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Goeie môre Gemeente 

Ek voel ek moet vir van julle sê: “Welkom terug”, die van julle wat lekker weg kon gaan vir ’n 

rukkie, maar net so weet ek ook daar is ’n klomp van ons vir wie ek sê: Ons is nog steeds 

hier. En daarin kan ons eintlik vir mekaar sê: Well done, ons is nog steeds hier! Ons het dit 

gemaak deur nog ’n Kersfees en nog ’n nuwejaar, wat glad nie gelyk het soos ’n vorige 

Kersfees en nuwejaar nie. En ons is deur die genade nog steeds hier. En dalk was dit vir jou 

’n tyd waar jy nuwe goed ontdek het. Dalk het jy ontdek dat jy self tog ’n paar goed kan 

oorleef. Of dalk het jy iets nuus ontdek rondom jou gesin, jou familie, en die waarde van 

saam wees. Of dalk, hopelik, was dit ook ’n tyd waarin jy iets nuuts oor God ontdek het, of 

dalk iets herontdek het oor Hom. 

So kom ons begin sommer vandag met die vraag: Wat het jy die afgelope tyd (en jy kan self 

kies hoe lank die afgelope tyd is) oor God ontdek, of dalk herontdek? 

Gesels gerus met mekaar, en dan kan iemand met ’n gebed open. 

/ 

In die Christelike tradisie het ons ’n woord vir hierdie oordekking oor God, en dit is die woord 

“epifanie”, of epiphany, soos die engels dit stel. En dit verwys nou nie net na ’n blink gedagte 

wat jy kry, of daai oomblik waar jy ’n nuwe oplossing op daai probleem van jou gekry het nie. 

Dit verwys in die kerklike tradisie na ’n nuwe ontdekking oor God, of eintlik nog meer, God 

wat Homself kom openbaar aan ons as mense op ’n nuwe manier. 

Ons as NG Kerk vier dit dalk nie so erg nie, maar op die 6e Januarie is dit die dag wat 

verskeie kerke reg oor die wêreld hierdie epifanie vier, die feit dat God Homself kom 

openbaar het aan die mensdom. En die hele kersverhaal en alles wat daarmee saamhang, 

is eintlik deel van hierdie epifanie. Hulle fokus baie op die Wyse Manne, met die klem 

daarop dat God Homself ook kom openbaar het aan nie-jode, of heidene, waarby ons eintlik 

ook ingesluit sou wees. 

Maar die epifanie begin voor hulle, met Josef en Maria wat iets van God beleef, en die 

herders, en dan gaan die storie aan en die epifanie gaan voort met Jesus wat gedoop word. 

Ons gaan vandag hierdie verhaal saam lees, en ons lees dit in Markus. So julle kan saam 

julle Bybels oopmaak by Markus 1, en ons lees verse 1 tot 11, en deel met mekaar wat hoor 

julle in die teks. 

Lees Markus 1:1-11 

// 

Vandag vra ons die vraag: Hoekom is Jesus gedoop? En om die vraag reg te verstaan, moet 

ons eerstens onthou: Die doop van Johannes is nie dieselfde doop as die een wat ons in die 

kerk doen nie. En nou verwys ek ook nie na klein en groot doop nie, dis nog iets anders, 

maar die doop wat ons in die kerk doen, en hierby sluit ek in die baptiste of AGS wat groot 

doop, is die doop wat gaan oor ons nuwe verbond met God, en die geloofsverhouding wat 

ons met Hom het. So dis God se belofte wat sê Hy kies ons, en ons belofte wat sê ons kies 

Hom. 

Johannes se doop was egter iets heel anders. Die doop wat Johannes gedoen het was nie 

in Jesus se naam nie, en het nie gegaan oor ’n nuwe verbond nie, sy doop het gegaan oor 



mense se sonde wat hulle wou laat skoonwas, en die keuse om nuut te lewe. Die doop het 

eintlik baie te doen gehad met die skuldgevoel wat mense gehad het oor hulle sonde, en 

ook die vrees wat daar was as gevolg daarvan. 

Om hierdie gevoelens beter te verstaan, sal ons nog moet terugblaai in die Bybel tot by 

Maleagie 4:5-6, die laaste verse van die Ou Testament wat sê: “Ek gaan vir julle die profeet 

Elia stuur voordat die dag van die Here kom, die groot, die verskriklike dag. Elia sal vaders 

en kinders met mekaar versoen sodat Ek nie hoef te kom en die land heeltemal vernietig 

nie.” 

Dit was die laaste woorde van die Ou Testament, en tussen die Ou Testament was daar ’n 

paar honderd jaar, omtrent 400 jaar, waarin daar geen epifanie oor God was nie. Daar was 

stilte. En die jode het hierdie laaste woorde gehad, en dit het hulle hele prentjie van God 

gevorm. En dan as Johannes vir hulle sê om hulleself te laat doop sodat hulle sonde 

vergewe kan word, en soos Matteus 3 byvoeg: “Want die tyd van God is naby”, dan is dit 

met hierdie prentjie. 

Die mense het vir Johannes gesien as ’n profeet, sommige het selfs gesê dat hy Elia is wat 

teruggekom het, en ons kom waarsku dat God oppad is, en as ons nie onsself bekeer nie, 

dan gaan Hy ons vernietig en ons van die aarde afvee. So hierdie twee gevoelens, 

skuldgevoel en vrees, maak dat hulle hulleself dan laat doop en bely en belowe om hulle 

lewe om te draai. 

Maar dan beantwoord dit nog nie ons vraag nie: Hoekom het Jesus dan Homself laat doop? 

Want dit kan tog nie oor skuldgevoel wees nie, want Jesus was sondeloos? Iemand vertel 

onlangs dat hulle dink dit moes nogal interessant gewees het as Maria en Elisabet mekaar 

weer daai tyd moes raakloop, en Maria sou vir Elisabet vra: “Hoe gaan dit met Johannes?” 

en Elisabet antwoord haar: “Om eerlik te wees, is Johannes maar ’n bietjie vreemd. Hy bly in 

die woestyn, hy eet krieke, hy dra kameelhaar klere, en nou doop hy mense. En hoe gaan 

dit met Jesus?” En Maria sou antwoord: “Ag, Jesus is perfek...”  

Want Hy was! Jesus was perfek, sondeloos. Hy was perfek in hoe Hy sy ouers hanteer het, 

hoe Hy sy godsdiens gedoen het, hoe Hy sy medemense hanteer het. Hy was Jesus! So as 

Hy homself laat doop, dan kan dit nie wees omdat Hy skuldig voel nie, want Hy het niks om 

oor skuldig te voel nie. En party mense sal dalk sê dat Jesus hier ook namens ons as 

sondaers homself laat doop het, maar eintlik is dit die rol wat die kruis vervul, so hier moet 

dit iets anders wees. 

Jesus laat ook nie Homself doop omdat Hy bang is vir die Vader nie, want Hy ken die Vader, 

en Hy het die perfekte verhouding met die Vader. So dit kan ook nie vrees wees nie, hier 

moet iets anders wees. 

So dan gaan die storie so: Johannes is besig om die mense te doop, en Jesus kom daar 

aan. Johannes sien Hom raak, en sê vir die mense: “Hierdie is die ou van wie ek julle vertel 

het! Dit gaan nie oor my as Johannes nie, Hy is die een van wie ek nog die heeltyd gepraat 

het, hier staan Hy!” Jesus kom dan vorentoe om gedoop te word, en Johannes vra hom: 

“Hoe kan ek dan vir U doop? Ek is nie eers waardig om U skoene los te maak nie,” maar 

Jesus dring aan. Ek hou van die Engelse vertaling waar Jesus vir hom sê: “Suffer me this”, 

met ander woorde, doen dit net, al verstaan jy nie waaroor dit gaan nie, doen dit net omdat 

ek vra. 

Dan word Jesus gedoop, en dan ewe skielik raak dit dramaties. Want soos Jesus uit die 

water uitkom, dan word die hemel oopgeskeur. En ons dink baie keer dis hierdie rustige 

engelekoor wat sing en die wolkies wat so rustig oop trek met ’n liggie, maar dis meer 



dramaties as dit! Die woord wat hier gebruik word, sxidzomenous, is dieselfde woordstam as 

die woord vir wanneer die tempel se voorhangsel skeur as Jesus gekruisig word. Dis ’n 

dramatiese skeuring, wat mense nie sou kon miskyk nie! 

Miskien om hierdie dramatiese aspek te verstaan, moet ons teruggaan na ons kinderdae 

toe, en die van julle wat ’n kwaai pa gehad het sal die storie nog beter verstaan: Verbeel jou 

jy het ’n baie kwaai pa, altyd nors, kort van draad, en eendag terwyl jy by die huis sit, hoor jy 

hier kom sy kar aan gejaag, hy stop haastig voor die huis, klim uit, bars by die voordeur in, 

en stap reguit na jou toe, en sê dan... 

... 

“Jy is my geliefde seun/dogter, in wie ek ’n welbehae het.” (1933 vertaling) 

Dis wat God vir Jesus hier sê: 

“Jy is my geliefde seun, oor jou verheug ek my.” (1983 vertaling) 

“Jy is my seun, my geliefde, oor jou verheug ek my.” (2020 vertaling) 

“Jy is my seun. Ek is lief vir jou, jy maak my bly.” (Die Boodskap vertaling) 

Die Israeliete se gevoel sou dalk presies gewees het wat jy nou gevoel het, as jy dink aan ’n 

kwaai pa wat in ’n huis in storm. Daai verwagting van: Hier is dit nou, God het gekom om die 

hele volk te kom vernieting. Maar dan is die woorde wat uitkom, nie kwaad of veroordelend 

nie. God sê “Jy...”, en in Markus praat God reguit met Jesus: “Jy is my seun, ek is lief vir jou, 

jy maak my bly.” 

Die hele prentjie van hoe Israel vir God gesien het, word in een oomblik verander. En dit is 

die epifanie van Jesus se doop. Tot op daardie punt was alles wat oor God geopenbaar was 

eintlik maar privaat, in terme van die engele aan Maria en Josef, Elisabet, die herders en die 

wyse manne. Maar in hierdie oomblik is dit publiek! Almal sien dit, almal hoor dit, almal 

beleef God wat sê: “Ek is lief vir jou!” En hulle prentjie van God word heeltemal te verander. 

As ons dan terugkyk na Maleagi se woorde wat sê dat Elia sal kom om die verhoudings 

tussen vaders en seuns te herstel, dan sien ons hier dat Jesus, en die Vader, en die Heilige 

Gees, kom wys hoe dit kan lyk! Hulle kom wys dat ’n liefdevolle verhouding kan bestaan. 

Daardie verhouding, wat belowe is 400 jaar tevore, word hier bewys. 

En hierdie verhouding kan dan mos ook nie net stop by Jesus nie, en dit was ook nooit Sy 

boodskap nie. Nee, Johannes 1:12 sê baie uitdruklik: Aan almal wat Hom aangeneem het, 

die wat in Hom glo, het Hy die reg gegee om kinders van God te word. Dis ek en jy! Ons is 

God se kinders, so dieselfde woorde kom dan by jou: “Jy is My geliefde seun/dogter. Jy 

maak My bly, Ek is lief vir jou!” 

Dit gaan ook dan nog dieper, want dis ook nie net ons verhouding met God nie. Nee, ons 

verhouding met ons eie kinders, of met jou ouers, of met jou broer of suster, of jou man of 

vrou. Daardie verhouding is veronderstel en kan een van liefde wees. God kom wys vir ons 

dat dit moontlik is, en Hy maak dit ook moontlik deur Jesus wat die sonde op die kruis 

oorwin het. Hy maak dit vir ons moontlik om vir ons kinders te sê: “Jy is my geliefde seun of 

dogter, jy maak my bly.” Of vir jou ouers te sê: “Jy is my geliefde ma of pa, jy maak my bly.” 

Of vir jou broer, suster, of wie ook al. 

En natuurlik stop dit ook nie net by ons familie en die mense naby ons nie, dis ook ons wat 

na die wêreld toe gaan en vir hulle sê: “Ek het jou lief, en net oor wie jy is is ek bly, want wie 

jy is is iemand wat deur God gemaak is.” 

// 



Jesus het Homself laat doop, eerstens omdat dit ’n oomblik was waarin Hy gesalf was as 

messias in die publiek, sodat almal dit kan sien. Maar Hy is ook gedoop omdat dit ’n 

epifanie-oomblik was waar almal kon sien dat hierdie God se seun is, en God is lief! God het 

liefde! 

// 

So dalk is dit iets wat jy vandag self moet hoor? Miskien moet jy vandag weer van voor af 

hoor dat God vir jou sê: “Jy is my seun/dogter. Ek is lief vir jou. Jy maak my bly.” Dit beteken 

nie ons moet perfek wees soos Jesus nie, Hy maak jou perfek, en Hy sê dit vir jou. En as jy 

dit dalk nog nie nou voel nie, moet jy dalk weer by God gaan sit, gaan tyd spandeer saam 

met Hom, totdat jy weer daai woorde hoor van ’n Pa wat vir jou sê: “Ek is lief vir jou, jy maak 

my bly.” 

/ 

Of miskien is hierdie ’n dag waarop jy moet vra: Vir wie moet ek hierdie woorde gaan sê? 

Dalk is dit jou eie kinders vir wie jy moet gaan sê: “Ek is lief vir jou. Jy maak my bly. Jy maak 

my trots. Dis vir my ’n voorreg om jou pa/ma te wees.” Of dalk om vir jou ouers te gaan sê: 

“Ek is lief vir julle, julle maak my bly. Dis vir my ’n vreugde om julle kind te wees.” Of vir jou 

man of vrou, of jou familie, of jou vriende, of kollegas. Vir wie moet jy gaan sê: “Ek is lief vir 

jou, jy maak my bly”? 

Mag ek en jy vandag hierdie woorde hoor, en mag ek en jy ook die een kry vir wie ons dit 

moet gaan sê. 

Mag God die Vader wat jou in liefde gemaak het, Jesus Christus wat uit Sy groot liefde jou 

gered het, en die Heilige Gees wat die Liefde in ons is, met jou wees en bly. 

Amen 

Addisionele Vrae: 

1. Hoe voel dit om by die Here te hoor “Ek is lief vir jou, jy maak My bly”? 

2. Vir wie moet jy dit gaan sê of wys? Hoe gaan jy dit doen? 


