
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Mark 1:1-8; Jes 40:1-11             ADVENT 2 
 

Waarheen gaan jy as jy troos nodig 
het, jy na heling, restourasie, 
versorging, vertroosting soek? Die 
laaste plek waarheen ek sal gaan is die 
woestyn, wildernis. 
 
Markus is die enigste evangelie wat 
nie met ‘n kersverhaal begin nie. Sy 
inleiding klink so: Die evangelie (goeie 
nuus) van Jesus Christus, die Seun van 
God, begin so:…Dan vat Markus ons 
woestyn toe… 
 
Van al die evangelies is Markus die 
oudste – geskryf 70 nC in die tyd van 
die verwoesting van die tempel.  Dis 
ook die korste evangelie. Die woord 
onmiddellik kom 41 keer voor – so 
asof Markus nie wil doekies omdraai 
nie, dadelik by die punt wil kom. Sy 
weergawe van die evangelie 
weerspieël iets van die gestrooptheid 
van die woestyn, hy distilleer dit tot by 
die essensie. Daarom dat jy van die 
begin af jou ore moet spits, moet 
oplet waar, hoe die goeie nuus 
gestalte vind, wat dit vra.  
 
 

 
Hoe dit ook al sy, dit bly die laaste plek 
waar ek goeie nuus, vertroosting, 
heling sou gaan soek. Markus kry een 
van die grootste profete van die Ou 
Testament om agter hom te staan 
wanneer hy Jesaja aanhaal wat 
homself saam met die volk van die 
Here in die woestyn bevind.  Hulle is in 
Ballingskap deur die Baibiloniërs, 
gestroop van hulle grond, die tempel, 
die heilige stad Jerusalem. 
Identiteitloos. Mens kry die 
aanvoeling dat daar tog iets anders 
aan die woestyn moet wees as Jesaja 
sy tweede Boek (Deutero Jesaja) 
begin met die woorde:  Die uitkoms is 
hier,…troos vir julle, heling… 
 
Markus vat ons, met Jesaja agter hom, 
op voetspoor van Johannes die Doper 
die woestyn in – ver van die stad en 
die tempel af met sy bekende liturgieë 
en formules. Hier in die woestyn hoor 
jy die eggo’s van sy boodskap wat jou 
ietwat ongemaklik laat: ‘n oproep tot 
bekering, ‘n vreemde ritueel – doop in 
die rivier, vergifnis van sondes. Die 
goeie nuus van Jesus Christus begin 
so… 



 

 

Die woestyn neem verskillende vorms 
aan in elkeen van ons se lewens, en dis 
beslis nie iets wat ons gaan soek nie. 
Die woestyn het ‘n manier om ons 
bloot te lê, ons te stroop van al ons 
tweede en derde planne, ons 
selfgenoegsaamheid, ons mag en 
beheer. Die woestyn bring ons op ons 
knieë, laat ons broos, maak ons harte 
sag, bring ‘n bereidheid om te erken 
en ín te kyk, laat ons ons sonde 
raaksien. 
 
Sonde en bekering is gelade woorde 
wat dalk nie so gemaklik by ons kom 
sit as 21 ste eeuse gelowiges nie.  Dis 
begrippe wat afstand skep, skuld 
oproep, weerstand wek.  Dalk juis die 
teenoorgestelde van goeie nuus wat 
die hoorders met die inleiding te 
wagte was. 
 
Wat is sonde? Ons is geleer sonde is 
ongehoorsaamheid aan die wet van 
God, dis om jou doel te mis – soos ‘n 
boogskutter wat sy teiken mis, en die 
doen van immorele dade. Die 
definisies is dalk nie so ver van die 
waarheid nie.  Die probleem met dié 
definisies is dit aanvaar dat sonde 
eintlik vir God kwaad maak. Dis egter 
nie God se humeur wat op die spel is 
nie. Wat op die spel is, is ons lewens.  
Sonde maak die mens dood.  Sonde is 
vervreemding, diskonneksie, ‘n 
steriele omgang met die lewe, ‘n 
doodsheid, disharmonie. Sonde is ‘n 
skrikwekkende weerstand om die 
lewe te omhels. Dis ‘n 
gemaksugtigheid wat ons net onsself 

laat raaksien.  Dit is wat Brian Draper 
in sy boek Soulfulness laat onderskei 
tussen ego vs soul: 
 

EGO  vs SOUL 

Compare  Incomparable 

    (unique) 

Compete  In community 

    (life together) 

Control  Incarnation

    (embody) 
 
Die woestyn help ons om die volle 
prentjie te sien, die hele landskap en 
om in die woorde van die profeet 
Jesaja medewerkers te word wat die 
landskap gelyk maak, ongelykhede 
help opvul, ongeregtigheid 
aanspreek. In die woestyn, op ons 
knieë, aan die einde van onsself leer 
ons wat die opstanding beteken. 
 
Dit was ‘n vreemde jaar met baie 
verliese…ver van die tempel, diep in 
die wildernis. Die evangelie begin 
hier… 
 
Om oor na te dink 

• Dink vir ‘n oomblik na waarheen 
jy gewoonlik sou vlug op soek na 
troos, uitkoms, heling. 

• Hoe het die ontwrigting van 
hierdie jaar jou laat inkyk in 
jouself, jou God laat raaksien, jou 
bewus gemaak van ander se 
nood? 

• Hoe help die woestyn jou om 
goeie nuus te word?  


