
Preek 4 Maart Jan Steyn 

Teks: Lukas 7:36-50, Markus 2:23-27 en Markus 3:20-35. 

Tema: Die Radikale Jesus 

 

Inleiding: 

Jesus was radikaal. Die ultimate spelbreker of game changer. Hy was nie 'n 

hervormer wat net 'n Jesus sousie oor die ou Joodse godsdiens kom gooi het nie. Jesus 

het nie gekom om godsdiens te hervorm nie, maar om 'n radikale nuwe manier van 

leef in die genadige teenwoordigheid van God daar te stel. Jesus is wat die 

Amerikaners noem hierdie contrarian leader- hy staan teenoor dit wat vooraf gegaan 

het. Hy is ook wat ons sou kon noem 'n stroomop-leier. Jesus het nie die appelkar van 

die Joodse godsdiens geneem en mooi nuwe mags opgesit en chroom waar voorheen 

hout was nie. Hy het die appelkar kom omgooi! Vir Jesus is agter nou die nuwe 

voor, bo die nuwe onder, laaste die nuwe eerste, klein die nuwe groot, swak die 

nuwe sterk, verloor die nuwe wen, weggee die nuwe manier van ryk word, sterf 

aan jouself die nuwe manier van leef, dien die nuwe leierskap.  

 

Min of meer alles wat heilig was, het Jesus verontreinig in die godsdienstige mense 

van sy tyd se oë: die Sabbat, die tempel, die grense tussen heilig en onheilig. En ons 

moet altyd onthou dat Jesus daarom nie gekruisig is deur die diewe en straatboewe 

van sy tyd nie. Nee, doodgoeie mense het Hom  gekruisig, godsdienstige mense wat 

die beskermers en instandhouers was van alles wat heilig was in Israel. 

 

Ek wil na drie insidente uit Jesus se lewe en bediening op aarde gaan kyk wat vir ons 

hierdie prentjie bied van hoekom Jesus en Sy boodskap so radikaal was. Daarna sal ek 

elke keer vra wat die betekenis daarvan vir jou en my lewe as God se kind en vir die 

kerk is. 

 

Lukas 7:36-50: Jesus se taal: Vryspraak en woorde wat opbou: 

Jesus word genooi na die huis van Simon die Fariseër. Nou dit is vreemd dat Jesus 

genooi word na die huis van een van die Fariseërs met wie Hy so gereeld vas gesit en 

verskil het. Hierdie ou lyk my het Jesus genooi net ingeval Hy dalk die real deal was 

en werklik een of ander profeet van God. Maar daar was klaar van die begin af 'n 

sekere skeptisisme in hierdie ou oor Jesus. Hy verwelkom Jesus nie op die korrekte 



manier nie of soos ware gasvryheid in daardie tyd dikteer het nie. As iemand in jou 

huis gekom het,  moes jy hom eers groet met die soen van vrede. Dis seker wat die 

rugbyspelers mekaar deesdae gee na die tyd gee in die Super Vyftien as daar 'n drie 

gedruk is. Die tweede wet van gasvryheid was dat jy vir iemand koue water gesorg 

het sodat sy stowwerige voete afgewas en gelawe kon word. Die derde voorskrif vir 

gasvryheid was dat jy olie op iemand se kop gedrup het. Hierdie Fariseër doen nie een 

van hierdie dinge teenoor Jesus nie. 

 

Jesus is nou as rabbi of leermeester in hierdie man se huis saam met die mans in die 

eetkamer. Dit was ook gebruik dat as 'n rabbi iemand se huis besoek het, mense 

welkom was om van buite af in te kom en te kom luister na die wysheid uit hierdie 

rabbi se mond. Toe kom daar 'n vrou in. Sy gaan nie kombuis toe na die ander 

vrouens nie. Nee, sy openbaar swak maniere en stap daar by die mans in die eetkamer 

in waar net hulle geëet en gekuier het. En die ergste is- haar hare was losgemaak- dit 

was as bloot onbetaamlik beskou- hierdie vrou was los of erger nog 'n prostituut. 

Joodse meisies wat getrou het, kon nooit weer met los hare in die openbaar verskyn na 

hulle troue nie. As jy as getroude vrou in jou bikini op die strand gesit het- bolla! As 

jy gaan draf het- Franse vlegsel! Los hare is gelyk aan los vrou, het hulle geglo. 

 

Simon en sy mede- Fariseërs kyk met afsku en oordeel na hierdie vrou. Haar naam of 

hoe sy beland het waar sy is in prostitusie is nie vir hulle belangrik nie. Vir hulle is sy 

'n geval- iemand wat skuldig gestaan het voor die wet en daarom voor God. Hulle het 

hierdie sondige vrou wie se los hare die advertensiebord vir haar beroep was, totaal 

afgeskryf. Jesus is bewus van hulle gedagtes van oordeel en vra aan Simon die 

kernvraag: Sien jy hierdie vrou? Simon, daar is 'n mens agter die sonde en die 

verkeerde pad en die slegte keuses en jy moet haar raaksien. Jy wat jou daarop roem 

dat jy naby aan God is en leef deur jou onderhouding van die wet, moet sien dat sy 

soveel meer liefde en eer aan my bewys het as jy. Jy wou my op hierdie veilige 

afstand hou- jy het nie eers olie op my kop gedrup nie. Sy kom drup duur reukolie op 

my voete en droog dit met haar hare af. Sy is eintlik die gasheer vir die Messias hier, 

Simon en nie jy nie. 

 

Die Fariseërs se denke en taal teenoor hierdie vrou is vol oordeel. Jesus praat net drie 

sinne met haar direk: Jou sondes is vergewe. Jou geloof het jou gered. Gaan in vrede. 



Jesus se woorde maak hierdie mens heel en bring vir haar ewige genesing. Jesus se 

woorde is boustene wat mense red en bevry en vry spreek. Die Fariseërs se woorde 

was hamers wat sondaars nog verder neergeslaan en tot in die duisternis buite God se 

genade en koninkryk verdoem het. 

 

Hoe dink ons oor ander mense en hoe praat ons van hulle en met hulle? Is ons taal die 

taal van die Fariseërs wat slegte labels op mense plak en hulle oordeel of is ons denke 

en woorde teenoor mense woorde wat vry spreek en verwelkom en innooi en opbou? 

Ons taal wat ons praat oor mense en met mense laat iets baie duidelik blyk oor wat in 

ons harte aan die gang is. Of ons die hart van Jesus vir mense het of die hart van die 

Fariseër. 

 

Markus 2:23-27: Mense bo wette en verhoudings bo reëls: 

Die Sabbat was vir die ou Jode geweldig belangrik. Saam met die besnydenis was dit 

een van die twee dinge wat hulle van ander volke onderskei het. Die Joodse Sabbat 

het gestrek van Vrydagaand tot Saterdagmiddag voor donker. Met verloop van tyd het 

die reëls oor die sabbat soos deur die godsdienstige leiers uitgewerk is, hierdie vorm 

van onderdrukking geword. Dit was vol puntenerige reëls soos dat mense nie kos kon 

voorberei op daardie dag nie en ook nie enige werk kon doen nie. Mense mag selfs op 

die Sabbat nie seksueel verkeer het nie. Die feit dat Jesus en Sy dissipels koringare 

uitgevryf het vir kos word deur die Fariseërs wat die hekwagte van al die Sabbats 

reëls was, interpreteer as werk op die Sabbat en dit was onwettig. 

 

Jesus stel teenoor hulle die radikale gedagte voor dat mense nie in diens van die 

Sabbat of slawe daarvan moet wees nie, maar dat die Sabbat gegee is om in diens van 

mense te wees. Die Sabbat was oorspronklik deur God gegee om mense se lewens 

beter te maak en 'n dag van rus en herstel daarin te bou. Stephan Joubert skryf dat 

Jesus se argument is dat die Sabbat gaan oor egte verhoudings met lewende mense en 

nie meer oor 'n reëlbehepte verhouding met 'n lewelose dag nie. Jy kan volgens Jesus 

nie meer 'n verhouding met die Sabbat hê nie, slegs met God en met regte mense. 

 

Die vernaamste redes wat ingebring is rondom Jesus se doodsvonnis, was sy 

oortreding van die sabbatswette. Want mense en verhoudings was vir Jesus bo reëls 

en regulasies. Hierdie siening het hom sy lewe gekos. Barclay skryf so daaroor: 



"People matter far more than systems. Persons are far more important than rituals". 

Waaruit bestaan ons geloof en hoe lyk die kerk vir mense daarbuite? Is ons geloof 

hierdie stel reëls en regulasies wat ons vreesagtig nakom en aan vashou? Sal mense 

my of die kerk beskryf net in term van die moets of moenies wat ons gedurig voor 

hulle koppe gooi? Of is die kern van ons geloof  egte verhoudings met God en regte 

mense? Jesus het ons kom leer die kernsaak van Christenskap en die kerk is 

verhoudings en nie reëls en regulasies nie. 

 

Markus 3:20-35: Jesus se nuwe siening van familie: 

Ons sou dink as daar mense was wat in Jesus se binnekring sou tel, was dit sy 

bloedfamilie. Die ou Jode het jou eerste plig as teenoor jou bloedfamilie beskou. 

Hierdie druk sou veral op Jesus as eerste kind en oudste seun van Josef en Maria 

gerus het. Ons sou ook kon dink dat die Skrifgeleerdes wat hulle uitsluitlik toegewy 

het aan die bestudering van die Torah of Joodse wet sekerlik in die Seun van God se 

binnekring sou tel. Maar dis nie wat gebeur nie. Jesus se eie familie meen dat hy van 

sy kop af geraak het- hulle het hom kom haal om hom teen homself te beskerm en die 

familie-reputasie te probeer red. Die Skrifgeleerdes het gemeen dat Hy van die duiwel 

besete was. 

 

Op die ou end staan die bloedfamilie van Jesus buite die huis waar Hy met die skare 

saam verkeer. Sy nuwe binnekring is nou Sy geestelike familie, hulle wat die Wil van 

God doen. Jesus se geestelike familie is dus mense met 'n gemeenskaplike doel. As 

ons wil weet wat die doel van gemeente-wees is, is dit nie om mooi in stand gehoude 

geboue te hê in die eerste plek nie, of om in 'n veilige finansiële situasie te kom nie, of 

om die kerkraadsportefeuljes almal te kan vul nie. Die doel van gemeente-wees is 

God se mense wat mekaar help en aanmoedig om God se Wil te doen. Wat saam met 

mekaar God se Wil sal soek en uitvoer. Die mense wat hier rondom jou sit, is nie net 

lidmate wat saam met jou in die kerkrekords en registers opgeneem is nie. Hulle is jou 

belangrikste familie, dui Jesus self aan. Onthou ook dat daar baie ander familie van 

ons in Malmesbury is wat nie soos jy lyk of ruik of dieselfde kleur as jy en ek is nie, 

Ons mag hulle nie miskyk as ons geestelike familie nie. 

 

Ons is geneig om nog ons familie te help as ons hulp nodig het. Die moeilikste is om 

hierdie familielede hier rondom jou toe te laat om jou te help as jy en ek hulp nodig 



het. Ons is vir mekaar gegee om mekaar te help om God se wil te soek en God se Wil 

te doen. En om mekaar op te help as ons val. 

 

Ten slotte: 

As ons hoor dat Jesus die Radikale Jesus is, dan moet ons weet dat ons Hom nooit kan 

inboks of mak maak om in ons boksies of die kerk se boksies te kan pas nie. Nooit is 

Hy slegs ons Jesus of my Jesus nie. Ons kan Hom nooit vasvang in ons kerktaal, ons 

belydenisse en ons belewenisse nie. Hy is soveel anders en meer as wat ons elke keer 

oor Hom dink, praat of voel. Niemand van ons het die finale sê oor Hom of die 

bloudruk oor hoe Hy veronderstel is om op te tree nie. Ons het nooit enige finale 

houvas op Hom nie, Hy het die finale houvas op ons. Ons kan Hom net volg en dien 

en Hom die Here van ons lewe laat wees. Ons is bedoel om studente en dissipels van 

die Radikale Jesus te wees. Ons is al daartoe by die doopvont geroep. 

 

Amen 

 

 

 

 


