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In die kerklike jaar is ons op pad na die lydenstyd. Mens sou die kerklike jaar ook kon 
sien as ‘n pelgrimstog, met stasies langs die pad. Markus se hele boek is ook as ‘n 
reisjoernaal geskryf. Jesus is saam met sy dissipels op pad. Die reis begin by Nasaret, 
in Joodse gebied. Maar as die Jode Jesus verwerp, reis Hy na heidense gebied. Ook 
daar doen Hy wonders, vertel Hy oor die koninkryk. En dan kom die omdraaipunt hier 
in ons teksgedeelte, waar Jesus nou terugdraai Jerusalem toe, om daar te gaan ly. Hier 
kondig Jesus dit die eerste keer vir sy dissipels aan ... ons pad loop nou Jerusalem toe. 
By hierdie draaipunt gebeur daar drie uitsonderlike dinge:  

1. Vir die eerste keer, by monde van Petrus, erken sy dissipels dat Jesus die Christus 
is. Dit het so gebeur. Op pad vra Jesus vir sy dissipels: wie sê die mense is ek? Uit hulle 
antwoord is dit duidelik dat daar nog groot verwarring was oor wie dié man uit Nasaret 
werklik was. Ja, dat Hy wonders kon doen, dit het almal gesien. En dat Hy hulle baie 
geleer het van ‘n nuwe manier van lewe, dit kon hulle met hulle eie ore hoor. Maar wie 
presies was hy? Party mense sê Hy is Johannes die Doper in ‘n nuwe gedaante. Ander 
sê Hy is Elia, die groot Ou Testamentiese profeet wat weer herleef het – daar was 
immers die verwagting dat Elia eendag weer sou terugkom en die volk sou kom lei. 
Nog ander mense sê Jesus is ‘n groot profeet.  

Dis wat die mense sê, maar julle, wie sê julle is ek, vra Jesus. Dan antwoord Petrus 
namens hulle: “U is die Christus!” Dit was ‘n merkwaardige belydenis – die oer-kern 
van alle Christelike belydenisse, die fondasie waarop die kerk gebou sou word. 



Christus is die Griekse woord vir Messias. Dit beteken “die gesalfde” – die een wat God 
spesiaal gestuur het. U is die een wat die Ou Testamentiese profete verwag het, die 
koning uit die geslag van Dawid wat vir ons vrede bring, wat die koninkryk van Dawid 
kom herstel. U is die Messias, die Christus, so bely Petrus.  

Op hierdie belydenis antwoord Jesus dan op ‘n vreemde manier. Julle mag dit vir 
niemand sê nie. Hoekom? Die antwoord kry ons in die tweede gebeurtenis, net hierna.  

2. Dit was gou duidelik dat Petrus, net soos dikwels in die kerk van al die eeue daarna 
sou gebeur, nie regtig begryp het wat die belydenis “U is die Christus” regtig beteken 
nie. Jesus kondig dan vir die eerste keer aan watter soort Christus Hy regtig is. Ek gaan 
nou Jerusalem toe. Daar sal ek moet gaan ly. Ek sal verwerp word deur al die Joodse 
leiers. Daar gaan gebeur waarvoor ek as die Christus eintlik gestuur is: ek gaan 
gekruisig word, en dan gaan ek uit die dood opstaan. Vir Petrus, en waarskynlik ook 
die ander, was dit skokkende nuus. Dis nie hulle idee van wie die Messias, die Christus 
sou wees nie. Hulle prentjie van die Christus is dat hy met mag en krag sou optree, dat 
hy die Jode van die Romeinse juk sou bevry, dat hy ‘n tyd van voorspoed en vrede sou 
inlei. Hulle idee van die Christus wat sou kom was dat hy ‘n magtige man sou wees, nie 
een wat soos ‘n swakkeling aan ‘n kruis sou sterf nie. Daarom vat Petrus Jesus eenkant 
toe en berispe hom: oor my dooie liggaam sal U nie daar in Jerusalem verneder en 
gekruisig word nie. Dis nie die soort Christus wat ons soek nie. Maar dan berispe Jesus 
op sy beurt weer vir Petrus en die ander wat maar net soos hy gedink het: “Gaan weg 
agter my Satan”. Satan beteken teëstander of opponent. Want julle dink nog tipies 
menslik oor wie die Christus regtig is, en nie soos God daaroor dink nie. Die Christus 
wat God gestuur het, is juis die een wat in ons stukkende wêreld moes inkom, in ‘n 
lydende wêreld, in ‘n Oekraïne in waarin daar soveel bose geweld is, en in ‘n hospitaal 
in met sterwende mense, ook kindertjies, in gebroke lewens in waarin daar soveel pyn 
en eensaamheid is, om in die dood en graf in te gaan ... om saam met ons, namens ons 
te ly. En juis deur sy kruisdood en opstanding so die lyding en die dood te oorwin. Die 
belydenis “U is die Christus” gaan dus nie in die eerste plek oor ‘n magtige man nie, 
maar een wat sy lewe kom aflê, neerlê, omdat God hierdie wêreld so lief het.  

Met presies hierdie betekenis van die woord Christus het die kerk oor die eeue heen 
nog altyd groot probleme gehad. Vandag nog. Want ons wil graag ‘n Christus hê wat 
sterk is, wat ons voorspoed waarborg, wat ons altyd met rykdom en gesondheid en mag 
sal seën, wat van ons wenners maak ... kyk maar na watter kerke stroom die mense 
deesdae – die kerke wat ‘n Christus verkondig wat oorwinning waarborg, wat in ons 
diens kan wees, wat na ons pype kan dans. Gaan weg agter my Satan, sê Jesus – julle 
dink soos mense oor wat die belydenis “U is die Christus” beteken.    

3. In die derde gebeurtenis maak Jesus dit nog duideliker. As julle regtig volgelinge 
van die Christus is wat Ek gekom het om te wees, sal julleself ook moet ly, sal julleself 
ook julle lewe moet kan prysgee. Wie ‘n dissipel wil wees van die Christus wat ek is, sal 
homself moet kan verloën, sy kruis moet kan opneem, en My volg. Dissipelskap maak 
juis nie van ons wenners nie, maar in die oë van die wêreld verloorders. Dissipels van 
hierdie Christus moet bereid wees om die skande te dra dat hulle volgelinge is van ‘n 
Christus wat aan ’n kruis gehang het. Te midde van hierdie owerspelige en sondige 
geslag moet dissipels hulle nie skaam vir Christus en sy woorde nie – al is hulle 
Christus net mooi die teenoorgestelde as die soort Christus wat die wêreld soek.  

Maar beteken dit dat om dissipel van Jesus te word net lyding en skaamte en prysgawe 
inhou? Beteken dissipel-wees dan net dat ons “losers” is? Nee, as ons mooi lees is hier 
‘n geweldig belofte vir dissipels van die lydende Christus ... wie agter die lydende 



Christus aan loop, as pelgrims op ‘n lydensweg, sal uiteindelik die lewe ontvang. En 
met lewe word bedoel: om in ‘n verhouding met die Drie-enige God te kan lewe, om te 
weet: God die Vader en die Seun en die Gees en al die heilige engele, weet van my, is 
nie skaam om my God te wees nie. Ja, dit kan lyk asof ons in terme van hierdie wêreld 
waarin ons woon “losers” is, maar eintlik is ons as dissipels van die ware Christus die 
wenners, ons kry deel aan die lewe in gemeenskap met God Drie-enig! ‘n Groter 
wenprys kan daar nie wees nie.   

Daarom, kom ons waag dit nou om in die komende Sondae op hierdie Pelgrimstog 
agter Jesus aan te loop, Jerusalem toe, daar waar die Christus gekruisig moes word en 
uit die dood moes opstaan.     

  


