
“Kyk, ons gaan op na Jerusalem” 

Markus 10:32-45  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hierdie Lydenstyd stap ons agter Jesus Christus aan op sy Lydensweg – Hy is op weg 
Jerusalem toe om daar as die Pasga-lam geslag te word. Opvallend beskryf Jesus 
hierdie weg as ‘n opgaan. “Kyk, ons gaan op na Jerusalem”. Hierdie uitdrukking het ‘n 
letterlike betekenis gehad. Jerusalem is op ‘n heuwel geleë,  die stad is soms ook 
Sionshoogte genoem, of Berg Sion. Maar Jesus het die “opgaan” ook simbolies bedoel, 
‘n naderbeweeg na die hoogtepunt van sy aardse bestaan, ‘n verhoging, ‘n 
troonbestyging, die moment van finale verheerliking.  

I 

Maar hoe het die dissipels hierdie opgaan nie misverstaan nie! Jakobus en Johannes, 
seuns van Sebedeus se byname was seuns van die donder. Dit het iets van hulle 
karakter verklap. Hulle was deel van Jesus se binnekring, waarskynlik sy neefs (hulle 
ma was Maria se suster). Hulle het in hulle geestesoog al gesien hoe Jesus daar in 
Jerusalem letterlik ‘n staatsgreep gaan uitvoer, die Romeinse juk gaan afgooi en met 
groot fanfare op die troon van koning Dawid gaan sit. Jesus gaan die magtige nuwe 
koning word, dis hoe hulle verstaan het wat dit beteken dat Hy die gesalfde, die 
lankverwagte Messias-koning is. Nou is die glorie-uur, die droom gaan waar word: 
Jesus op die troon en langs hom twaalf trone vir die dissipels. Toe vat Jakobus en 
Johannes die kans, voor die ander dit dalk doen.   

Die twee neefs en hulle moeder kom toe na Jesus en vra: Meester, sal U enigiets doen 
wat ons vra? Wat ‘n vraag! Watter opportunisme! Ons wil hê, ons dring eintlik daarop 
aan dat as U nou verheerlik word en op die troon gaan sit, dan wil ons die ere posisies 
inneem, een op die troon aan u linkerkant en een op die troon aan die regterkant. Die 
twee broers het van mag gedroom, van invloed, van selfverheerliking, van ‘n hoër 
posisie as die ander.   

Toe die ander tien dit hoor, was hulle vies. Hulle was verontwaardig, staan hier. Nie 
eintlik oor Jakobus en Johannes se blatante misverstaan van wat daar in Jerusalem 
sou gebeur nie, maar oor hul opportuniste, oor hulle die magsposisies voor die ander 



se neuse wou wegraap – want eintlik het hulle almal heimlik die oog op hierdie posisies 
gehad.  

Dis duidelik dat al die dissipels die uitdrukking “kom ons gaan op na Jerusalem” 
heeltemal misverstaan het.  En dat ons as Christene tot vandag toe nog sukkel om te 
verstaan van watter soort koninkryk  Jesus die koning is.  

II 

Wat het Jesus dan bedoel met die opgaan Jerusalem toe, die uur van sy verheerliking? 
Watter soort Messias-koning is Hy werklik? Net voor Jakobus en Johannes se bisarre 
versoek het Hy dit immers duidelik, in detail, aan hulle uitgespel, die derde keer op die 
weg na Jerusalem.  

In Jerusalem sou Jesus as die beloofde Messias, as die Seun van die Mens-figuur wat 
Daniel reeds voorspel het, oorgelewer word aan die leierspriesters en skrifkenners (die 
kerkleiers en teoloë van die tyd), wat Hom ter dood sou veroordeel juis omdat Hy nie 
inpas in hulle prentjie van ‘n magtige nuwe koning waarna hulle so lank uitgesien het 
nie. Jesus se opgaan sou ook inhou dat Hy aan die heidene, die Romeine, uitgelewer 
sou word. Hulle sal hom bespot, op hom spoeg, hom gesel en doodmaak ... dis hoe 
Jesus se opgaan, sy troonbestyging sou lyk! Nie ‘n opgaan nie, maar ‘n neerdaal, nie 
die gryp van mag nie, maar die prysgee van mag, nie verhoging nie, maar ‘n diepe 
vernedering ... so sou sy uur van verheerliking lyk! Want, verduidelik Jesus so mooi in 
vers 45: “die Seun van die mens het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien 
en sy lewe te gee as losprys vir baie.” Dis so mooi, so ryk aan betekenis, kom ons 
herhaal dit net weer: “die Seun van die mens het nie gekom om gedien te word nie, 
maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie.” Dis die soort Messias-koning 
wat Jesus is, dis waarin Hy verheerlik word, dis wat sy troonbestyging beteken.  

Want juis deur Homself prys te gee, sy lewe neer te lê, sou Hy die oorwinning oor sonde 
en dood behaal, sou Hy weer uit die dood kon opstaan. Dis die Jesus agter wie ons 
aanloop, nie ‘n magbeluste koning nie, maar een wat prysgee, wat dien, wat namens 
ons die losprys betaal om ons van die slawerny van ellende los te koop.   

III 

Jesus roep dan sy binnekring dissipels, die Twaalf, eenkant en verduidelik dit nogeens 
aan hulle. Kyk, normaalweg is die konings en maghebbers van hierdie wêreld 
belangrike mense, mense met mag, mense wat heerskappy voer en baas speel,  mense 
wat gedien wil word. Maar in my koninkryk werk dit net mooi andersom. Wie leiding 
wil neem, moet eers die minste word, die ander se dienskneg word. Wie verhoog wil 
word, moet eers hom of haarself eers verneder. Wie eerste wil wees, moet eers leer om 
almal se slaaf te wees. Jesus verduidelik: Wie agter My aan wil kom, saam wil opgaan 
Jerusalem toe, moet weet die pad loop deur lyding heen, deur die kruis. Jy spring nie 
bo-oor die kruis tot by die opstanding en oorwinning nie – soos so baie Christene 
vandag nog probeer doen.  

Nie net gee Jesus hier ‘n nuwe definisie aan leierskap nie – ‘n goeie leier is iemand wat 
ander kan dien, hom of haarself kan prysgee ter wille van die ander nie. Maar Jesus 
leer ons hier ook ‘n nuwe lewenshouding, ‘n lewensingesteldheid van nederigheid, van 
die minste wees, van die prysgawe van die self en die eie ek. Jesus leer ons: om agter 
Hom aan te loop, vra ‘n prys, dis immers  ‘n lydensweg waarop ons agter Hom aan 
loop.  



Dink net hoe sal die wêreld lyk as alle leiers so kan wees, dienaars van die mense wie 
hulle lei. Dink net hoe sal die wêreld lyk as ons almal bereid is om mekaar in liefde te 
dien...  

IV 

Maar, en dis groot maar in hierdie hele verhaal: hier staan ook dat Jesus voor hulle uit 
geloop het. Hy alleen het die bitter beker gedrink. Hy alleen het die losprys betaal. Hy 
was die eerste om op te staan uit die dood. Hy het vir ons ‘n weg deur die lyding, deur 
die vernedering, deur die dood heen, deur die kruis gebaan ... tot by die heerlike 
tuiskoms in God se nuwe koninkryk, waar alles weer heel en nuut gemaak sal wees. 
Die opgaan Jerusalem toe eindig nie by die afgaan in die doderyk in nie, maar by die 
opstaan uit die graf.  

Ons kan dit regtig maar waag om agter Hom aan te loop op die lydensweg na 
Jerusalem.  Want die opgaan Jerusalem toe is inderdaad ‘n “opgaan”, ‘n 
troonbestyging, ‘n moment van verheerliking.   

 

  

  


