel hoe die 12 verspieders, wat die beloof te land moes 

gaan verken, verskillend na dieselfde land gekyk het. Die 10 verspieders het met menslike oë, 

met vrees na die beloofde land gekyk en twee het met geloofsoë na die beloofde land gekyk en 

met die wete, of geloof, dat God sal doen wat Hy beloof het. 

Ons gaan vanoggend die bekende gedeelte in Markus 5 lees waar Jesus Jaïrus se dogtertjie uit 

die dood opgewek het. 

Kom ons maak vir ŉ oomblik ons oë toe dan doen ek vir ons ŉ kort gebed ....... 

Daar gaan nou op die skerm weer ŉ paar vrae opkom wat ek wil hê julle met mekaar moet deel, 

of as jy alleen is, jy met die Here oor kan gesels. Dis regtig belangrik dat julle hierdie deel doen 

en nie net na die preek luister nie. Ek wil die pa’s in huishoudinge, waar daar pa’s is, uitnooi om 

die leiding te neem. 

“Pause” die skerm as die vrae opkom. 

Vrae en teksgedeelte: 
➢ Wat is die Here besig om in jou lewe te doen, of waaroor praat die Here met jou? 
➢ Wat waardeer julle van mekaar / as jy alleen is, wat waardeer jy van jou verhouding met 

God? 
➢ Neem kollekte op of besluit saam hoeveel julle gaan EFT of gebruik Zapper. 
➢ Lees Markus 5:21-43 en deel wat vir jou in die gedeelte tref of uitstaan met mekaar. (Of 

praat met die Here daaroor) 

 
Vriende, ek wil jou vra om jou vir ŉ oomblik in te dink in die skoene van Jaïrus. Sy dogter is baie, 
baie siek. Sy veg vir haar lewe. Hy hoor van Jesus wat siekes genees. Onthou, hy is deel van die 
Joodse raad wat Jesus nie voor hulle oë kan verdra nie, maar sy desperaatheid is so groot dat hy 
besluit, hy gaan die kans waag, want daar is geen ander hoop vir sy dogter nie. 
 
Hy kom by Jesus en val voor Hom neer en vra dat Jesus sy dogter moet kom genees. Tot sy 
groot verbasing willig Jesus in en hulle begin stap na sy dogter. Ek vermoed as ek hy was sou ek 
die hele tyd vir Jesus wou aanmoedig om nog vinniger te stap, want sy dogter veg vir haar lewe. 
Tyd is van kritieke belang.  
 



En dan, tot sy groot ontsteltenis, stop Jesus skielik en vra hierdie belaglike vraag: wie het aan 
My geraak? Ek dink Jaïrus moes rond getrippel het van frustrasie. En dit om uit te vind wie in 
hierdie malle samedrom van mense aan Hom geraak het. 
 
Die volgende oomblik sak Jaïrus se moed in sy skoene wanneer hy een van sy slawe 
aangehardloop sien kom. Toe hy hom sien, toe weet hy dis te laat. Sy dogtertjie is dood. Die 
slaaf bevestig dit. Ek vermoed Jaïrus het kwaad na Jesus gekyk. Waarskynlik het hy gedink: As jy 
net nie tyd met hierdie vrou gemors het nie, sou my dogtertjie dalk nog geleef het. 
 
Jesus hoor wat die boodskapper sê en draai na Jaïrus en sê vir hom: Moet jou nie ontstel nie. 
Bly maar net glo. 
 
Ek vermoed dat Jaïrus na Jesus moes kyk en dink, is jy mal. Het jy nie gehoor wat hierdie man 
nou net gesê het nie? My kind is dood. My kind is dood en jy sê vir my ek moet my nie ontstel 
nie. Ek moet net glo. Wat moet ek glo? Wat kan nou meer finaal wees as die feit dat my kind 
dood is? Dood is dood. 
 
Ek vermoed Jesus moes hom in die oë gekyk het en in die kyk moes daar iets gebeur het. Ek 
dink Jesus het daardie vermoë gehad om mense met sy kyk diep in hulle siel aan die spreek. 
Wat ook al gebeur het, hulle is na Jaïrus se huis en daar het Jesus die ondenkbare gedoen.  
 
Jesus sê eenvoudig vir die dogtertjie: Dogtertjie, Ek sê vir jou, staan op! En daar staan sy op uit 
die dood en sy begin loop. 
 
Hoekom is die storie vir ons in hierdie tyd van isolasie belangrik? 
 
Ek het die week met Zoom ingeskakel in ŉ saampraat van sendelinge reg oor die wêreld oor die 
effek van die pandemie in die wêreld en veral die vraag: hoe gebruik God die situasie op 
verskillende plekke in die wêreld? 
 
Een persoon deel toe onder andere, dat die geskiedenis ons leer, dat gelowiges tydens die 
vorige groot pandemies, staande gebly het, omdat hulle geweet het dat hulle bid tot die God 
wat Almagtig is. 
 
Die verhaal van Jaïrus se dogtertjie is juis vir ons in die Bybel opgeteken om vir ons te herinner, 
wie die God is tot wie ons bid en soms roep. Vir Jaïrus en sy vrou was die sigbare, logiese, 
verseker realistiese realiteit, dat hulle dogtertjie dood is. Ek meen, dood is dood. Dis die een 
realiteit waarteen geen mens kan stry nie. Menslik gesproke was hulle dogtertjie dood. 
 
Maar vir God is daar ŉ ander realiteit wat geld en dis die realiteit dat Hy Almagtig is en enige 
iets kan doen. Hy is immers die Een wat uit niks uit nie, alles in die groot heelal geskape het. Vir 
ons as mense, is die realiteit dat dood, dood is. As jy dood is, is die lewe verby. Maar nie vir God 
nie. 
 



Vriende, dit maak nie saak wat die realiteit van die effek van die COVID-19 op ons land, die 
wêreld, of onsself het nie, vanuit God se realiteit is daar altyd hoop. Vanuit God se realiteit kan 
dinge letterlik oornag anders wees. 
 
Jaïrus se dogtertjie was regtig dood, maar haar dood was vir Jesus niks nie. Hy hoef nie eens 
CPR op haar toe te pas nie, hy sê nie word lewendig nie, Hy sê net eenvoudig: dogtertjie, Ek sê 
vir jou staan op. En daar leef sy! 
 
Ons lees in 2 Konings 6 ŉ baie interessante verhaal wat ek dink baie relevant is vir die tyd 
waarin ons leef. Die koning van Aram omsingel die stad Samaria, wat op daardie stadium dit die 
hoofstad van Israel was. Die hongersnood het so erg geword dat die kop van ŉ donkie byna ŉ 
kilogram silwer gekos het en ŉ klein skeppie duiwemis sewe en vyftig gram silwer gekos het.  
 
Die koning van Israel gaan loop uit moedeloosheid op die stad se mure en ŉ desperate vrou 
kom na hom vir hulp. Die vorige dag het sy en die vrou saam met wie sy bly besluit om haar 
kind te kook en te eet. En toe hulle vandag die ander vrou se kind moes eet, toe het die vrou 
haar kind weggesteek. 
 
Hoor julle die absolute desperaatheid van Israel se situasie. Die ekonomie was so tot niet dat 
mense hulle eie kinders, duiwemis en donkiekoppe begin eet het. Die koning was nie ŉ goeie 
koning nie en besluit hy gaan die profeet van die Here laat doodmaak. Maar Elisa stuur ŉ 
profesie en die profesie lei soos volg: 
 
2 Koning 7:1 - “Hoor die woord van die Here! So het die Here gesê: Môre hierdie tyd sal 'n 
mens vir elf gram silwer vyf kilogram meel of nege kilogram gars kom koop, hier in die poort 
van Samaria.” Nou dit klink belaglik, is ek reg. Die ekonomie is tot niet, die stad word al vir 
maande beleer en die Here sê Hy gaan die ekonomie oornag herstel. 
 
Die reaksie van die adjudant vir wie Elisa die profesie gee is eintlik menslik baie logies.  Hy sê: 
Dit is onmoontlik selfs al maak die Here vensters in die hemel sodat dit nou reën.”  
 
Vriende, as ons vanuit ŉ menslike perspektief na ons land en die wêreld se ekonomie kyk, dan 
voorspel almal dat dit jare gaan neem vir die ekonomie om te herstel. Maar die God tot wie ons 
bid, kan dit oornag verander. 
 
Ons lees in 2 Konings 7 dat daar vier melaatses was wat by die ingang van die stadspoort gesit 
het. Hulle dink toe by hulleself, ons gaan in elk geval van die honger sterf. Kom ons stap na die 
kamp van die Arameërs toe, hulle het ten minste vir ons kos. As hulle ons laat leef, leef ons, as 
hulle ons doodmaak, dan gaan ons darem gouer dood. Toe hulle by die kamp van die 
Arameërs kom, sien hulle dat daar niemand is nie. 
 
Ons lees daar wat gebeur het: 6Die Here het die Arameërs in die kamp die geluid laat hoor van 
strydwaens, perde en 'n groot leër. Hulle het vir mekaar gesê: “Die koning van Israel het die 
konings van die Hetiete en van Egipte gehuur om ons aan te val.” 



7In die skemer het hulle op die vlug geslaan. Hulle het die hele kamp net so gelos soos dit 
was, tente, perde en donkies, en vir hulle lewe gevlug. 
 
Die volgende dag was die stad se ekonomie herstel soos Elisa voorspel het. Vriende, nou kan jy 
hierdie verhaal afmaak en sê dis iets wat God eenmaal in die verlede gedoen het. My Bybel leer 
my in Hebreërs 13:8 Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid.  
 
Dis dieselfde God tot wie ons vandag bid. Die Een waarvan ons reg deur die Bybel, verhaal op 
verhaal van lees, wat dooies opwek uit die dood, ŉ stad se ekonomie oornag herstel, water uit 
rotse laat loop in die middel van die woestyn, sy volk op droë grond deur ŉ see laat loop en ons 
so lief het dat Hy sy Seun vir ons sondes aan die kruis laat sterf het, sodat as ons in Hom glo, 
niks ons van sy liefde vir ons kan losmaak nie en die ewige lewe ons beskore is. 
 
Daar is net twee brille waarmee ons kyk:  

1. Die bril van ongeloof, of 
2. Die bril van geloof 

 
Ek kies elke dag vir die bril van geloof en dit maak dat ek meer opgewonde oor God is as wat ek 
in ŉ lang tyd was. Ek is meer dankbaar as wat ek nog ooit was. Ek leef elke dag met die 
verwagting dat ons in ŉ tyd leef waarin ons die grootheid van God gaan beleef soos ons nog 
nooit voorheen dit in ons lewens beleef het nie. 
 
Ek kies vir die bril van geloof, omdat Jesus My Here is en omdat die lewe saam met Hom die 
lewe in oorvloed is.  Jesus nooi jou vanoggend: Kom na My toe, almal van uitgeput en oorlaai 
is.  Kom na My toe met gebed, smeking en danksegging en jy sal vrede ervaar wat alle 
verstand te bowe gaan. 
 
Maar dan moet jy kies vir die bril van geloof, geloof in Jesus Christus, die Een wat in beheer is. 
 
Met watter bril kies jy om te kyk? 
 
Bespreek jou keuse met mekaar en bid saam vir mekaar en vra dat die Here sy grootheid aan 
ons sal openbaar. 
 
Seëngroet:  
Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die 
Heilige Gees sal by julle almal wees. 
 
 


