
Markus se Paasfees Markus 16 (Kobus Sandenbergh) 

Goeiemôre Geliefdes, baie welkom aan julle almal wat inskakel op die eerste Sondag 

in Mei, op stadium 4 van grendeltyd en volgens die kerklike kalender, tussen 

Paasfees en Hemelvaart. Soos die kandelare in die tempel altyd gebrand het en 

gelowiges herinner het aan die Here se teenwoordigheid, steek ons ook vandag 

kerse aan om ons te herinner dat ons elektronies aan mekaar verbind word deur ‟n 

onsigbare sein. Mag ons ook weet dat ons ook deur die Here se liefde aan Hom en 

mekaar verbind is deur onsigbare liefdes-bande.  

Soos elke kers nie ewe hoog brand nie, bid ons vir ons lidmate wat siek is en swaar 

kry. Ons bid in besonder ook vir mense wat wêreldwyd reeds aan die virus siek is en 

vir al die gesondheidspersoneel wat direk met hulle werk. 

Ons bid dat die Here ons genadig sal wees.  

Ons wil ook graag ‟n paar verjaarsdag kerse aansteek vir:  

Margaret van Staden word op 7 Mei 82 jaar oud.  

Maizie Wepener word op 7 Mei 81 jaar oud.   

Sylvia Zittlau word op 9 Mei 80 jaar oud.   

 

Votum 

Soos die dissipels bang was en agter toe deure weggekruip het. 

Is ons ook agter deure toegesluit, 

ons verskans ons teen die siekte, 

ons weet nie wat nog gaan gebeur nie. 

Soos met die Opstanding 

vind U ons met U gekruisigde hande 

en besweer ons angstigheid met U vredes-groet. 

Vrede vir julle 

Mag ons opnuut daardie vrede beleef. 

 



Sing: Lied 409 Hoor jy die Paasfeesklokke... Ons kerkklokke lui nie meer nie, maar 

die boodskap weerklink nogsteeds oor die wêreld. 

Gebed: 

Here van verwondering, van sterrestelsels en mikro organismes 

Maak die kinderlike verwondering in my wakker 

om die gewone anders raak te sien as die buitengewoon ontsagwekkende 

Om aan te hou probeer, wat ek vroeër nie kon regkry nie. 

Maak asb. daardie verborge talente weer wakker 

talente van kreatiwiteit en humor. 

Here laat die diepe stilte en afsondering van ons samelewing 

wat al ons angstighede en vrese na die oppervlak van ons bewussyn dryf 

gefilter word deur U Gees en die wete dat ek aan U behoort.  

Soos Ps 16 uitroep U sorg vir my! 

Stroop my van die illusies dat ek selfversorgend is 

dat die wetenskap alles sal kan verklaar en oplos 

dat al my beplanning van meer, van groter en beter  

nie die rus in my gemoed bring nie. 

Maar U bring die rus, die vrede, die wete.  

Here Jesus, soos U opstandingsgroet “Vrede vir julle” 

die vrees en angstigheid van die dissipels gekalmeer het en  

die brandende harte van die Emmausgangers aangesteek het, 

laat ook in my die vuur van hoop en bemoediging brand. 

Die verwondering van „n dagbreek van „n kosbare oomblik, die nou! 

Ek trek my skoene uit op die heilige grond en wil graag sê 

Dankie Here 

Ek het U lief 

U is die Lewe. Amen 

   

Meeste van ons het al ‟n hele paar keer Paasfees gevier, in die heilige week 

saamgestap met alles wat met Jesus gebeur het, die somberheid van Goeie Vrydag , 

die doodse gevoel van Stil Saterdag en dan die blydskap en verwondering van 

Paasfees. Jesus Lewe, Hy is opgewek uit die dood! Maar ... na Paasfees het ons maar 



weer in ons gewone roetine ingeval en gewoonweg aangegaan met ons lewe. Ons 

lewenstyl het nie radikaal verander nie.  

Die vier Evangelies teken elkeen vir ons die Paas-gebeure op en elkeen eindig met ‟n 

ander beklemtoning. Matteus, Lukas en Johannes vertel hoe Jesus aan sy dissipels 

verskyn het en hoe Hy die Twyfelende Thomas gehelp het om sy twyfel en vrae in 

sy wonderlike belydenis te omskep: My Here en my God. Ook hoe Jesus vir Petrus 

vergewe het vir sy verloëning en hom met ‟n nuwe opdrag uitstuur. Een van die 

gedeeltes wat vir my uitstaan is Lukas wat van die moedverlore Emmaus-gangers 

vertel, wat na hul ontmoeting met die opgestane Jesus, met brandende harte terug 

hardloop na die ander dissipels. 

Maar Markus doen dit nie. Markus wys nie vir ons die Lewende opgestane Jesus nie 

en ook nie getuienisse van die dissipels nie. Sy opstandings-verhaal is die kortste  

en onthou dat dit die eerste geskrewe Evangelie is.  Kom ontdek Markus se eie 

beklemtoning as ons dit saam lees: 

Skriflesing: Markus 16:1-8 (NLV) 

Jesus word opgewek uit die dood! 

 
1Die volgende aand, toe die Sabbat verby was, het Maria Magdalena en Maria, 

Jakobus se ma, en Salome aromatiese olie gaan koop om Jesus se liggaam daarmee 

te behandel. 
2
Baie vroeg Sondagmôre, net toe die son opkom, kom hulle by die graf 

aan. 
3
Op pad soontoe het hulle nog onder mekaar gewonder wie die klip voor die 

ingang van die graf vir hulle sou wegrol. 
4
Maar toe hulle daar aankom en opkyk, sien 

hulle dat die klip – dit was ‟n baie groot een – reeds weggerol was.  
5
Hulle gaan toe in die graf in en daar op die regterkant sien hulle ‟n jong man in wit 

klere sit. Hulle was heeltemal verskrik. 
6
Hy sê toe vir hulle: “Moenie so skrik nie. 

Julle soek vir Jesus van Nasaret, die Een wat gekruisig is. Hy is nie hier nie. Hy is 

opgewek uit die dood! Kyk, hier is die plek waar hulle sy liggaam neergelê het. 
7
Maar 

gaan sê julle vir sy dissipels, Petrus ingesluit: Hy gaan julle solank vooruit na Galilea 

toe. Julle sal Hom dáár sien.”  
8
Die vroue het toe van die graf af weggevlug, want hulle was vol vrees en 

ontsteltenis. Hulle het egter vir niemand iets gesê nie, want hulle was bang.* 

Grondteks op die eerste dag van die week. 16:8 Volgens al die betroubaarste 
manuskripte eindig die Markus Evangelie met vers 8.  



Hoor en sien jy dit ook? Drie vroue kom graf toe om Jesus se liggaam te versorg, ‟n 

jongman, waarskynlik ‟n engel, vertel hulle dat Jesus opgewek is en dat hulle dit aan 

die ander dissipels moet gaan vertel. 

Maar dan eindig Markus ...Nee hulle het vir niemand dit vertel nie ... want hulle was 

bang! Is dit hoe dit eindig? Op so ‟n stomp en hopelose noot? Geen wonder dat 

latere redakteurs die laaste paar verse bygeskryf het om dit te versag nie! 

 

Wat wil Markus op hierdie unieke manier vir ons beklemtoon? Mag ons saam met die 

leiding van die Gees die ontdekking doen. 

Waarom het hierdie toegewyde lojale vroue geweier om die boodskap te 

gehoorsaam? Vergeet vir ‟n oomblik wat ons reeds weet uit die ander evangelies en 

wat ons jaar na jaar hoor as ons Paasfees vier.  

 

Hoor my, Sien my …Soen my! 

Ek wil graag uit „n anderhoek ook „n gedagte uit ons alledaagse lewe intrek.  Ons kyk 

seker almal meer TV in grendeltyd, en die temas van die programme, spreek dikwels 

uitdagings van ons tyd op „n unieke wyse aan.  Een interessante nuwe program is 

Hoor my, sien my, soen my! 

 

In die huidige omstandighede sê ons eerder Hoor my, sien my, maar moet my asb 

nie soen nie! Onderliggend is die program oor die misterie van die liefde, maar ook 

saam met Boer soek „n vrou, die dieper vraag hoe ontmoet ons mekaar, hoe groei „n 

verhouding tot „n vaste verhouding? Kan ons mekaar deur of oor tegnologie 

ontmoet? Kan ons mekaar hoor voor ons mekaar sien? Waar begin en wat help dat „n 

verhouding groei?  Ons sintuie lei ons hierin, om mekaar se stemme, maar ook harte 

te hoor, te sien hoe jy lyk, maar ook hoe jy na die lewe en wêreld kyk en dan die 

besluit … gaan ons die pad verder saam stap. 

  

Maar hoe begin „n geestelike verhouding? Watter rol speel “Hoor my, sien my?” Hoe 

het ek en jy van God wat ons nie kan sien nie, bewus geraak.  

Die evangelies vertel ons dat van die dissipels van Jesus gehoor het en hom toe 

gaan opsoek het.  Andere is eerste deur Jesus gesien en uitgenooi, volg my! 

Daarom kan ons sê dat in ons geloofslewe, hoor en sien „n belangrike rol speel. 

Ons kan Jesus se aardse bediening so saamvat: 

Hoor my boodskap: God is Liefde 

Sien my as God by julle, God in aksie 

Volg my of ge-hoor-saam My! 

 



Met die oorgang van Paassondag na Jesus se hemelvaart, berei Jesus sy volgelinge 

voor om Hom minder in menslike gestalte te sien, maar Hom nog steeds te hoor en 

te ge-hoor-saam. 
 

Verbysterde Vroue:  Jesus  is Weg!  

Markus skryf dit doelbewus om vir ons die moeilike uitdaging te onderstreep: 

Nou kom die moeilike deel van gelowig wees. Dit was nie maklik vir die vroue nie en 

ook nie vir die dissipels nie. Hulle het die voorreg gehad om Jesus as lewende mens 

te hoor en te sien as Hy wonders doen. Maar nou, wat nou?  

Dit is die punt wat ek wil onderstreep: hulle kan nie net weer aangaan met hul 

gewone lewe nie, maar hulle weet ook nie hoe om anders te lewe nie? 
 

Met die huidige omstandighede oor die wêreld heen, het die wete my en ek weet 

ook vir julle getref. Ons manier van lewe gaan radikaal verander, hoe ons mekaar 

groet en afstand handhaaf, hoe ons skole, kerke, sport en ander groot sosiale 

geleenthede gaan plaasvind, gaan radikaal anders wees.  

Dit was nie vir die vroue maklik nie, dit is ook nie vir ons maklik nie, hulle het nie 

geweet wat om te doen nie en ons .... weet ons wat om te doen?  

 

Die vroue kom om Jesus se liggaam te versorg, hulle is nog by die verlede, maar die 

jong man oortuig hul van ‟n nuwe toekoms.  

 

Die Griekse woord hier, sê dat hul stom van verbasing was ... hulle kon nie praat nie 

... Tog praat hul reaksie hard met elkeen van ons, nie waar nie. Ons voel ook so.  

Die wonder is dat Jesus lewe, Hy is deur die Vader opgewek en Hy is nou op ‟n 

ander manier, deur Sy Gees in ons teenwoordig.  

Ons weet nie wat om te doen, God weet. Ons is nie in beheer nie en die uitdrukking 

wat vroeër baie bekend was, het nou weer sy regmatige plek teruggekry. Ons 

voorgeslagte het met hul beplanning altyd die afkondiging DV bygevoeg.  As die 

Here wil, as Hy dit toelaat. Ons dink dikwels dat alles van ons afhang, maar die 

Opstanding maak alles nuut en God maak alles moontlik, maar nie op ‟n menslike 

manier nie.  

 

Eugene Peterson: "The picture has suddenly changed radically. This is not simply a 

continuation of what they had experienced previously. This is different: God is 

alive and present in Jesus and in you. Nothing they did accounts for this. Nothing 

we do accounts for this. They are not in control. We are not in control. We are not 

tourists visiting holy places with Jesus as our tour guide. Resurrection turns the 

tables. No longer am I doing something for God; God is doing something for me." 



Jesus: Hoor en ge-hoor-saam My! 

Jesus gebruik die tyd tussen Sy opstanding en hemelvaart om sy dissipels te leer, 

dat Hy altyd by ons is, maar nie meer in ‟n menslike liggaam nie.  

Hy leer dat waar hulle gewoond was om Hom te sien en te hoor en te volg, gaan oor 

om Hom nie meer te sien nie, maar steeds te hoor en te ge-hoor-saam.  

Een leidraad wat Jesus vir ons in sy woorde aan Thomas gee: Gelukkig is hulle wat 

nie gesien het nie en tog glo! 

Om dit moontlik te maak, verskyn hy nog ‟n paar keer aan hulle om hulle in hierdie 

oorgang te help. Dit beteken dat hulle die verlede wat was, moet onthou, maar op ‟n 

nuwe manier leef.  Dit is ‟n proses, vandag sal ons dit beskryf as ‟n rou proses wat 

tot nuwe lewe lei. 

 

Sien en hoor weer die volle boodskap: 

Markus 16:6 

Hy sê toe vir hulle: “Moenie so skrik nie. Julle soek vir Jesus van Nasaret, die Een 

wat gekruisig is. Hy is nie hier nie. Hy is opgewek uit die dood! Kyk, hier is die plek 

waar hulle sy liggaam neergelê het. 7 Maar gaan sê julle vir sy dissipels, Petrus 

ingesluit: Hy gaan julle solank vooruit na Galilea toe. Julle sal Hom dáár sien.” 

 

 

Dr Rassie van Niekerk, „n hospitaalleraar vir baie jare, som die proses in vier treur 

take op om ons te help om ons verliese te verwerk en nuut te leef. 

 

Die eerste taak is: Aanvaar van die feit van die verlies: 

Die boodskap aan die vroue is:  Jesus se liggaam is nie meer in die graf nie!  

Die vroue weet nie wat om met hierdie situasie te maak nie, na die uitmergelende 

week wat hulle saam met Jesus deurgemaak het, is hul emosioneel gedreineer. Hulle 

kan nie net na die ou normaal terugkeer nie, maar hoe lyk die lewe nou vorentoe?  

 

Klink dit bekend vir ons eie virus-besmette wêreld? Voel jy ook iets van jou eie 

onsekerheid en bangheid aan.  

Ons is in die rouproses, die verwerking van verlies. Ons beleef dit dikwels saam met 

die vroue  rondom die dood van „n geliefde, en die wêreld treur oor almal wat sterf. 

Dit is ook egter ook van toepassing op enige verlies wat ons op die oomblik beleef, 

verlies van beweging, van werk en sosiale kontak, noem maar op. Begeertes en 

gevoelens kom in jou op, wat jy nie geweet het dat jy dit het nie. Negatiewe en 

aggressiewe emosies. Ons weet nie hoe om dit te verwerk nie.  



 

Ons het byna „n natuurlike reaksie om aan die verlede vas te gryp en net te wens 

ons kan aangaan waar ons opgehou het.  Johannes 20 beskryf so „n reaksie in  Maria 

Magdalena toe sy Jesus uiteindelik herken nie as tuinier nie, maar as Leermeester, 

toe wou sy hom vasgryp en nooit weer wou los nie.  Daarom Jesus se woorde aan 

haar: Moenie my vashou nie … 

 

Roland Rolheiser het Maria Magdalena belewenis in die woorde beskryf … 

  

Ek het nooit verwag dat Opstanding 

So pynlik kan wees nie. 

Ek het gehuil van blydskap 

Want U was daar, glimlaggend en Lewend 

Buitekant die leë graf. 

Ek was hartseer nie omdat ek U verloor het nie,  

Maar omdat ek U verloor het, 

Soos ek U voorheen kon vashou 

In menslike gestalte 

Nog nie as Opgestane Here nie, 

Maar vashoubaar, Menslik! 

Ek wil U graag vashou  

Ten spyte van U protes 

Want ek wil vashou aan ons vashoubare menslikheid, 

Ek wil vashou aan ons verlede, wat ons gehad het. 

Maar ek weet dat as ek U so vashou 

Dat U nie kan opvaar na ons Vader nie 

En ek sal bly vashou aan U menslike self 

Sonder dat ek U as Opgestane Here kan ervaar 

 

Hoe swaar dit ook al is, gaan ons nie net na die ou normaal terugkeer nie, voor die 

kruis en soos voor Corona net weer aangaan nie. Die verlede is die verlede! 

 

Die tweede  taak is: Ervaar die intense pyn van verlies: 

Markus 16:6 Julle soek vir Jesus van Nasaret, die Een wat gekruisig is. 

Die Opgestane Jesus, is ook die gekruisigde! Sy wonde is nie weg nie,  

Jesus het self beleef dat Judas Hom gehoor en gesien het en Hom toe met ‟n Soen 

verraai het. Dit maak baie seer.  

Thomas word genooi om Jesus se wonde te inspekteer. Juis deur Jesus se wonde 



dat daar genesing gekom het. Wonde genees, maar die letsels bly. 

Jesus is nie ‟n Superhero soos Captain Marvel, Superman of Woman nie. Hulle kry 

selde wonde, hulle deel net wonde uit. Al is hulle goeie helde, gebruik hulle 

“Redemptive Violence” verlossende geweld om die kwaad te oorwin.   

Jesus absorbeer die geweld teen hom en gebruik die geweld van die liefde, van 

vergifnis om die kwaad te oorwin. Met ons eie verwonding, wat deur Jesus se 

genade genees is, word ons ander getuies van die genesende liefde van Jesus.   

 

Sê ook vir Petrus. Petrus, wat in sy eie vermoëns geglo het en belowe het dat hy 

nooit Jesus sal verloën nie, moes na die haan gekraai het, in trane die intense pyn 

van sy eie verraad beleef. Daarna het Jesus se ontmoeting in Galilea en sy vraag 

aan Petrus: Het jy my waarlik lief, Petrus genees en het hy een van die kragtigste 

getuies van die opstanding tot ‟n nuwe lewe geword. 

Soms huil ons, soos Petrus, soms skreeu ons of baklei ons met die Here, soms is ons 

net soos die vroue, stomgeslaan en platgeslaan.  Dit is nie niks nie, moet dit nie 

ontken of probeer weg verklaar nie. 

Dit word pragtig uitgebeeld deur hierdie kunswerk: Die Gewig van Rou! 

 

 
 

Die derde taak: Pas aan by die nuwe situasie:  

Die Bybelse boodskap is dat die koringkorrel eers moet sterf, voordat daar nuwe 

lewe en groei moontlik is.  

Die dissipels, baie was vissers, word nou vissers van mense. Hulle leef en werk op „n 

nuwe manier. Hulle sien nie meer Jesus nie, maar Jesus se liefde word in hulle 

gesien!  
 

Ons sien en hoor baie kreatiewe idees en maniere hoe elkeen van ons aanpas in 

grendeltyd en sekere dinge weer her-ontdek... dinge wat ons altyd gehad het en 

verwaarloos het.  Ons as gesinne saam te kuier, te speel en te aanbid.  



Die moontlikheid om op „n nuwe manier te lewe, te kommunikeer .  Soms gaan daar 

nuwe deure vir jou oop, maar jy moet nog daar deur inloop en groei. 

 

Die laaste taak: Herbelê Jou Emosionele energie.   

Die Boodskapper sê: Hy gaan julle solank vooruit na Galilea toe. Julle sal Hom dáár 

sien.”  

Jesus se leierskap is om voor te loop, die weg te wys en self deur diepe ervarings, 

soos lyding en dood te gaan en ons dan te nooi ... om Hom te volg.  

Jesus gaan ons vooruit, Hy het ons verlede vergewe en Hy nooi ons in „n nuwe 

toekoms in. 

 

Die wonder van die Opstanding is dat die vroue wel gehoorsaam was, in beweging 

gekom het en vertel het. Lees gerus die laaste verse van Markus 16. Daar is ‟n 

samevatting wat die ander Evangelies vertel van Jesus se verskynings en opdragte. 

 Markus gebruik telkens gewone mense as getuies, as boodskappers. Soms het die 

mense name, soos die drie vroue Maria Magdalena, Maria en Salome.  

Daar is baie “helde” in die huidige stryd teen die virus, gesondheidspersoneel in 

hospitale en versorgingsoorde , noodsaaklike werkers .... 

Gewone mense soos ek en jy... 

Die Here nooi ons saam in hierdie nuwe toekoms in.  

 

Die vroue was meer gereed as wat hulle gedink het, vir hierdie nuwe lewe. Want 

alles het nie van hulle afgehang nie. Jesus het Sy lewe deur hulle getuienis   voort 

gelewe en God se groot dade is Gesien.  

 

Markus 16 se laaste vers vertel daarvan: 20 Die dissipels het toe die Goeie Nuus 

oral gaan verkondig, en die Here het saam met hulle gewerk en hulle boodskap 

bevestig deur die wondertekens wat daarmee gepaard gegaan het. 

 

Die kerk waarvan ons deel is, het deur die verkondiging ontstaan. Al staan ons voor 

‟n onseker toekoms, al voel ons soos die vroue stom geslaan. 

Luister weer Jesus na se uitnodiging:  

Hoor My uit die Woord 

Sien My liefde in aksie 

En Volg My! 

 

Gebed 

 



Offergawes: 

Baie dankie aan elkeen wat die Here volg en met hul talente en gawes van diens, 

nood verlig en liefde sigbaar maak. Dankie vir al die finansiële gawes en ook kos wat 

geskenk word om hulp en hoop te uitdeel. Julle ken al die kanale waardeur julle kan 

gee, maar hier verskyn dit weer.  

 

 

 

Slotlied: Lied 590: 1en 2 

 

Franciskaanse Seën  

Mag God jou seën met „n ongerustheid  (heilige onrus) oor maklike antwoorde,  

halwe waarhede en oppervlakkige verhoudings,  

sodat jy werklik diep en vol mag leef. 

  

Mag God jou seën met woede oor  

onreg en  uitbuiting van mense  

sodat jy sal werk vir geregtigheid,  

vryheid en vrede. 

  

Mag God jou seën met trane vir hulle wat ly onder siekte, hongersnood en oorlog 

sodat jy bereid sal wees om jou hand uit te steek om hulle te troos en hul lyding 

sagter te maak. 

  

Mag God jou seën met genoeg  

dom-astrantheid sodat jy kan glo dat jy ‟n verskil kan maak in hierdie wêreld en so 

doen wat ander glo nie gedoen kan word nie. Amen 

 


