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4.7. SAMEVATTENDE GEVOLGTREKKINGS 

4.8. SLOTSOM 

4.1. DIE OPENBARINGSHISTORIESE KONTEKS VAN DIE "SEUN VAN 

DIE MENS"-UITSPRAKE IN DIE MARKUSEVANGELIE 79 

4.1.1. lnleiding 

Die openbaringshistoriese konteks van die "Seun van die mens''-uitsprake in Markus 

8:27 - 10:52 word in hierdie hoofstuk ondersoek. Eers word die verhouding Ou en Nuwe 

Testament ondersoek. Daarna word die "koninkryk van God" in die Ou en Nuwe 

Testament ondersoek. Daarna word gevra na die relevansie van die verhouding Ou en 

Nuwe Testament vir die openbaringshistoriese konteks van die Markusevangelie gerig 

op die implikasie van Jesus se oLaKov(a in woord- en daadverkondiging in die 

Markusevangelie. 

4.1.2. Die verhouding Ou en.Nuwe Testament 

Om die implikasie van· Jesus se owKov(a in woord- en daadverkondiging in die 

. Markusevangelie vas te stel is die verhouding Ou en !'Juwe Testament en die samehang 

tussen die verskillende Bybelboeke in die Ou en Nuwe Testament van belang (vgl 

Helberg, 1989:6; Breed eta/., 2008:47). Die unieke aard en onderskeid tussen die Ou 

en Nuwe Testament word in ag geneem. Die "Seun van die mens"-uitsprake in Markus 

8:27-10:52 r:naak deel uit van die openbaring van God in die Nuwe Testament. Die 

openbaringshistoriese l~tne wat deur die Skrif loop, word in hierdie ondersoek ·beskryf. 

Die "Seun vail die me11s"-uitsprake word binne die primere konteks van Markus 8:27-

10:52 e_n die Markusevangelie in die Nuwe Testament. in verhoud.ing tot die Ou 
< 

Testament ondersoek (vgl Breed et a/., 2008:47 ev). Die eenheid (Floor, 1969a:9; 

Coetzee et a/., 1980:20; 1997:12; Van Genderen & Velema, 1993:75; Breed et a/., 

2008:53),·tydgerigtheid (Coetzee eta/., 1980:17 ev; Coetzee, 1997:14; vgl oak Hoofstuk 

3) asook dre voortgang van God se openbaring in die geskiedenis ten opsigte van die 

Ou en die Nuwe Testament (Coetzee, 1980:24 ev) word in ag geneem. 

79 Die eerste subnavorsingsvraag wat ondersoek word: Wat is 'die relevansie van die 
openbaringshistoriese konteks van die "Seun van die mens"-uitsprake in die Markusevangelie vir die 
implikasie van Jesus se 8wKov(a in woord- en daadverkondiging in die Markusevangelie? 
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Die Heilige Gees speel in ·die daarstelling en verstaan van die Ou en die Nuwe 

Testament 'n onmisbare rol (vgl Coetzee eta/., 1980:21) en werk op 'n tweeledige wyse 

tot behoud en tot verderf deur die Woord en oefen 'n effek uit (De Klerk, 1986:31; Floor, 

1987:16). Die verbondsverhouding tussen God en sy volk toon ten opsigte van die 

"koninkryk van God" bepaalde raakpunte in die Ou en Nuwe Testament. Dit is dieselfde 

God wat sy volk met sy Woord en Gees bedien, wat sondaarmense na Hom roep, uit 

genade verlos, bekeer en diensbaar maak in sy koninkryk. Die implikasie van Jesus se 

8wKov(a in woord- en daadverkondiging in die Markusevangelie het dus te make met 

die onmisbare en kragtige werking van die Heilige Gees (vgl De Klerk, 1983:419) in die 

harte en lewens van die gelowiges. Hierdie werk van die Heilige Gees het bepaalde 

implikasies sodat elke gelowige in verhouding tot God en die naaste op die werk van die 

Gees deur die Woord kan reageer (Fil 2:12 & 13). 

'n Openbaringshistoriese lees 80 van die Nuwe Testament neem dus die verband of 

eenheid maar ook die onderskeid en die onderskeie kontekste van die Ou en die Nuwe 

Testament in ag. Die verhouding van die "Seun van die mens"-uitsprake in Markus 8:27 

tot 10:52 tot die Ou en die Nuwe Testament word ondersoek ten einde die analogie ten 

opsigte van ooreenstemmende woorde, ooreenstemmende onderwerp of verwante 

onderwerp vas te stel. Hierdie Openbaringshistoriese ondersoek het relevansie vir die 

implikasie van Jesus se 8wKov(a in woord- en daadverkondiging vir dissipelskap in die 

Markusevangelie. Die "Seun van die ·mens"-uitsprake speel 'n kardinale rol in Jesus se 

selfaanduiding, Jesus openbaar Hom as die "Seun van die m_ens" aan sy dissipels, maar 

-ook aan die wereld met die oog ·op bekering, geloof en navolgil')g in die. koninkryk van 

God. 

80 In die Nuwe Testament kan voorbeelde van 'n "openbaringshistoriese" lees van tekste uit die Ou 
Testament aangetoon word (Jordaan, 2002:9). Die Nuwe-Testamentiese "openbaringshistoriese" lees van 
Ou-Testamentiese tekste het teen die hermeneutiese agtergrond van die rabbyne se midrasj-metode 
plaasgevind. Bepaalde elemente uit die middot (verklaringsreels) van die midrasj kan in die Nuwe 
Testament teruggevind word (Kaiser, 1994:213 ev). Jordaan (2002:9) verwys na die volgende 
verklaringsreels van die midrasj wat ooreenkomste met die openbaringshistoriese lees van Bybeltekste 
toon: i) analogie van ooreenstemmende woorde; ii) analogie van ooreenstemmende onderwerp; iii) 
analogie van verwante onderwerp. 
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4.1.3. Die "koninkryk van God" in die Ou en Nuwe Testament 

Die frase "koninkryk van God" kom nie in die Ou . Testament voor nie. Verskeie 

navorsers81 beklemtoon egter die sentrale betekenis van die "koninkryk van God" in die 

Ou Testament. In die Nuwe Testament beklee die frase die "koninkryk van God" vera! in 

die Sinoptiese Evangelies 'n sentrale plek 82 terwyl die hele Nuwe Testamentiese 

boodskap hiermee verband hou. In hierdie ondersoek word die sentrale boodskap van 

die "koninkryk van God" in Jesus se owKov(a in woord- en daadverkondiging in die 

Markusevangelie aanvaar. Die "koninkryk van God" is nie die primere fokus van hierdie 

studie nie, maar word, waar dit ter sake is, by die vasstel van die openbaringshistoriese 

konteks van die "Seun van die mens"-uitsprake in Markus 8:27-10:52 betrek met die oog 

op die implikasie van Jesus se owKov(a in woord-· en daadverkondiging in die 

Markusevangelie. 

4.1.4. Gevolgtrekking 

Die openbaringshistoriese konteks van die "Seun van die mens"-uitsprake in die 

Markusevangelie word in hierdie hoofstuk ondersoek. Hierdie konteks hou verband met 

die verhouding van die "Seun van die mens"-uitsprake in die·Markusevangelie en vera! 

Markus 8:27-10:52 tot die Ou en Nuwe Testament. Eers word die openbaringshistoriese 

konteks van die "Seun v~n die mens"-uitsprake in Markus 8:27-10:52 in die Nuwe 

Testament ondersoek. Daarna word hierdie uitsprake in Markus 8:27-10:52 in 

verhouding tot "Een soos die Seun van 'n mens" in Daniel 7:13 & 14, die "lydende 

Dienaar" in Jesaja 40-55, die Me~siasfiguur in Sagaria en die "lydende regverdige" in die 

Psalms in die Ou Testament ondersoek. In hierdie ondersoek word die "koninkryk van 

God". in die ou· en Nuwe Testament betrek met dien verstande dat die "koninkryk van 

God" nie die primere fokus van hierdie studie is nie. 

Hierdie ondersoek is gerig op die implikasie van Jesus · se -BLaKov(a in woord- en 

daadverkondiging in die Markusevangelie wat te make het met die onmisbare werking 

van die Heilige Gees in die harte en lewens van die gelowiges. Deur sy Woord en Gees 

roep God sondaarmense tot geloof en bekering. Elkeen wat in Hom glo en hom/ haar tot 

81 
Bright, 1953:7 ev; Du Plessis, 1963:9; Du Toit; 1969:11 ev; Heiberg, 1976b: 62- ev; 1988:4; 

VanGemeren, 1990: 16, 19; Peels, 2001:173 ev 176. 

82 Van der Walt, 1962:32; 2006:37 ev; Snyman & Floor, 1969:34 ev; Floor, 1969:1 0; 1981: 1 ev; 
Ridderbos, 1972:5 e.v; Ladd, 1974:57 ev; Goppelt, 1981:45 ev; Caragounis, 1992:417; Joubert, 1993:91 
ev; Cole, 1994:949). 
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God bekeer, verlos Hy uit genade sodat elke gelowige I bekeerde Hom in sy koninkryk 

kan dien. Die "Seun van die mens"-uitsprake speel 'n kardinale rol in Jesus se 

selfaanduiding. Jesus openbaar Hom as die "Seun van die mens" aan sy dissipels, maar 

ook aan die wereld met die oog op bekering, geloof en navolging in die "koninkryk van 

God". 

4.2. DIE OPENBARINGSHISTORIESE KONTEKS VAN DIE "SEUN 

VAN DIE MENS"-UITSPRAKE IN DIE NUWE TESTAMENT83 

4.2.1. lnleiding 

Die openbaringshistoriese konteks van die "Seun van die mens"-uitsprake in Markus 

8:27-10:52 word in die Nuwe Testament ondersoek. Eers word die "koninkryk van God" 

en die "Seun van die· mens"-uitsprake in die Sinoptiese Evangelies ondersoek. Daarna 

word die "Seun van die mens"-uitsprake in die Sinoptiese Evangelies en die res van die 

Nuwe Testament ondersoek. Hierdie ondersoek is gerig op die implikasie van Jesus se 

8wKovl.a in woord- en daadverkondiging in die Markusevangelie. 

4.2.2. Die "koninkryk van God" en die "Seun van die mens"-uitsprake in die 
Sinoptiese Evangelies 

Die verband tussen die "koninkryk van God" en die "Seun vari die mens"~uitsprake in die 

Sinoptiese Evangelies word. vervolgens ondersoek. Die Sinoptiese verkondiging 

sentreer om twee brandpunte, naamlik die !'koninkryk van God"84 en die "Seun van die 

mens" (Vander Walt, 1962:32; vgl Goppelt, 1981:51 ev, 179 ev; Caragounis, 1992:424). 

Die begrippe Koninkryk en Menseseun .hou verband met mekaar, maar.is nie identiese. 
. . . . 

begrippe nie. Koninkryk is 'n omvattender begrip, terwyl Menseseun die persoonlik 

gekonsentreerde keersy is van die Koninkryksbegrip,_ die middelpunt van die sirkel wat 

die Koninkryk beskryf. Koninkryk is 'n inklusiewe, terwyl Menseseun 'n eksklusiewe 

begrip is. In 'n bepaalde opsig sou die gebruik van beide begrippe in dieselfde uitspraak 

tautologies wees. Wie dus Koninkryk se, se Menseseun, en omgekeerd (Van der Walt, 

83 Die tweede subnavorsingsvraag wat ondersoek word: Wat is die relevansie van die 
openbaringshistoriese verband tussen die "Seun van die mens"-uitsprake in Markus 8:27--10:52 in die 
Nuwe Testament vir die implikasie van Jesus se 8wKov(a in woord- en daadverkondiging in die 
Markusevangelie? 

84 Matteus gebruik meestal vir die "koriinkryk van God" die uitdrukking die "koninkryk van die hemele" 
(Ridderbos, 1972:5; Ladd, 1977:63 ev). 



124 

1962:85). Jesus dui Hom as die "Seun van die mens" a an (Van der Walt, 1962:56). Hy is 

agent van die koninkryk (Caragounis, 1992:423, 425). "Seun van die mens" is 'n sentrale 

beg rip in Jesus se hele bediening (Gop pelt,. 1981:185 ev). "Seun van die mens" word 

deur Louw en Nida, (1989,1:104) gedefinieer as '"n titel met messiaanse implikasies wat 

deur Jesus vir Homself gebruik word" (Bratcher & Nida, 1961:81; vgl ook Taylor, 

1987:119). Hierdie titel dien nie net om Christus se Messiaanse rol te bevestig nie, maar 

ook te verberg. Dit kom in domein 9 A voor wat geklassifiseer word onder "menslike 

wesens" (domein 9.1-9.23) (Louw & Nida, 1989,1:104). Dit is nie duidelik uit Louw en 

Nida (1989, 1:1 04) of "Seun van die mens" in letterlike sin ook na Jesus as mens verwys 

nie. 

In qie verkondiging van die evangelie van die koninkryk deur die "Seun van die mens" 

vorm die messiaanse woord en daad 'n eenheid (Van der Walt, 1962:40). Die 

owKov(a van die "Seun van die mens" in woord- en daadverkondiging · is dus 

owKov(a van die koninkryk van God. Die ondersoek na die "Seun van die mens"

uitsprake in Markus 8:27-1.0:52 is van kardinale belang vir die implikasie van Jesus se 

owKov(a in woord- en daadverkondiging in die Markusevangelie. Die owKovfa van die 

"koninkryk van God" deur die "Seun van die mens" is vir sondaarmense bedoel. Nie 

aileen hou die "koninkryk van God" verband met die konfrontasie met die duiwel, sy 

koninkryk en die uitdrywing van demone nie, maar ook met die vernietiging en uitwissing _ 

en oorwinning van sonde en die implikasie wat dit vir gelowiges het. Sondaarmense 

word deur die evangelie van die koninkryk, deur die "Seun van die mens" se owKovfa in 

woord- en daadverkondiging tot insig van eie sonde en verlossing deur Jesus gebring. 

Die "Seun van die mens" stel ~Ike sondaarmens voor 'n keuse. Bekering en geloof in 

· God (3n die "Seun van die mens" word geeis. Dit behoort uit te loop op dissipelskap. 

Jesus, die lydende, gekruisigde en opgestane "Seun van die mens" wat weer kom se 

owKov(a in woord- en daadverkondiging in die Markusevangelie het 'n 

verlossingsimplikasie vir sondaars wat behoort uit te loop op navolging en diens in sy 

koninkryk. Die "Seun van die mens" eis kruis opneem, selfverloening en navolging of 

dissipelskap. Vir die onbekeerdes, vir sondaars wat nie in die "Seun van die mens" glo 

nie, het sy owKov(a in woord- en daadverkondiging onheilspellende oordeelsimplikasie. 

4.2.3. Die "Seun van die mens"-uitsprake in die Sinoptiese Evangelies 

Die "Seun van die mens"-uitsprake in die Sinoptiese Evangelies kan in drie groepe

uitsprake ingedeel word, naamlik die "Seun van die mens" 1) wat gesagvol op aarde 

dien en sqndes vergewe, 2) wat ly, sterf en opstaan en 3) wat weer kom (vgl Ladd, 

1974:149). Naas die naam Jesus word "Seun van die mens" die meeste deur Jesus as 
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selfaanduiding in die vier Evangelies gebruik (Morris, 1990:101; Marshall, 1992:775). 

Volgens die vier Evangelies word 65 keer deur Jesus na Homself as die "Seun van die 

mens" verwys (Ladd, 197 4: 146). Van al die benaminge wat vir Jesus in die Sinoptiese 

Evangelies gebruik word, is baie, indien nie die meeste navorsing nie, oor die. "Seun van 

die mens" gedoen (Tatum, 1999:162; Burkett, 1999:1). Die "Seun van die mens"

uitsprake beklee 'n belangrike plek in die interpretasie van die boodskap van die 

Sinoptiese Evangelies· (vgl Van der Walt, 1962:32 ev; Versteeg, 1992:44 ev) en moet 

behoorlik in ag geneem word om die implikasie van Jesus, die "Seun van die mens", se 

otaKov(a in woord- en daadverkondiging in die Markus 8:27-10:52 te bepaal. Jesus, die 

"Seun van die mens" word, in die Evangelies ook aangedui as die "Seun van God" (vgl 

1:1, 11; 9:7; 14:61 & 62; 15:39). Jesus praat van die "Seun van die mens" ·en sy Vader 

(8:38). Jesus is dus die "Seun van die mens", maar ook die "Seun van God" (vgl Dreyer, 

2001 :393; Viljoen, 2002a:461 ). 

4.2.4. Die Seun van die mens-uitsprake in Markus 8:27-10:52 

Die "Seun van die mens"-uitsprake in Markus 8:27-10:52 maak deel uit van die 

evangelie van Jesus Christus, die Seun van God (1: 1 ). Hierdie evangelie word deur 

Jesus self verbind aan die "koninkryk van God" (Mark 1:14, 15). In Markus 8:27 tot 10:52 

figureer die "koninkryk van God" en sy koms pertinent (vgl 9:1, 47; 10:15; 24, 25). Uit die 

ondersoek na die· "Seun van die mens"-uitsprake in die Markusevangelie blyk dit dat 

sewe uitsprake oor die lyde en sterwe van die "Seun van die mens" in Markus 8:27-

10:52 voorkom. Drie "Seun van die mens''-uitsprake kom in Markus 14 voor. Een 

uitspraak oor die eskatologiese heerli~heid en (weder) koms van die "Seun van die 

mens" kom in Markus 8:38 voor. In Markus 2:10 kom 'n belangrike "Seun van die mens"

uitspraak. (uit die eerste groep) voor wat ten nouste verband hou met die tweede groep 
- - . ·. ' .. . 

uitsprake oor die "Seun van die mens" se lyding en die lydensverhaal. Hier is sprake van 

die "Seun van die mens" wat volmag het om op aarde sondes te vergewe. 

Alhoewel al vier Evangelies die "Seun van die· mens" wat moet ly en sterf verkondig, 

ontvang die "Seun van die mens" wat moet ly, sterf en opstaan in Markus 8:27-10:52 

heelwat klem. Ongeveer 'n derde van die Markusevangelie (van 11:1 a f) handel oor die 

laaste week van Jesus se lewe en veral oor sy lyde op aarde. Reeds van die middel van 

die Evangelie af (van Mark 8:27 af ev) word die lyde van Jesus herhaaldelik 

aangekondig. Van daardie moment af staan die geskiedenis van Jesus onder die direkte 

spanning van die lyde van die kruis (Versteeg, 1992:44). Versteeg (1992:44) wys tereg 

daarop dat Markus die hele evangelieverhaal benader vanuit die motief van Jesus se 
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lyde en dat Jesus se lyde85 een van die sentrale temas is wat al die ander temas in die 

Evangelie bepaal. Die Markusevangelie kan as die evangelie van die lydende "Seun van 

die mens" getipeer word (Versteeg, 1992:44 ev). Dit verdien egter vermelding dat 

herhaaldelik in die lydensprofesiee na die opstanding van die "Seun van die mens" 

verwys word. 

4.2.5. Die "Seun van die mens"-uitsprake in die res van die Nuwe Testament 

Benewens in die Sinoptiese Evangelies kom "Seun van die mens" 13 keer in die 

Johannesevangelie86 (Morris, 1990:234; Marshall, 1992:777) en 1 keer in Handelinge 

7:56 voor (vgl Joubert, 1999:1391)87
. In Openbaring 1:13 even 14:14 word uit Daniel 

7:13 aangehaal en na die verheerlikte Here Jesus as "lemand soos die Seun van die 

mens" 88 verwys. Aange~ien die "Seun van die mens"-uitsprake in die Evangelies 

waarskynlik aan Daniel 7:13 ontleen is, word hierdie twee uitsprake in Openbaring saam 

met die ander uitsprake in die Nuwe Testament vermeld (vgl Morris, ·1977:53; Goppelt, 

1981:179) 

4.2.6. Gevolgtrekking: 

Daar bestaan 'n noue band tussen die "Seun van die mens"-uitsprake in die Sinoptiese 

Evangelies, vera I Markus 8:27-10:52 en die "koninkryk van God". Volgens die Nuwe 

Testament en vera! die Evangelies is die "Seun van die mens" 'n paradoksale figuur. Die 

85 Nege van die veertien "Seun van die mens"-uitsprake in die Markusevangelie verwys na Jesus se 
vernedering en lyde (Morris, 1990:1 02). Jesus sou dien langs die weg van vernedering, lyding, dood en 
opstanding. 

86 In die Johannesevangelie. word "Seun van die· mens" 6f verbind aan die verlossing wat Jesus 
bewerkstellig 6f aan sy verbintenis met die hemel (Morris, 1990:234). Jesus se dat die "Seun van die 
mens" verhoog sal word (3:14; 8:28; 12:32. vgl die reaksie van die skare in 12:34). Die werkwoord in 
hierdie gedeeltes is vtjl6w en dit word dikwels gebruik rnet die betekenis "om 'n plek van hoogste eer 
gegee te word" (bv Hand 2:33; Fil. 2:9). "Johannes gebruik dit van Jesus wat aan die kruis verhoog is om 
te sterf soos blyk uit sy verduideliking in Joh. 12:33. · Johannes gebruik ook die werkwoord 
8o~a(w ('verheerlik") as hy na Jesus se dood aan die kruis verwys (12:23; 13:31). Vir die eerste-eeuse 
mens in Palestina was die kruis 'n simbool van skande. Vir Johannes egter is die kruis in Jesus se geval 
'n simbool van uiterste heerlikheid (Morris, 1990:235). 

87 Die drie uitsprake in Handelinge en Openbaring onderskeidelik het met die eskatologiese heerlikheid 
van die "Seun van die mens" te doen (vgl derde groep "Seun van die mens"-uitsprake in die Sinoptiese 
Evangelies) (Vgl Morris, 1977:53; Goppelt, 1981:179; Schneider, 1977:188). 

88 Vir Johannes is O!lOLOS u[os dvepwrrou 'n Messiaanse aanduiding van die verhoogde Christus in 
goddelike majesteit. Dieselfde uitdrukking kom ook in Op 14:14 voor (Schneider, 1977:188). 
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"Seun van die mens" is ook die "Seun van God". Hy is en 'n heerlikheids- en 'n 

lydensfiguur. Die Johannesevangelie verbind die "Seun van die mens" se heerlikheid 

aan sy hemelse herkoms maar ook aan sy sterwe. Markus 8:27-10:52 beklemtoon sterk 

dat die "Seun-van die mens" wat opgestaan het en weer kom, vera! gekom het om te 

dien deur te ly en te sterf. 

Hy doen wat sondaars nie vir hulleself kan doen nie. Die "Seun van die mens" het 

volmag om op aarde sondes te vergewe (2:10). Hy gee sekerheid en hoop, en waarborg 

met sy opstanding en wederkoms oorwinning vir al sy volgelinge, maar verkondig 

oordeel vir ongelowiges. Die "Seun van die mens" se owKov(a in woord- en 

daadverkondiging roep elke sondaarmens op tot geloof, bekering en diens. Vir 

gelowiges impliseer hierdie· diens kruisdra, selfverloening en kan dit selfs vervolging 

insluit. Die "Seun van die mens" bewerkstellig verlossing vir sondaai's met die oog op 
- . 

dienende dissipelskap of navolging. Die heerlikheids- en - lydensmotief bied 

verlossingsekerheid en toekomshoop vir gelowiges. sy· diens vir hulle word verbind aan 

hulle diens teenoor God, Homself en medesondaars. Sy diens vir hulle maak hulle diens 

moontlik. Sy diens is die motivering vir hulle diens. Tussen die "Seun van die mens"

uitsprake in Markus 8:27-10:52 en die res van die Nuwe Testament bestaan 'n 

openbaringshistoriese verband. 

4.3. DIE OPENBARINGSHISTORIESE VERBANO TUSSEN 

DIE "SEUN VAN DIE MENS"-UITSPRAKE IN MARKUS 8:27-10:52 

EN" ... EEN SOOS DIE SEUN VAN 'N MENS" IN DANIEL 7:13 & 
1489 

4.3.1. lnleiding 

Die openbaringshistoriese konteks van die "Seun van die mens"-uitsprake in Markus 

8:27-10:52 word vervolgens in aansluiting by bepaalde gedeeltes uit die Ou Testament, . . 
naamlik die Boek Daniel, Jesaja 40-55, die Boek Sagaria en die Psalms oor die "lydende 

regverdige" ondersoek. In hierdie deel word die openbaringshistoriese verband tussen 

die "Seun van die mens"-uitsprake in Markus 8:27-10:52 en "Een soos die Seun van 'n 

89 Die derde subnavorsingsvraag wat ondersoek word: Wat is die relevansie van die 
openbaringshistoriese verband tussen "Een soos die Seun van 'n mens" in die boek Daniel en die "Seun 
van die mens"-uitsprake in Markus 8:27-10:52 vir die. implikasie van Jesus se 8wKovl.a in woord- en 
daadverkondiging (aan sondaars) in die Markusevangelie? 
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mens" in Daniel 7:13 en 14 ondersoek. Die resultate van hierdie ondersoek word betrek 

op die implikasie van Jesus se 8wKov(a in woord- en daadverkondiging in die 

Markusevangelie. 

4.3.2. Die "koninkryk van God" in die Boek Daniel en "Een soos die Seun van 'n 
mens" in Daniel 7:13 & 14 

In die ~ondersoek na die "Seun van die mens"-uitsprake in Markus 8:27-10:52 en "Een 

soos die Seun van 'n mens" in. Daniel 7:13 & 14 word eers aandag gegee aan die 

"koninkryk van God" in die Boek Daniel. Dit word opgevolg deur "Een soos die Seun van 

'n mens" in Daniel7:13 & 14 en. die verhouding tussen die "koninkryk van God" in Daniel 

en "Een soos die Seun van 'n mens" in Daniel 7:13 & 14. 

4.3.2.1. Die "koninkryk van God" in die Boek Daniel 

Die "koninkryk van God" is 'n sentrale gedagte in die Boek Daniel (Hill & Walton, 

1991 :352). God ken en bepaal die geskiedenis en die toekoms (vgl House, 1998:504) 

Aile mense. is in sy raadsplan inbegrepe. Sy koninkryk is ewig (Baldwin, 1997:502 ev). 

God se doel met die geskiedenis is die koms van die "koriinkryk van God" (Westermann, 

1976:266) en Hy regeer oor alles en almal (House, 1998:498; Dumbrell, 1997a:395; vgl 

Bright, 1953: 184), ook oor die kwaad wat mense doen. God is die Openbaarder van 

geheime, ook van sy koninkryk (Dan 2 & 7) en Hy openbaar Hom deur drome, sy 

profetiese Woord, wonderwerke, wereldgebeure en dit wat met sy gelowiges gebeur (v~! 

bv Dan 1-7 ev House, 1998:499). Niks kan met Hom vergelyk word nie (2:27-30; vgl ook 

. Jes 40 ev Young, 1966:372). Hy red wonderbaarlik (2:46-49; House, 1998:500). Hy 

onderhou (1:8-21), verlos (3:8-29; 6), verneder die hoogmoediges (4:37) en verhoog die 

geringes (4:17; 7:27; House, 1998:501). 

Daniel 2 ~n 7 is van deurslaggewende betekenis vir die verstaan van die 

koninkryksboodskap van die hele Boek (Young, 1954:26; 1966:361; Hill & Walton, 

1991 :352, 354; Hummel, 1979:577; Baldwin, 1997:499). Die klip wat in Nebukadnesar 

se droom loskom en die groat beeld vernietig en die hele aarde vul verwys na die koms 

van die ewige koninkryk van God. Hierdie grater wordende klip in Daniel 2 het 

Messiaanse betekenis (vgl 2:44; Heiberg, 1994:38). Volgens Daniel 7 gee God aan "Een 

soos die Seun van 'n mens" (7:13, 14) en die "heiliges van die Allerhoogste" hierdie 

ewige koninkryk (7:18,27). 

God gee vir sy volk wat ly byvoorbeeld in die ballingskap en in tye van vervolging hoop 

(vgl Dumbrell, 1997a:394 ev; Heiberg, 1982:78), koninkrykshoop. Die wereldheersers 
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wat God se volk vervolg, is verteenwoordigers ·van die kwaad in hierdie wereld (vgl 

Dillard_& Longman, 2007:430 ev). Hulle weerstaan God, sy koninkryk en sy gelowiges. 

God regeer, stry, corwin, vernietig aile kwaad en onreg op sy tyd (vgl Dillard & 

Longman, 2007:432). Die finale oorwinning is seker. Volgens Daniel voer God absolute 

heerskappy. Hy is betroubaar en Hy bring uitkoms vir sy gelowiges wat op Hom vertrou 

(Heiberg, 1988:192 ev). 

God het sondaars lief en daarom gee Hy aan aile mense (vgl 4:27) geleentheid om hulle 

te bekeer. Deur sy geroepe dienaars maak God met wereldheersers bemoeienis. Hy 

straf selfs sy kinders sod at die ballinge wat oorleef hulle kan bekeer (1: 1-2). (vgl House, 

1998:501). Daniel verootmoedig hom oor sy eie en sy volk se sondes en hy pleit by God 

om genade en vergifnis (9:3 ev). God eis rekenskap van elke mens (2, 3, 4 vera! 4:27; 

6; 7) (vgl Heiberg, 1988:193). Die Here is barmhartig en Hy vergewe-die sondes (9:9-13) 
- . 

van alma! wat hulle tot Hom bekeer. Die God van die heme! wil del!r elke mens erken, 

aanbid, bely en gedien word (3:17 & 18; vgl 4:34-37) ongeag die omstandighede en die 

gevolge (bv Dan 1, 2, 3, 6, 7). 

Soos ·in die Sinoptiese Evangelies beklee die "koninkryk van God" in die Boek Daniel 

ook 'n sentrale plek. God regeer oor sy gelowiges en oor die hele wereld. Aile 

koninkryke en regeerders van die wereld is aan sy koningskap onder\Norpe, al lyk dit nie 

so nie en erken baie Hom nie. Sy persoonlike heerskappy (koninkryk) is reeds 'n 

werklikheid, maar sy koninkryk is ook besig om te kom in die wereld en sal uiteindelik 

finaal kom. God en sy koninkryk moet volgens Daniel en die Markusevangelie aan aile 
. . 

mense verkondig word, want Hy eis rekenskap. Hy openbaar Hom, sy almag en 

heerskappy en sy groot liefde deur sy geroepe dienaars aan sondaars. God roep elke 

mens tot bekering, geloof, aanbidding, onvoorwaardelike gehoorsaamheid. God wil deur 

alma! gedien word. 

4.3.2.2. "Een soos die Seun van 'n mens" in Daniel 7:13 & 14 

Ten einde die openbaringshistoriese konteks van die "Seun van die mens"-uitsprake in 

Markus 8:27-10:52 vas te stel word eers "Een soos die Seun van 'n mens" in Danie17:13 

& 14 ondersoek. Alhoewel "Een soos die Seun van 'n mens" slegs een keer in die Ou 
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Testament90
, naamlik in Daniel (7:13) voorkom, beklee dit 'n belangrike plek in die Boek 

Daniel, in die "koninkryk van God", asook in hierdie ondersoek. 

Daniel se visioen kom in Daniel 7:2-14 voor. Volgens hoofstuk 7:3-8 sien Daniel eers 4 

verskillende diere wat uit die onstuimige see (die volkerewereld) opkom. Hierdie magtige 

wereldryke en hulle heersers tree met verwoestende geweld op (7:4-8) en vervolg die 

gelowiges (7:21). God eis egter rekenskap. Daniel 7:9-14 beskrywe 'n hofsitting in die 

hemelse troonsaal. Die ewige God ("Die Oue van Dae") neem in sy heilige majesteit 

stelling in (vgl Aalders, 1962:142) op sy vlammende troon waaruit vuur stroom (7:9b & 

1 0). God is die Regter en Hy oordeel oor die diere. AI vier diere word hulle heerskappy 

ontneem en vernietig. God straf en oorwin die kwaad op sy tyd. Dit bied groot ·troos vir 

die vervolgde gelowiges dat God regeer en onreg straf. 

'n Belangrike oombli~ breek in Daniel se visioen aan wanneer "Een soos die Seun van 'n 

mens" 91 (AV33/53) sy verskyning in die hemelse troonsaal maak. Navorsers verskil oor 

die verklaring van "Een soos die Seun van 'n mens": Verwys dit na 'n indiwidu of stel dit 

die "heiliges van die Allerhoogste" wat in Daniel 7:18, 22, 25, 27 vermeld word voor? 92 

Saam met verskeie navorsers word voorkeur gegee aan 'n uitsonderlike indiwidu. "Een 

soos die Seun van 'n mens" in Daniel 7:13 dui op iemand soos 'n mens, 'n menslike 

wese. Teenoor die dierlike ryke sal die ryk van God regeer word deur "Een soos die 

Seun van 'n mens" (Dan 7:13 ev). Sy ryk sal menslik wees (vgl Helberg, 1988:194). 

· Hierdie persoon is egter meer as bloot 'n menslike figuur. Hy is 'n hemelse (Caragounis 

.
90 Die verwysing na die "Seun van die mens" in die Ou Testament kom vera! in twee kontekste voor, 

naamlik in Esegiel en Daniel. In die Boek Esegiel word negentig keer na die profeet as mensekind, maw 

as nietige mens in teenstelling met God wat Hom aan die profeet openbaar, verwys (vgl Dan 8:17; Eseg 

2:1,3,6, Job 25:6 en Ps 8:5 (Ladd, 1977:147; Helberg, 1994:81). Sommige navorsers probeer Jesus se 

verwysing na Hom as die "Seun van die mens" uit Esegiel verklaar, maar dit word deur navorsers afgewys 

aangesien dit nie 'n verklaring bied vir die eskatologiese gebruik van die uitdrukking in die Evangelies nie 

(Ladd, 1977:147). Jesus se gebruik van die uitdrukking die "Seun van die mens" word in verband gebring 

met die visioen van Daniel 7 (vgl :13). 

91 Die AV83 vertaal "Een soos die Seun van 'n mens" met."iemand soos 'n menslike wese" (Dan 7:13). In 
hierdie ondersoek word die frase uit die AV33/53 gebruik, aangesien dit die mopntlike verband met Jesus 
se selfaanduiding in die Evangelies duideliker aandui. 

92 Vosloo (1986:255) en Caragounis (1997:675) wys op verskillende verklarings vir "Een soos die Seun 
van 'n mens", byvoorbeeld dat dit na 'n engel (vgl bv Burden, 1989:966), of die "heiliges van die 
Allerhoogste" verwys. Hierdie verklarings word as problematies afgewys (vgl Vosloo, 1986:255; 
Caragounis, 1997:675; Dumbrell, 1988:262; Spangenberg, 1999:979 ev). 
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(1997:675; House, 1998:504) selfs goddelike figuur93 (Young, 1954: 38,40 ev; Aalders, 

1962:146; Kaiser, 1979:246; vgl Heiberg, 1994:81; Caragounis, 1997:675). "Een soos 

die Seun van 'n mens" het na die "Que van Dae" gekom en is toe voor Hom gebring 

(7:13). Sy verskyning in die troonsaal van God volg op die oordeel van God oor die 

goddelose wereldryke (vgl Dumbrell, 1"988:262). Terwyl die vier diere (wereldryke) hulle 

heerskappy ontneem word, ontvang "Een soos die Seun van 'n mens" ewige, universele 

heerskappy, eer en koningskap van God. AI die nasies, volke en tale sal hom vereer wat 

waarskynlik aanbidding impliseer (7:14; vgl Young, 1954:40; Aalders, 1962:146; 

Baldwin, 1997:504). Hierdie persoon is die Messias94 (Young, 1954:39; VanGemeren, 

1990:348). 

In Daniel 7 word tussen "Een soos die Seun van 'n mens" en die "heiliges van die 

Allerhoogste" onderskei. "Een soos die Seun van 'n mens" meet nie met die "heiliges 

van die Allerhoogste" verwar word nie. Die verklaring van hierdie frases word bemoeilik 

deurdat "Een soos die Seun van 'n mens" in Daniel 7:1-14 (vers 13) voorkom, terwyl die 

"heiliges van die Allerhoogste" ontbreek. In die verklaring van die visioen deur die engel 

in die tweede dee! van die hoofstuk (vers 15 ev) ontbreek "Een soos die Seun van 'n 

me~s" en word daar slegs van die "heiliges van die Allerhoogste" gepraat 

(7: 18,22,25,27) (Dumbrell, 1988:262). Tussen "Een soos die Seun van 'n mens" en die 

"heiliges van die Allerhoogste" bestaan die allernouste band. Seide ontvang heerskappy 

. in Godse ewige koninkryk. "Een soos die Seun van ~n mens" beklee egter 'n unieke plek 

en rol as Messiaskoning en verteenwoordiger van die "heiliges van die Allerhoogste". 

"Een soos die Seun van 'n mens" staan in 'n verhouding van ;n koninklike leiersfiguur tot 

die "heiliges van die Allerhoogste" wat sy volgelinge is (vgl Bruce, 1968:26). Teenoor die. 

~ - . 
93 Vgl Ps 1 04:3; Ps 18:1 0-18; Ps 97:2a. Uit hierdie gedeeltes blyk dit dat die Persoon wat die wolke 
beheer, wat hulle vir sy doe! gebruik en op die wolke_ ry of met die wolke kom dikwels met die Here in 
verband gebring word. Hier in Daniel 7:13 word een soos 'n mens, majestieus, koninklik (vgl 
Spangenberg, 1999:980), tog ook 'n bomenslike en goddelike persoon aangedui wat met die wolke kom 
(vgl Young, 1954:38 ev). 

94 
In Daniel 2 ontbreek die verwysing na 'n persoonlike Messias terwyl 'n persoonlike Messias in Daniel 7 

ter sprake is (Young, 1954:46). In ander dele van die Ou Testament word die Messiasverwagtings verbind 

aan die koningshuis van Dawid, maar hier word dit aan 'n persoon verbind wat van hemelse herkoms is 

(Helberg, 1994:83). Wat hierdie Messiaanse interpretasie ondersteun is, die feit dat Jesus tydens sy 

aardse !ewe juis van die benaming "Een soos die Seun van 'n mens" uit Daniel 7:13 gebruik maak en 

Hom as die "Seun van die mens" aandui (Young, 1954:41; vgl ook Baldwin, 1997:501). 
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verdorwe en dierlike ryke sal die ryk van God volgens Daniel 7:13 ev regeer word deur 

"Een soos die Seun van 'n mens", die ware mens en die Messias koning (Heiberg, 

1976a:195; 1994:194). God sal 'n nuwe bedeling en 'n nuwe koninkryk laat aanbreek 

(Heiberg, 1976a:200). Vir die gelowiges wat vervolg is, is daar uiteindelik verlossing en 

toekomshoop. Hulle sal saam met . "Een soos die Seun van 'n mens" in sy ewige 

koninkryk regeer (vgl Kaiser, 1979:247, 249). 

Navorsers soos Barrett (1959:13 ev) en HookE?r (1959:160 ev 1967:27 ev) het probeer 

aantoon dat "Een soos die Seun van 'n mens" in Daniel 7 nie net na 'n heerlikheidsfiguur 

nie, maar ook na 'n /ydensfiguur verwys. Omdat die "heiliges van die Allerhoogste 

vervolg word en "Een soos die Seun van die mens" hulle verteenwoordig, maak Hooker 

die afleiding dat nie net die heiliges ly nie, ~aar ook die "Een soos die Seun van die 

mens" per implikasie ly. Dit staan egter nie in Daniel 7 nie ·en kan nie uit hierdie teks 

afgelei word nie. Verder verwys Hooker (1967:30) na Jesus se lydensaankondiging in 

Markus 9:12 en bring hierdie uitspraak in verband met Daniel 7. Oat Jesus sou ly is 

waar, maar Jesus verwys nie spesifiek na Daniel 7:13 ev nie .. Dit is moontlik dat Jesus 

eerder die "lydende Dienaar" van Jesaja 53 of die "lydende Herder" van Sagaria of die 

"lydende regverdige" in die psalms of ander gedeeltes in die Ou Testament in gedagte 

· gehad het toe Hy verwys het na die "Seun van die mens" wat moes ly en verag word en 

nie Daniel 7 nie. Daarteenoor aanvaar navorsers dat "Een soos die Seun van 'n mens" 

wat Israel verteenwoordig in Daniel 7:13 ev as heerlikheidsfiguur aangedui word . . 

(Nickelsburg, 1992: 138; Morris, 1976:30 ev; France, 1968:47). Wat verder teen die 

stand punt van Hooker getuig, is die duidelike sinspelings95 op die "Seun .van die mens" 

in sy eskatologiese heerlikheid in die Sinoptiese Evangelies wat ooreenkom met "Een · 

so.os die Seun van 'n mens". wat aile mag en eer ontvang volgens Daniel 7:13 ev 

. Die optrede van God in die laaste dae sal lei tot 'n nuwe. bedeling, die koms van die 

"koninkryk van God" (Dumbrell, 1997a:395). God is en bly in beheer van die geskiedenis 

wat onafwemdbaar afstuur op die oordeelsdag. Op die dag sal God oor die dade van die 

mense regve~dig oordeel (7:10; Dumbrell, 1997a:397). lntussen word elke gelowige 

opgeroep om in 'n onveilige, vyandige wereld 'n lewe van geloof onder God se 

95 
Opvallend van al sewe heerlikheidsuitsprake in die Sinoptiese Evangelies (Mark 8:38; 13:26; 14:62; Mat 

1 0:23; 19:28; 25:31; 28: 18) is dat daar woordeliks of konsepsueel verwys word na die voorstelling van die 
triomfantelike verhoging van die "Seun van die mens". Daar is geen sinspeling op die lyding of vervolging 
van die heiliges, of enige sodanige lyding van die "Seun van die mens" nie (France, 1968:48). AI sewe 
vermelde Skrifgedeeltes sinspeel sender uitsondering op die periode van Jesus se triomf na sy 
opstanding, of dit nou in sy huidige heerlikheid of sy toekomstige verskyning om te oordeel is. 
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heerskappy te lewe (Hill & Walton, 1991 :352). Wat vas staan volgens Daniel 2 & 7 is dat 

die finale oorwinning aan God behoort en dat Hy verlossing sal bewerk vir alma! wat in 

Hom glo (House, 1998:500). 

"Een soos die Seun van 'n mens" word in die Boek Daniel (7:13 & 14) soos 'n menslike 

wese, maar ook as 'n hemelse, eskatologiese, goddelike, koninklike heerlikheidsfiguur, 

naamlik die Messias, en nie as 'n lydensfiguur nie, aangedui. Alhoewel "Een soos die 

Seun van die mens" en die "heiliges van die Allerhoogste" van mekaar onderskei word, 

is daar egter die allernouste verband tussen hierdie twee partye in die "koninkryk van 

God". Die "Seun van die mens" het volgens die Evangelies immers opgestaan, 

opgevaar, Hy heers reeds en Hy kom weer om die lewendes en die dooies te oordeel. . 

As Hy weer kom, sal al sy verlostes tot in ewigheid saam met Hom regeer en God ewig 

loaf en dien. 

4.3.2.3. Die verband tussen die "koninkryk van God" en "Een soos ·die Seun 

van 'n mens" in Daniel 7:13 & 14 

Uit die voorafgaande ondersoek blyk dit dat daar 'n noue band tussen die "koninkryk van 

God" in die Boek Daniel en "Een ·soos die Seun van 'n meris" in Daniel 7:13 · & 14 

bestaan. Die Boek Daniel verkondig die koms en eskatologiese heerlikheid van "Een 

soos die Seun van 'n mens" wat in die allernouste verband staan met die "heiliges van -

die Allerhoogste". Daniel 7:13 & 14 kom in 'n konteks voor waar ewige heerskappy aan 

''Een soos die Seun van 'n me.ns" gegee word. Laasgenoemde sal deur gelowiges uit die 

hele mensdom vereer of gedien word, terwyl die goddelose geoordeel sal word. Die 

oordeel sal voltrek word oor alma I wat teen God en sy volk en sy heerskappy in' opstand · 

kom en hulle nie tot God bekeer nie. 

Hierdie koninkryksboodskap hou groat troos vir die gelowiges in. Ongeag hulle 

omstandighede en wereldgebeure moet gelowiges volhard, want God regeer. Sy ewige 

en. soewereine heerskappy hou verband met die ewige heerskappy van "Een soos die 

Seun van 'n mens". God laat sy koninkryk volgens sy raadsplan ·kom (vgl Dan 2 ·& 7). 

Gelowiges het reeds deel aan hierdie koninkryk, al moet hulle nog dikwels ly, vervolg 

word, selfs sterf vir hulle geloof. Uiteindelik sal die gelowiges hierdie koninkryk ten valle . 

besit en as konings tot in ewigheid saam met God en "Een soos die Seun van 'n mens" 

oor alles regeer. lntussen openbaar God sy koninkryksplan aan die mensdom. Die 

"koninkryk van God'' moet aan aile mense verkondig \NOrd, sodat mense hulle tot God 

kan bekeer en God en "Een soos die Seun van 'n mens" kan aanbid en dien. 
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Die Boek Daniel en die uitdrukking "Een soos die Seun van 'n mens" in Daniel 7:13 & 14 

wys na 'n nuwe bedeling waarin die "koninkryk van God" sy volle vervulling sal vind. Dit 

gebeur in Jesus Christus (Mat 3:1-3; Luk 24:27) (vgl Helberg, 1988:4), die "Seun van die 

mens" wat reeds gekom het (Mark 1:14, 15; 2:5, 10; 8:31; 9:1; 31; 10:33 & 34; 45), 

. reeds regeer en weer kom (Mark 8:38; Op. 14:14). Sy wederkoms sat gepaard gaan met 

die oordeel van God oor die goddelose. Tussen God (die Oue van Dae) en "Een soos 

die Seun van 'n mens" in Daniel 7:13 & 14, die "heiliges van die Allerhoogste" en die 

"koninkryk van God" in die Boek Daniel is 'n onlosmaaklike eenheid. Net so is daar in die 

Nuwe Testament tussen God, die "Seun van die mens" en sy dissipels 'n unieke 

verhouding in die "koninkryk vari God". In sowel Daniel as in die Evangelies en die 

Markusevangelie openbaar God Hom aan die mensdom met die oog op bekering en 'n 

I ewe van diens binne die "koninkryk van God" tot by die voleinding. Hierdie God en sy 

.koninkryk moet aan aile mense verkondig word. 

Die soewereine konirigsheerskappy van God en "Een soos die Seun van 'n mens" ocr 

sy gelowiges maar ook oor aile mense en wereldgebeure is deur Daniel en Jesus 

verkondig. Dit hou groot froos vir gelowiges in wat reeds aan die koninkryk deel het, 

maar dit moet ook aan aile mense verkondig word met die oproep tot bekering. God se 

koninkryk bestaan reeds, is besig om te kom en sal finaal kom by die voleinding. _In die 

. Boek Daniel beklee die "koninkryk van God", "Een soos die Seun van die mens" en die 

"heiliges van die Allerhoogste" 'n belangrike plek. God wil deur sy gelowiges gedien 

word. Trouens, Hy roep aile mense op om Hom te dien. Net so 'n belangrike plek beklee 

die "koninkryk van God" en die "Seun van die mens" in die Evangelies, met spesifieke 

verwy~ing na Jesus se owKov(a in woord- en daadverkondiging aar1 sondaars in die 

Markusevangelie. In Markus 8:27-10:52 vyord die "koninkryk van God" en die owKov(a 

van die "Seun van die mens" in woord- en daadverkondiging in verband gebring met die 

gelowiges, niet die dissipels en almal wat Jesus self en sy dissipels in engere en breere 

sin nooi om in die "koninkryk van God" te kom deel. 

4.3.3. Die verband tussen die "Seun van die mens"-uitsprake in Markus 8:27-
10:52 en "Een soos die Seun van 'n me.ns" in Daniel 7:13 & 14 

In hierdie gedeelte word die verband tussen "die Seun vari die mens"-uitsprake in 

Markus 8:27-10:52 en "Een soos die Seun van 'n mens" in Daniel 7:13 & 14 ondersoek 

met die oog op die implikasie van Jesus se owKov(a in woord- en daadverkondiging in 

die Markusevangelie. 

In die Markusevangelie beklee die "Seun van die mens'~-uitsprake in Markus 8:27-10:52 

en die "koninkryk van God" 'n sentrale plek ten opsigte van Jesus se owKov(a in woord-
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en daadverkondiging aan sondaars, en aan sy dissipels in die besonder. In die Boek 

Daniel, en vera! in Daniel 2 en 7, beklee die "koninkryk van God" 'n kardinale rol. In 

Daniel 7:13 & 14 word die sentrale boodskap van die "koninkryk van God" in verband 

gebring met "Een soos die Seun van die mens" wat as Messiaskoning en 

heerlikheidsfiguur die "heiliges van die Allerhoogste" verteenwoordig. "Een soos die 

Seun van 'n mens" in Daniel 7:13 & 14 le ten grondslag aan die "Seun van die mens"

uitsprake in die Markusevangelie en die ander Evangelies en enkele gevalle in die res 

van die Nuwe Testament. Terwyl die "Seun van die mens"-benaming in die Evangelies 

en spesifiek in die Markusevangelie verband hou met "Een soos die Seun van 'n mens"

benaming in Daniel 7:13 is dit vera! die derde groep "Seun van die mens"-uitsprake oor 

Jesus se· eskatologiese heerlikheid en/of die koms. as "Seun van die mens" wat 

merkwaardige ooreenkomste toon met "Een soos die Seun van 'n mens" in Daniel 7:13. 

In die Markusevangelie kom dertien "Seun van die mens"-uitsprake voor. Drie 96 van 

hierdie heerlikheidsuitsprake in Markus hou ten nouste verband met "Een soos die Seun 

van 'n mens" in Daniel 7:13 & 14 in sy eskatologiese en Messiaanse heerlikheid. Een 

van hierdie drie eskatologiese heerlikheidsuitsprake van Jesus oor Homself as die 

"Seun van die mens" kom in Markus 8:27-10:52 en wei in Markus 8:38 voor. 

Jesus praat in Markus 8:27-10:52 grotendeels van Homself as die "Seun van die mens" 

wat moet ly, sterf en sal opstaan. Die vraag is dus: is die woord- en daadverkondiging 

van Jesus oor vera! die lydensaspek en die dood van die "Seun van die mens" ontleen 

aan Daniel 7:13 ev. Die benaming "Seun van die mens" hou verband met "Een soos die 

Seun van 'n mens" in· Daniel 7:13, .maar hierdie ondersoek het aangetoon dat die 

lydens- en sterwensaspekte van die "Seun van die mens" in die Evangelies, en spesifiek 

ook die Markusevangelie, nie uit Daniel 7 afgelei word nie. Dit moet elders in die Ou. 
. . 

Testament gesoek word. Aan hierdie saak word in die res van die hoofstuk aandag 

geskenk. Die oogmerk van hierdie verdere navorsing is om die "Seun van· die mens" in 

die Markusevangelie as paradoksale Messiasfiguur aan te dui, terwyl die swaarste klem 

in die Markusevangelie en dan spesifiek in Markus 8:27-10:52 val op Jesus wat gely en 

gesterf het en daarna opgestaan het. Agt "Seun van die mens"-uitsprake in die 

Markusevangelie beklemtoon Jesus se lyde en sterwe ·en opstanding. Van hierdie agt 

uitsprake kom ses in Markus 8:27-10:52 voor. 

96 Mark 8:38; 14:26; 14:62. 
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4.3.4. Gevolgtrekking 

'n Openbaringshistoriese verband bestaan tussen die "koninkryk van God", die "Seun 

van die mens"-uitsprake in Markus 8:27-10:52 en die Messiaanse heerlikheidsbenaming 

"Een soos die Seun van 'n mens" in Daniel 7:13. Hierdie selfaanduiding van Jesus 

volgens die Evangelies is ontleen aan "Een soos die Seun van 'n mens" in Daniel 7:13. 

·Die lyde en sterwe van die "Seun van die mens" kan nie uit Daniel afgelei word nie en 

word elders in die Ou Testament gesoek, terwyl die opstanding en wederkoms van die 

"Seun van die mens" met die koninklike heerlikheidsaspekte in Daniel7:13 in verband 

gebring kan word (vgl Mark 8:31; 8:38; 9:9, 10, 31; 10:34). Die "Seun van die mens" wat 

m,oet ly en sterf word sterker in die Markusevangelie as in die ander Evangelies . 

. beklemtoon. 

Die ·8~(lKov[a van Jesus in woord- en daadverkondiging het verreikende implikasie vir 

elkeen\rvat dit hoar; In die "koninkryk van God" word aile mense opgeroep om hulle tot 

God te .. bekeer en Hom te dien. Onvoorwaardelike gehoorsaamheid word geeis. Die 

lyd.ens- Em diensmotief van die "Sewn van die mens" in Markus 8:27-10:52. word in 

verband gebring met lydende en dienende dissipelskap. Hierdie koninkryksboodskap 

meet aan· aHe mense verkondig word. Die lyding en vervolging vah die "heiliges van die 

Allerhhog;te:' in die Boek Daniel kan in verband gebring word met die lyding van die 

volgelinge van ·Jesus val gens die Markusevangelie, asook tussen die toekomstige 

heerlikheid van "Een soos die Seun van 'n mens" en die "Seun van die .mens" wat 

opstaah en '0'eer kom. Gelowiges meet leef vanuit hierdie oorwinningsekerheid. 

4.4. DIE OPENBARINGSHISTORIESEVERBAND TUSSEN 
. . . 

"DIE DIENAAR VAN DIE HERE" IN JESAJA 40-55 

EN DIE "SEUN VAN DIE MENS" IN MARKUS 8:27-10:5297 

4.4.1. lnleiding 

Die openbaringshistoriese verband tussen die "lydende Dienaar" in Jesaja 40-55 en die 

"Seun van die mens" in Markus 8:27-10:52 word ondersoek. Eers word die 

openbaringshistoriese verband tussen Jesaja 40-55 en die Markusevangelie ondersoek. 

97 Die vierde subnavorsingsvraag wat ondersoek word: Wat is die relevansie van die 
openbaringshistoriese verband tussen die "Dienaar van die Here" in Jesaja 40-55 en die "Seun van die 
mens"-uitsprake in Markus 8:27-10:52 vir die implikasie van Jesus se 8wKov(a in woord- en 
daadverkondiging in die Markusevangelie? 
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Dit word opgevolg met die "koninkryk van God" in Jesaja 40-55, die "dienaar van die 

Here" en die "lydende Dienaar" in Jesaja 40-55 en die "lydende Dienaar" in die Nuwe 

Testament ondersoek. Ten slotte word gevra na die openbaringshistoriese verband 

t~ssen die "lydende Dienaar" in Jesaja 4~-55 en die "S~un van die mens"-uitsprake in 

Markus 8:27-10:52 gerig op die implikasie van Jesus se owKov(a in woord- en 

daadverkondiging in die Markusevangelie. 

4.4.2. Die openbaringshistoriese verband tussen Jesaja 40-55 en die 
Markusevangelie 

In hierdie deel word die openbaringshistoriese verband tussen Jesaja 40-55 en die 

Markusevangelie ondersoek. Die eerste drie verse van die Markusevangelie dui die 

openbaringshistoriese verband tussen die Markusevangelie. en die profesie van Jesaja 

(40-66) aan. Die eerste woorde in die Markusevangelie "Die begin van die evangelie van 

Jesus Christus die Seun van God" (Mark 1:1) word opgevolg deur vers 2: "soos 

geskrywe is deur Jesaja ... " waarop vers 2b-3 volg met 'n aanhaling uit, ·onder andere, 

Jesaja 40:3. Twee keer in die Markusevangelie (vgl 1:2 en 7:6) word die profeet Jesaja 

pertinent by die naam genoem wat uitsonderlik is (Marcus, 1995:450). Hierdie verwysing 

· na 'Jesaja en· •n· gekombineerde aanhaling uit Eksodus 23:20, Maleagi ·3: 1 en Jesaja 

40:3 (France, 1971 :243; Guelich, 1989:11; Marcus, 1995:450; Watts, 2000:61) plaas die 

implikasie van Jesus se 8wKov(a in woord- en daadverkondiging binne die 

eskatologiese konteks van onder andere Jesaja 40 en verder. Jesaja 40:3 maak weer 

deel uit van Jesaja 40:1-11 wat as inleiding tot Jesaja 40-55 dien. Jesaja 40:3 verwys na 

'n stem wat roep in die woestyn. Die weg van die Here moet berei word. 'n Nuwe 

eksodus is op hande (vgl Marcus, 1995:451 ). 

Jesaja 40:9 verwys twee keer na die troosboodskap 9~ wat vir, maar bok deur, Jerusalem 

gebring moet word (vgl Motyer, 1993:301). Die groot heilstyd in ooreenstemming met.die 

profetiese verkondiging (vgl ooKJ,.e$., 3.5:5; 29:18; 61 :1) is naby (Ridderbos, 1972:64). In 

Jesaja 40-55 (ook 56-66) verkondig ·God die koms van die "koninkryk van God" 

(Ridderbos, 1972:26) wat vergestalting sal vind in die "Dienaar van die Here" (Heiberg, 

1988:187), die eskatologiese Messias, Jesus Christus (vgl France, 1971:150, 160 ev) en 

uitloop op 'n nuwe heme! en 'n nuwe aarde (Jes 65:17 ev). Jesaja .40-55 verkondig dat 

God se mag geopenbaar sal word (Jes 40:5); Hy sal in hulle midde wees (40:9) en sy 

98 
Gedeeltes, byvoorbeeld Jesaja 40:9; 41 :27; 52:7, dien as agtergrond vir die begrip "evangelie' in die 

Markusevangelie en die Nuwe Testament (vgi.Marcus, 1995:451; Stuhlmacher,1983:172 ev; Ridderbos, 
1972:79). 
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volk vergader (40:10). Hy is Koning van sy volk en Herder van sy kudde, die Iammers 

maak Hy bymekaar in sy arms ... (40:9-11); Hy ontferm Hom oor armes en behoeftiges 

(41:17-29); Sy"Dienaar" sal sy wil uitvoer (Jes 42:1 ev 49:1-7; 50:1-11; 52:13-53:12); 

slegs in God is hoop te vinde. Dit is Hy wat sy volk verlos (43:1-21); Hy vergewe sondes 

(43:22.:.28); God se optrede bepaal die geskiedenis en Hy laat alles ten goede meewerk 

vir sy volk volgens sy doel (44:24-46:13). Hy straf die goddelose (47); God sal verseker 

hulle wat aan Hom behoort na Hom toe roep (48-50); Daar is hoop want God het sy 

verlossingsplan aangekondig (52:3-55: 13) en die hart van · sy verlossingsplan 

geopenbaar (52: 13-53: 12). Uit die nasies sal gelowiges vergader word en dee I word van 

God se volk (Jes 54:3); Die· uitnodiging kom tot sondaars om te kom deel in die 

verlossing wat God gee (Jes 55:1ev; Helberg, 1988:1.87 ev; Scott, 1978:227 ev). Sy 

Woord hou stand tot in ewigheid (Jes 40:8) en keer nie leeg tot God· terug nie (Jes 

55:11). Deur sy Woord kondig Hy verlossing aan vir elkeen. wat .glo; slegs Hy ·kan 

verlossing bewerk, maar die Woord kondig oordeel aan vir diegene wat nie glo nie 

(Scott, 1978:228 ev). 

In aansluiting by die boodskap van Jesaja bring· Markus die evangelie van hoop vir 

sondaars (Mark 1:1-3, 14, 15; 2:10, 17; 8-10:14 & 15; 16:7). God isdeur die owKov(a 

van Jesus in woord- en daadverkondiging in hulle niidde (Mark 1:1; 9-11; 9:7; 14:61 & 

62) en dit het die volgende belangrike implikasie: God tree deur Jesus met ontferming 

teenoor die behoeftiges en die noodlydendes op (vgl Jesus se woord- en 
. -

daadverkondiging, sy onderrig en veral sy wonderwerke en versoeningswerk); God 

bewerk deur Jesus vergifnis en verlossing (Mark 2:5,1 0; 8:31; 9:31; 10:33 & 34, 45; 

10:45;-Mark 14 & 15), God bepaal die geskiedenis (Mark 8:38; 14:62); God eis deur 

·Johannes die Doper en Jesus van sondaars bekering (Mark 1 A, 15) maar die oordeel 

rus op elkeen wat weier. God roep deur Jesus al sy volgelinge om die evangelie aan al 

die nasies te verkondig (Mark 1:17; 13:10) sodat "baie mense" gered kan word (10:45) 

totdat Jesus weer kom (Mark 14:€)1 & 62) .. In sowel Markus as Jesaja 40-55 neem God, 

sy Verlosser en die verlossingsboodskap vir sondaars 'n belangrike plek in. Dit blyk dus 

dat daar 'n openbaringshistoriese verband tussen Jesaja 40-55 en die Markusevangelie 

bestaan. Hierdie openbaringshistoriese konteks het implikasie vir Jesus se owKov(a in 

woord- en daadverkondiging in die Markusevangelie. _ 

4.4.3. Die "koninkryk van God" in Jesaja 40-55 

Die "koninkryk van God" beklee 'n belangrike plek in Jesaja 40-55 en hou verband met 

God wat as onvergelykbare Skepper en Koning oor alles regeer (Jes 41:21-29; 45:20-

21; 46:7-11; 48:1-7; Hill & Walton, 1991:324; Kaiser, 2004:186). Hy word "Koning van 
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Israel" genoem (41:41; 43:15; 44:6; 52:7; vgl Odendaal, 1970:81 ev). AI kom "koninkryk 

van God" nie in Jesaja en die Ou Testament voor nie, is die "koninkryk van God" 'n 

deurlopende boodskap in Jesaja (veral Jes 40-55; Odendaal, 1970:73). Sy heerskappy 

vind uitdrukking in sy persoonlike verbondsverhouding met sy volk (vgl Odendaal, 

1970:73 ev Kaiser, 2004:187). Die koninkryksmotief kom in Jesaja na vore in die Here 

se plan van oordeel en verlossing vir Israel en die nasies (vgl VanGemeren, 1990:252 

ev, 272 ev; Scott, 1978:213, 215, 227). Hy voer sy koninkryksplan in die verlede, hede 

en toekoms deur. Hy openbaar sy vaste voorneme in die profesie vao Jesaja en veral 

van Jesaja· 40 af om sy heerlikheid en sy magtige koninkryk op aarde te openbaar. AI 

wat leef, sal dit sien (Jes 40:5; VanGemeren, 1990:272). Hierdie goeie boodskap aan en 

deur Sion (Jes 40:9) sluit vergewing van sondes, volle verlossing en die transformasie 

van die skepping in (VanGemeren,. 1990:272 ev). 

Tussen die "koninkryk van God" en die eksodusmotief is daar 'n verband in Jesaja 

40-55. (VanGemeren, 1990:274). God beloof verlossing wat die eerste uittog by verre 

sal oorskadu (43: 16 & 17; 48:21; 65:17 -66:24; vgl Odendaal, 1970:86; VanGemeren, 

1990:275). In hierdie nuwe eksodus sal God vir die heidenkoning Kores gebruik, Babel 

tot 'n val bring, "sy dienaar" Israel en die nasies sal deur God en die "lydende Dienaar" 

gered word. Volgens Jesaja 40-55 is God ewige Koning en Hy wil ook as Koning aanbid, 

gedien en verkondig word. Deur die "lydende Dienaar" sal God die fisiese en geestelike. 

terugkeer van sy volk bewerkstellig sodat hulle Hom met· oorgawe kan dien. Die 

verlostes sal weer in di~.Jiere se diens herstel word tot lig vir die nasies (VanGemeren, 

1990:276). Hierin sal die Gees van God 'n belangrike rol speel (Jes 42:1; 44:1-4; 61:1 

ev) (vgl Odendaal, 1970:125 ev). · 

Die "koninkryk van God" beklee dus 'n sentrale plek in Jesaja 40-55 en verder. God, die 

Almagtige Koning van sy verbondsvolk en al die nasies, openbaar sy koninkryksplan tot . . ' . 

redding. en oordeel van sy verbondsvolk en die nasies. Hy het sondaars lief. Hy wil hulle 

red en hulle sondes vergewe, maar Hy" eis bekering. Vir elkeen in Israel" en onder die 

nasies wat hulle tot Hom bekeer, beloof Hy 'n nuwe bedeling, verlosslng,· veel heerliker 

as die uittog uit Egipte. 'n Tweede eksodus is vir God ·se volk onderweg. Bekeerdes uit 

die nasies sal ook · hierin deel en ingesluit word by God se · volk en sy 

koningsheerskappy. God beloof die "lydende Dienaar" wat die "koninkryk van God" sal 

laat kom. God se koninklike verlossingsplan is nie 'n doel opsigself nie, maar 'n middel 

tot 'n doel. Dit is gerig op die implikasie dat al sy verlostes Hom kan dien sodat sy Naam 

tot aan die einde van die aarde erken, bely en geeer kan word. Soos in Jesaja 40-55, 

beklee die "koninkryk van God" 'n sentrale plek in Jesus, die Seun van die mens se 

owKov(a in woord- en daadverkondiging aan sondaars. Die "Seun van die mens"-
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uitsprake in Markus 8:27-10:52 speel 'n belangrike rol in hierdie koninkryksboodskap. 

Aile mense word opgeroep tot bekering om so in hierdie verlossingsboodskap te kan 

deel en God en medemens te dien. 

· 4.4.4. Die "dienaar van die Here" in Jesaja 40-55 

In Jesaja 40-55 word dikwels na "my dienaar" verwys (Lindsay, 1985:1 ev). Navorsers 

interpreteer die verwysing na "my dienaar" (dit is: dienaar van die Here) kollektief en 

indiwidueel. In kollektiewe sin verwys "dienaar" na Israel (Wolf, 1985: 189; Clifford, 

1992:499 ev; Lindsay, 1985:1; Goldingay, 1984:80; Hanson, 1995: 164) terwyl navorsers 

daaroor verskil of die verklaring . van "my dienaar" as indiwidu geldig is. Sommige 

navorsers betrek "dienaar" as indiwidu op die profeet Jesaja, ander op Moses, ander op 

·een van· die ·profete, selfs Kores of die Messias (vgl Clifford, 1992:499). Difis veral in die 

verklaring van die Dienaarliedere in Jesaja 40-55 dat navorsers nie saamstem oor die 

interpretasie van die "dienaar" as indiwidu nie (vgl Clifford, 1992:499; Hanson, 1995:165; 

Wolf, 1985:189). 

In Jesaja 40-53 word twintig keer in die enkelvoud na "dienaar" verwys, terwyl daar in 

Jesaja 54-66 tien keer na "dienaars" in die meervoud verwys word (Lindsey, 1985:1; 

Kaiser, 2004:187). "My dienaar" verwys een keer (Jes 44:26) na die profeet Jesaja 

(Young, 1981 :190; Lindsey, 1985:1), terwyl elf uit twintig keer99 na Jakob I ·Israel in· 

kollektiewe sin verwys word (Lindsey, 1985:1). In die vier Dienaarliedere, Jesaja 42:1-7; 

- 49:1-6; 50:4-9; 52:13-53:12 (Kaiser, 2004:188) word "dienaa(' agt keer100 gebruik. Die 

be naming "dienaar van die Here" -kom slegs In Jesaja 42:19 voor waar dit na Israel 

· verwys (Lindsey, 1985:1). Wat die dienaar in die Dienaarliedere betref, is sommige 

navorsers (Hanson, 1995:165; -Prinsloo, 1999:811 ev) van mening dat "dienaar" na die 

volk Israel en nie na die Messias word nie. Hierdie saak word verder in die hoofstuk 

ondersoek. 

Die Verbondsgod beloof deur sy profeet en "sy dienaar" Israel verlossing vir sondaars 

(vgl Helberg, 1982:66; House, 1998:287). As gevolg van hulle sonde 101 moet Israel . 

egter self deur ondergang. en dood gaan (Helberg, 1982:67; Wolf, 1985:88; House, 

99 Jes 41:8 & 9; 42:19 (2x); 43:10; 44:1, 2, 21 (2x); 45:4; 48:20. 

100 Jes 42:1; 49:3, 5, 6, 7; 50:1 0; 52: 13; 53:11. 

101 Israel word as doof en blind getipeer. Die volk was onontvanklik vir die Woord van die Here (Jes 6:9-
10; 29:9; 42:19; 43:8; Wolf, 1985:88; House, 1998:278). 
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1998:278). Israel as dienaar het die woord van die Here verwerp, as lig vir die nasies 

misluk en verdien die dood (House, 1998:287). Israel is egter ook tot lig Vir die nasies 

bestem. In sy oordeel oor sy volk openbaar die Heilige van lsrael 102 Hom en sy 

verlossingsplan aan sy verbondsvolk en die nasies (vgl Helberg, 1982:67). Die heilige 

God is geheel en al anders as die sondige mens. Hy haat die sonde van sy volk en die 

nasies. Deur oordeel heen wil God sy uiteindelike doel van verlossing van sy sondige 

verbondsvolk en die nasies bewerkstellig. Die situasie vir God se volk was nie hopeloos 

nie. Die moontlikheid van vergifnis het bestaan (vgl Jes 1:18 & 19), maar dan moet hulle 

hulle tot God bekeer. Nie almal word gered nie; slegs die wat hulle tot God bekeer. 

Jesaja verkondig aan mense binne dieselfde volk oordeel of verlossing (vgl Helberg, 

1988:17 4; Van der Walt, 2004:45, 55). Jesaja 40-55 beklemtoon dat daar net een God is 

wat regter en verlosser van die mensdom is. Bekering word van die verbondsvolk in 

Babel (Jes 55:1, 5-7) en van die nasies (45:20-23) geeis. Hy en sy lewende water 

(genade en vergifnis) moet gesoek word (Jes 55:1 ev; vgl Bright, 1953: 143 ev). Wie 

Hom soek, sal lewende water vind. So sal sy gelowiges almal saam sy dienaars en 

aanbidders in sy ewige koninkryk wees (Jes 56:7-8) (Bright, 1953:145). Die Heilige van 

Israel begeer 'n heilige volk in sy diens. 

In Jesaja 40-55 verwys "dienaar" soms na Israel, soms na die.profeet Jesaja en soms 

na die "lydemde Dienaar" onderskeidelik. Met die gebruik van die woord "dienaar" word 

'n besondere verhouding tussen die heilige Verbondsgod, sy sondige verbondsvolk, sy 

profeet en die "lydende Dienaar" uitgedruk met die daarmee gepaardgaande roeping tot 
. . 

aanbidding en diens in sy koninkryk tot sy eer. Vervolgens word die "dienaar" in die vier 

Dienaarliedere in Jesaja 40-55 ondersoek ten einde die diens van Israel in God se 

. koninkryk te belig. Hierdie ondersoek. is gerig op die verhouding tussen die "lydende 

Dienaar". in die Dienaarliedere en die "Seun van die mens" -uitsprake in die 

Markusevangelie met die oog op die implikasie van Jesus se owKov(a in woord- en 

daadverkondiging (aan sondaars) in die Markusevangelie. 

102 Hierdie benaming word feitlik uitsluitlik deur Jesaja in die Ou Testament gebruik (Hill & Walton, 
1991 :325). Vir Jesaja is hierdie benaming baie belangrik en staan in skrille kontras met die onheilige en 
sondige volk Israel, wat veronderstel was om 'n heilige volk vir die Here te wees (vgl Wolf, 1985:34). Die 
benaming "die Heilige van Israel" benadruk ook die intieme verbondsverhouding wat tussen die heilige 
God en Israel bestaan (Van der Walt, 2004:6). 
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4.4.5. Die "lydende Dienaar" in Jesaja 40-55 

Die "lydende Dienaar" as indiwidu en Israel· as "dienaar" in kollektiewe sin word in 

Jesaja 40-55 deur navorsers onderskei (Ridderbos, 1953:58; Motyer, 1993: 13). Die 

"lydende Dienaar" in die Dienaarliedere hou verband met die koninkryksboodskap, die 

Messiasverkondiging 103 en die verlossingsmotief 104 in Jesaja 40-66 (vgl Odendaal, 

1970:128 ev; 135, 186; Hill & Walton, 1991 :325). Die optrede van die "Dienaar" hou 

verband met die Verbondsgod wat die Verlosser van sy volk en die nasies is. Die Here 

wat sy volk Israel uit Egipte verlos het, sal sy volk weer verlos. Dit sal gebeur deur 'n 

nuwe eksodus wat sal deurwerk in die herstel van Jerusalem en God wat by sy volk sal 

woon (House, 1998:274), cor sy volk sal regeer en deur hulle gedien sal won;l. God sal 

hierdie verlossing bewerk deur sy Dienaar. Die "Dienaar" word geroep om God se plan 

wereldwyd.te openbaar en te bewerkstellig (Motyer, 1993:318). Dit word vervolgens uit 

die vier Dienaarliedere aangetoon. 

Uit die eerste Dienaarlied (Jes 42:1-7) blyk dit dat die "Dienaar" die gestuurde van God 

is (44:6). Die "Dienaar" word gestuur om die hele wereld onder God se heerskappy te 

bring en aan God gehoorsaam te maak (vgl Young, 1981:111). Die "Dienaar" rig Hom 

met priesterlike ontferming op die "geknakte riet'' en die "dowwe lamppit", blindes en 

gevangenes (die ellendiges en noodlydendes) onder Israel (vgl 42:2,3,7). Sy profetiese 

verkondiging en onderrig (42:1-4)(vgl Ridderbos, 1953:64) en koninklike vestiging van 

God se wil op aarde (42:1, 3, 6) bring hoop vir sondaars. Hy sal nie net in 'n unieke 

verhouding met God staan nie, maar ook 'n ·unieke diens met woord en daad aan God 

en sondaars wereldwyd verrig. Hy word as Dienaar-Verlosser gedring deur die 

geregtigheid ("wensoldaat" vgl Jes 42: 13) en liefdevolfe verlossingsbegeerte ("kramende 

103 Die Messias beklee 'n belangrike plek in die Boek Jesaja en word as Messiaskoning (Jes 1-37), die 
Dienaar van die Here (Jes 38-55) en die Gese)lfde Oorwinnaar (Jes 56-66) in Jesaja verkondig (Motyer, 
1993: 13). Jesaja 40-55 verkondig a an die ballinge dat verlossing aan kom is. God gaan sy Dienaar 
gebruik om hierdie plan te bewerkstellig (Hill & Walton, 1991 :324). Die funksie van die Dienaar toon 'n 
opvallende parallel met die komende koning uit die geslag van Dawid (vgl Jes 11 en 55:3-5). Alhoewel die 
Dienaar nie die Messias genoem word nie, kan Hy inderdaad so genoem word, aangesien die 
Messiaskoning en die Dienaar twee voorstellings van dieselfde persoon in Jesaja is (Hill & Walton, 
1991 :325). Die Messias in Jesaja word verkondig as Dawidiese Koning en as die lydende Dienaar. Die 
Messias sal nie net 'n koninklike heerlikheidsfiguur wees nie, maar ook 'n nederige figuur wees wat 
verlossing sal bewerkstellig vir sondaars (Oswalt, 1997:729 ev; Schultz, 1997:1196). 

104 Die Verbondsgod word in Jesaja 40-66 nie mi~der as twaalf keer die "Verlosser van Israel" genoemnie, 
terwyl die werkwoord "verlos" nege keer as aktiwiteit van die Here in Jesaja 40-66 beskryf word. Die fokus 
is op die soewereine genade van God (Hill & Walton, 1991 :325). 



143 

vrou" vgl Jes 42:14) van "die Koning en Verlosser van Israel" (44:8) en die Gees van 

God (42:1). Die "Dienaar" is die Herese verbond met sy "dienaar" Israel en die Here se 

lig vir die nasies (42:6). Die "Dienaar van die Here" is dienaar par excellence (Odendaal, 

1970:185), die verlosser vir die geestelik blinde dienaar Israel wat God se oordeel 

trotseer het (vgl Jes 42:10-25) (House, 1998:288; vgl Helberg, 1988:187 ev). Hy sal 

doen wat geen sondaarmens kan doen nie (vgl Young, 1981:122). 

Die tweede Dienaarlied (Jes 49:1-7) verwoord die "Dienaar" se roeping voor sy 

geboorte deur die Here. Sy mond is soos-'n skerp swaard, Hy is soos 'n skerp pyl in God 

se hand ter verowering van die wereld met sy verkondiging (vers 2) (Ridderbos, 

1953: 120; 1981 :268). Die "Dienaar" word deur God "my dienaar Israel" gen.oem, in wie 

God Homself verheerlik (vers 3). Die "Dienaar" is wei Israel, maar moet oak van Israel 

onderskei word. Wat Israel as dienaar van die Here moes wees, maa~ misluk het, 

bewerkstellig die Here deur die "Dienaar" volgens· die Dlem:iarliedere (vgl Ridderbos, 

1953:121). Verder tree die opposisie teen en verwerping van die "lydende Dienaar" na 

vore en dit skyn asof sy optrede en lyding in die lig hiervan tevergeefs sou wees (Jes 

49:4, 7). Die "Dienaar" word deur God geroep om Jakob terug te bring na die Here toe 

(Motyer, 1993:388) sodat die redding wat God deur sy "Dienaar" bewerk, die eindes van 

die aarde kan bereik en die "Dienaar" 'n lig vir die nasies kan wees (Jes 49:5 & 6) (vgl 

House, 1998:289; Wolf, 1985:206). God begin by Israel en eindig by die nasies met sy 

koninklike reddingsplan. Die nasies is die skopus van die Ou Testamentiese eskatologie 

en die "koninkryk van God" (Odendaal, 1970: 172): 

In die derde Dienaarlied (Jes 50:4-11) getuig die "lydende Dienaar" van God se 

verhouding met Hom en sy verhouding met God. Die lydende Dienaar is die ontvanklike 
. . 

leerling/dissipel van die Here sy God wat Hom roep en stuur om die moees moed in te 

praat (50:4 & 5) (Van der Wal( 2004:171; Wolf, 1985:209; Young, 1981:298). Die 

"Dienaar" was getrou aan die Here. Hy het die Here se wil volbring (House, 1998:290; 

Wolf, 1985:48, 209) ten spyte van sy moeilike omstandighede en sy·o()menslike lyding 

(Jes 50:6). As "Dienaar" ly Hy onskuldig (50:5, 8, 9), is Hy vrywillig gehoorsaam (50:5), 

verquur Hy felle teenstand, veragting en valse aanklagte, maar hoop Hy op die Here (vgl 

Motyer, 1993:398; Young, 1981:299) en Hy sal met Godse hulp uiteindelik seevier oor 

sy vyande (50:6-9). Sy priesterlike lyding, sy . profetiese bemoedigingswerk en sy 

koninklike oorwinning oor sy vyande blyk uit die derde Dienaarlied. Jesus het deur sy 

owKov(a in woord- en daadverkondiging priesterlik en profeties gely, die moees 

bemoedig ·en koninklik oor sy vyande geseevier. Hy het die .wil van God verkondig en 

vervul. 
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In die vierde Dienaarlied (Jes 52:13-53:12) word die verhoging en vernedering van die 

"lydende Dienaar" beskrywe (Kaiser, 2004:189; Wolf, 1985:215; Ceresko, 1994:51). Sy 

lyding (vgl Jes 49:4 & 7; Jes 50:6) bereik in die vierde Dienaarlied 'n klimaks (vgl Wolf, 

1985:215; VanGemeren, 1990:280; Motyer, 1993:426). Die "lydende Dienaar" sal baie 

nasies laat opspring van verbasing, konings sal sprakeloos wees oor Hom (Jes 52: 15). 

Sy voorkoms is egter onaansienlik en nederig (vgl Sag 9:9). Baie verwerp Hom (53:1-3; 

Wolf, 1985:216). Hy ly plaasvervangend soos 'n lam en skaap (53:7) vir sy volk wat 

gedwaal het soos skape (53:6; Wolf, 1985:216 ev). Die "Dienaar" se verskriklike lyde 

loop uit op sy onregverdige dood en begrafnis (53:7-9). Die vierde Dienaarlied sluit 

triomfantelik af (53:10-12). Die "Dienaar" word verhoog en sy toekomstige beloning vir 

sy diens word aangekondig. Hy het nie tevergeefs gesterf nie. Hy het Homself as 

skuldoffer gegee. Die oorwinning is daarin gelee dat die "Dienaar" baie regverdig maak 

(Jes 53:11) en dat Hy vir sondaars gebid het (Jes 53: 12) (House, 1998:291; Wolf, 

1985:218 ev; Kaiser, 2004: 189). Hy is inderdaad die volmaakte Hoepriester. Die 

"lydende Dienaar" ly onskuldig terwille van ander, vir sondaars (vgl Ellis, 1991:24; Van 
. - . 

der Walt, 2004:177; Van Dam, 1997:104). Deur aktiewe gehoorsaamheid (Dumbrell, 

1989:111) bewerk Hy versoening vir sondaars (Ellis, 19~1 :23; Kaiser, 2q04: 189). Die 

"lydende Dienaar" profeteer van en vind sy vervulling in Christus (Mat 8: 17; vgl 26:67; 

27:2€:!-30) (VanGemeren, 1990:280; Van Dam, 1997:104). 

Die "lydende Dienaar" tree dus plaasvervangend vir die sondige Israel en die sondige 

nasies op. Deur die Gees van God en die "Dienaar" (vgl die vier Dienaarliedere in Jes 

40-55) bewerk God verlossing van fisiese. en geestelike· ballingskap (vgl Heiberg, 
. -

1982:72;· House, 1998:275; Ellis, 1991 :20). Deur sy soendood sou Hy verlossing 

moontlik maak vir alma! wat glo _(Jes 53:11-12; 55:1; 56:6 & 7) (vgl Van der Walt, 

2004:178). 

Volgens die Markusevangelie en ook die lydens- en opstandingsprofesiee in Markus 

8:27-10:52 verkondig Jesus die "Seun van die mens" as koninklike heerlikheidsfiguur, 

maar ook as die onskuldig-lydende dienaar, die "Dienaar" par excellence. Hy het sy I ewe 

as losprys vir baie gegee, maar as koninklike heerlikheidsfiguur staan Hy op uit die dood 

en kom weer. Die vierde Dienaarlied beskryf die betekenis van die soendood en 

oorwinning, die diens van Jesus, die "lydende Dienaar" en wat dit vir sondaars en 

noodlydendes inhou (Wolf, 1985:215). Die Nuwe Testament verkondig Jesus as die 

Dienaar van die Here. Hy is by uitnemendheid die Dienaar van die nuwe verbond wat sy 

!ewe afgele het om die wil van die Here te volbring (Carpenter, 1997:307). 
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Die "lydende Dienaar", die lig vir die nasies, het die oorblyfsel van Israel verlos sod at die 

oorblyfsel weer "dienaar" kah wees en ook gelowiges uit die nasies gered kan word en 

in die "koninkryk van God" diensbaar kan wees. Jesaja verkondig 'n paradoksale 

Messias: enersyds as heerlikheidsfiguur, maar ook as vernederde en lydende figuur wat 

plaasvervangend vir sondaars sterf en intree. Die priesterlike, profetiese en koninklike 

"Dienaar" word deur Jesus "die Seun van die mens" genoem wat gekom het om te dien. 

Hy moet baie ly, sterf, opst?an en weer kom. Soos die "lydende Dienaar", is ook die 

"Seun van die mens" 'n paradoksale lydens- en heerlikheidsfiguur. 

4.4.6. Die "lydende Dienaar" in die Nuwe Testament 

In hierdie deel word die "lydende Dienaar" van die Dienaarliedere (Jes 40-55) in die 

Nuwe Testament ondersoek ten einde die openbaringshistoriese verband tussen die 

"Seun van die mens" en die "lydende Dienaar" in die Nuwe ·Testament vas te stel. 

Hierdie ondersoek is gerig op die implikasie van Jesus se 8wKov(a in woord- en 

daadverkondiging in die Markusevangelie. 

Aanvanklik was daar · konsensus onder navorsers dat die "lydende Dienaar" in die 

Dienaarliedere verband hou en profeteer van die versoeningswerk van Christus en dat 

Jesus in sy lydensvoorspellings in die Evangelies direk na die "lydende Dienaar" van 

Jesaja 40-55 verwys (vgl Manson, _1962b:144; Taylor, 1951:48; 1987:119; Cranffield, 

1963:342; Jeremias, 1977:705). Hierdie stand punt word nie· deur aile navorsers aanvaar 

nie. Barrett (1959:1 ev, 15) en Hooker (1959: 62 ev) byvoorbeeld, bevraagteken die 

taalkundige verbahd tussen die "lydende Dienaar'' van ·Jesaja 40-55 en Jesus se 

verkondiging oor sy lyde. 

Tee.noor die standpl:fnt van Barrett en Hooker .is France (1971 :11S) van mening dat daar 

'n noue verband, wat gedagtegang betref, tussen Jesaja 52:13 -53:12 en Markus 10:45 

· bestaan. Jesus se diens ·bestaan veral in "die gee van sy lewe as losprys vir baie". 

Hierdie woorde hou verband ·met die "Dienaar" wat sy lewe vir sondaars gegee het om 

hulle te red (France, 1971:119). Tussen "losprys" in Markus 10:45 en "skuldoffer" in 

Jesaja 53 is Claar die verband van- sondeskuld wat versoen word deur plaasbekledende 

versoeningswerk. Jesus, die "Dienaar", het die sondeskuld gedra wat uitgeloop het op 

die verlossing van baie mense (vgl France, 1971: 120). Navorsers aanvaar dat die woord 

"baie" in Markus 10:45 'n doelbewuste eggo van Jesaja 53:11 & 12 is. Saam met Evans 

(2001:120) en verskeie navorsers ·(vgl France, 1971:110 ev; Ladd, 1974:157; Watts, 

1998:125, 147 ev; 2000:257 ev, 284 ev; Betz, 1998:83 ev, Marcus, 1992:186 · ev; 

1995:458 ev; Witherington, 2006:403) word aanvaar dat die pendulum teruggeswaai het 
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na die aanvaarding van die Dienaarliedere en vera! Jesaja 53 as agtergrond vir die 

lydende "Seun van die mens"-uitsprake in die Markusevangelie. 

Daar is· min gedeeltes in die Nuwe Testament waar 'n eksplisiete aanhaling wat verband 

hou met die "lydende Dienaar" in Jesaja 40-55, en spesifiek Jesaja 52 & 53, op Jesus 

toegepas word 105
. Daar moet egter nie net met eksplisiete aanhalings volstaan word nie; 

direkte en indirekte sinspelings op die "lydende Dienaar" behoort ook in berekening 

gebring te word (Jeremias, 1977:705). 

Ten opsigte van die Evangelies word die relevante gedeeltes wat dui op 'n verband 

tussen die "lydende Dienaar" in Jesaja 40-55 en Jesus in die Matteus-, Lukas- en 

Johannesevangelies hanteer, t~rwyl die "lydende Dienaar" in die Markusevangelie in 'n 

volgende afdeling aan die orde kom. In Matte us -8:17 word uit Jesaja 53:4 en in Matteus 

12:18-21 uit Jesaja 42:1-4 aangehaal. Op hierdie wyse _word Jesus as die "lydende 

Dienaa( van Jesaja verkondig wat ook die gevolge van die sonde onder die loep neem 

(vgl Bock, 2002:161; Jeremias, 1977:706 ev). In die Lukasevangelie en Handelinge 

word Jesus as die "lydende Dienaar", van wie Jesaja 53 geprofeteer het, verkondig 106 
. . - . . 

(vgl Averbeck, 1997:565; Bruce, 1968:95; Jeremias, 1977:707) terwyl daar in die 

Joh~mnesevangelie en Openbaring op die-"lydende Dienaar" gesinspeel word 107
. ln die 

Briewe van Paulus word beklemtoon hoed at Jesus na aanleiding van die Dienaarliedere 

as verlosser van sondes/sondaars opgetree het 108
. In die Hebree~brief109 en 1 Petrus 110 

. blyk die verband met die "lydende Dienaar" in Jesaja 40-55. 

105 Die volgende eksplisiete aatihalings kan genoem word: Mat 8:17 (Jes 53:4); Mat 12:18-21 (Jes 42:1-4); 
Luk 22:37 (Jes 53.:12);. Joh 12:38 (Jes 53:1); Hand 8:32 ev (Jes 53:7ev); Rom 15:21 (Jes 52:15). . 

10~ Vgl Luk 22:37 en 53:12 " ... en Hy is as misdadiger beskou ... "Jesus se dat hierdie Skrifwoord aan Hom 
· bewaarheid moet word en dit gaan nou in vervulling (vgl Bock, 2002:399; Jeremias, 1977:707). In Hand. 

2:23, 3:13 en 8:28,32 ev word Jesus met die "Lydende Dienaar" van Jesaja verbind (Bruce, 1968:95; 
Jeremias, 1977:707). 

107 Vgl Jesus as Lam van God (vgl Joh 1:29, 36; Op 5:6, 8, 12-13; 6:1; 12:11 en Eks 12:3 ev; Jes 53:7) 
· (Bruce, 1968:96; Jeremias, 1977:702, 708; Averbeck, 1997:564); Jesus Christus die regverdige (vgl 1 Joh 

2:2, 29; 3:7 en Jes 53:11; vgl ook·Jes 50:8 & 9); ons voorspraak by die Vader (vgl Jes 53:12) (Jeremias, 
1977:710); versoening vir ons sondes (Vgl 1 Joh 2:2 & 4:10 en Jes 53:4-6, 10 & 11.) (vgl Jeremias, 
1977:710). 

108 Jesus het Hom vir ons sondes gegee (Gal 1:3 e.v; vgl Jes 53:3-6,11 ); Christus was sander sonde, 
maar God het Hom in ons plek as sondaar behandel." (2 Kor. 5:21; vgl Jes 50:8 & 9; 53:11); "Jesus is ter 
wille van ons oortredings oorgelewer" (Rom 4:25; vgl Jes 53:5); " ... God het sy eie Seun in dieselfde 
gestalte as die sondige mens gestuur as 'n offer vir die sonde" (Rom 8:3; Tit 2:14; vgl Jes 52:14; 53:2, 4-6 
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Uit genoemde Skrifgedeeltes in die Nuwe Testament kom slegs enkele direkte 

aanhalings uit Jesaja 53 voor. Daar is egter soveel direkte en indirekte sinspelings op 

die "lydende Dienaar" en Jesus in die Evangelies, Handelinge, die Briewe van Paulus, 

die Johannese geskrifte, Hebreers en 1 Petrus dat dit duidelik is dat die "lydende 

Dienaar" van die Dienaarliedere en vera I Jesaja 52:13-53:12 'n prominente rol in die 

Nuwe Testament speel. Volgens die Nuwe Testament word Jesus ten nouste met die 

"lydende Dienaar" in die Dienaarliedere, veral die vierde Dienaarlied, ge'identifiseer (vgl 

France, 1971:113, 132; Moo, 1981:171). Van aldie Skrifgedeeltes wat hierbo vermeld 

is, word drie van die Dienaarliedere in die Nuwe Testament op Jesus toegepas, naamlik 

Jesaja 42:1-4, 6; 49:6 en Jes 52:13-53:12 (Jeremias, 1977:709). 

4.4.7. Die "lydende Dienaar" in di.e Markusev;:mgelie 

Gepaard met die voorafgaande navorsing is 'n ondersoek na die "lydende Dienaar" in 

die Markusevangelie van belang vir die openbaringshistoriese verband tussen die 

"lydende Dienaar" in Jesaja 40-55 en die "Seun van die mens"-uitsprake in Markus 8:27-

10:52. Volgens Markus 9:12 praat Jesus van Homself as die "Seun van die mens" wat 

~aie moet ly en verag word soos daar oor Hom geskrywe is, en dat Hy gekom het om te 

dien. en sy lewe te Qee as losprys vir baie mense (Mark 1 0:45). Jesus noem Homself 

egter oenskynlik nie eksplisiet die "lydende Dienaar" nie (vgl Bruce, 1968:97). 'n 

Ondersoek na die "lydende Dienaar" van Jesaja 40-55 in die Markusevangelie behoort 

lig op hierdie saak te werp. 

& 1 0; Mark 1 0:45); die vernedering en· verhoging van Je~us; Hy het die gestalte van 'n slaaf aangeneem 
en mens geword het, Homself ontledig tot die dood (Fil 2:5-11; vgl die verhoging en vernedering van die 
"lydende Dienaar" in Jes 52:13 tot 53:12 (vgl Bruce, 1968:82,96; Jeremias, 1977:706; Hengel, 1981:35 
ev). 

109 "So. is Christus ook net een· maal geoffer om die sondes van baie ;,.eg te neem" (He b. 9:28; vgl Jes · 
53:11) (vgl Bruce, 1968:96). (Vgl ook Heb. 1:1-4; 2:9;4:15, 16;5:8 vir moontlike sinspelings op Jes 53). 

110
" ... julie is losgekoop met die ... bloed van Christus, die Lam ... " (1 Pet 1:19; vgl Jes 53:5-8) (vgl 

Averbeck, 1997:563, 565), terwyl Jesaja 53:9 in 1 Petrus 2:22 aangehaal word en daar verder uitgebrei 
word met verwysing na Jesus se voorbeeld as "lydende Dienaar" volgens 1 Petrus 2:23-25 110 (vgl ook 
vers 21). Duidelike sinspelings op Jesaja 53 blyk uit die volgende woorde van 1 Petrus 2:23-25: " ... Hy is 
beledig, het nie terugbeledig (1 Pet 2:23; en vgl Jes 53:7); Hy het self ons sondes in sy liggaam gedra ..... " 
(1 Pet 2:24; vgl Jes 53:4 & 11); "deur sy wonde is ons genees" (1 Pet 2:24; vgl Jes 53:5); "julie het 
immers soos skape rondgedwaal ... " (1 Pet 2:25; vgl Jes 53:6) (Averbeck, 1997:565; Bruce, 1968:96; vgl 
ook Jeremias, 1977:707). 1 Petrus 3:18 is moontlik 'n sinspeling op Jesaja 53:4-6, 11 (vgl Jeremfas, 
1977:708). . 
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Die Dienaartitel (Tra'ls) word glad nie vir Jesus in die Markusevangelie gebruik nie. Tog 

blyk dit dat die "dienaarbeeldspraak", ontleen aan die lydende Dienaar in Jesaja 40-55, 

in die Markusevangelie voorkom en bydra tot die verkondiging van Jesus . (vgl 

Broadhead, 1999:1 05) as die "Seun van die mens" (Bruce, 1968:97). Verskeie 

navorsers wys op die moontlike verband tussen na'Ls- 11.ov (vir "my Dienaar" in Jes 42:1) 

en 6 vL6s- 11.ov (vir "My Seun" in Mark 1:11 en 9:7) (Jeremias, 1977:701; Bruce, 1968:97; 

Arndt, 2000:750 ev; Broadhead, 1999:106). ITa'Ls- dui in Jesaja 42:1 op dienaar, maar dit 

word in ander kontekste soms vertaal met "seun". Die verwysing na "my geliefde Seun, 

in wie Ek 'n welbehae het" en die Heilige Gees wat vermeld word, kan dalk 'n sinspeling 

op Jes 42:1 wees. In die gelykenis van die boere en die wingerd (Mark 12:1-12) praat 

Jesus van Homself as "die geliefde Seun" wat gewelddadig doodgemaak word, wat 

moontlik met die "lydende Dienaar" in verband gebring kan word. In Markus 16:6 word 

na Jesus die Gekruisigde verwys en dit kan moontlik ook met die "lydende Dienaar" en 

die .lydende "Seun van die mens" wat vir baie mense gesterf in verb and gebring word. 

Dit is opmerklik in die Markusevangelie dat Jesus in sy lydens- en opstandingsprofesiee 

(8:31; 9:12; 9:31; 10:32-34) Homself herhaaldelik aandui as die "Seun van die mens" 

wat moet ly, sterf en opstaan. Hierdie profesiee in Jesus se dissipelskaponderrig in 

Markus 8:27-10:52 word afgesluit met Markus 10:45 wanneer Jesus sy optrede as 

"Seun van die mens" in verband bring met die "Seun van die mens" wat gekom het cim 

te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie. Met hierdie woorde plaas Jesus sy hele 

optrede as "Seun van die mens" binne die kader en konteks van die "lydende Dienaar" 

van Jesaja 40-55, vera I Jesaja 52-53 (vgl Bruce, 1968:98; France, 1971:116 ev; 

Broaphe~d, 1999:107) .. 
. . . . . . 

In die Markusevangeli~ (bv Mark 10:45) soos ookin die tweede(Jes 49:5.:.7); derde (Jes 

50:5 & 6) en vierde Dienaarlied (Jes 52:13-53: 12; vgl vera I 52: 13; 53:2; 4, 11, 12) word 

Jesus se diens, lyding, en uiteindelike sterwe" ten nouste met mekaar verbind. Jesus het 

gekom om sy lewe te gee vir baie mense. Soos en as die "lydende Dienaar" (Jes 53:8 & 

12) sterf Jesus vir sondaars. Jesus se.diens manifesteer in sy lyde en sterwe, soos ook 

die "Dienaar" se diens gemanifesteer het in sy plaasvervangende lyde en sterwe 

volgens Jesaja 52:13-53:12 (vgl Broadhead, 1999:106). Die lydensverhaal van Je.sus en 
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byvoorbeeld sy verhoor, hou verband met die Dienaarliedere in Jesaja 111 (vgl 

Broadhead, 1999:105). 

Volgens Markus 14:22-24 stel Jesus die heilige nagmaal in. Hy deel sy dissipels mee 

dat sy lyde en sterwe, met spesifieke verwysing na sy liggaam en bloed, vir hulle, maar 

ook vir baie mense bedoel is (vgl Jes 53:11 "vir baie" vgl Bruce, 1968:99; Broadhead, 

1999:105; vgl ook Jes 42:6 "my volk" en die "nasies"). Jesus se verwysing na sy bloed, 

die bloed waardeur die verbond beseel word, herinner aan Jesaja 42:6. In Jesaja 42:6 is 

sprake van die Here wat getrou is aan sy verbond en vir die Dienaar se: "Ek maak jou 

my verbond met my volk, my lig vir die nasies". 

Die beeldspraak van die "lydende Dienaar" in Jesaja 40-55 kan as die raamwerk beskou 

word waarteen die hele Markusevangelie afspeel (Broadhea·d, 1999:1 07). Dit is· 

opvallend dat die beeldspraak van .die "lydende Dieriaar" 'n inherente en integrale deel 

van die lydensverhaar en die lydensprofesiee en Jesus se diens as "Seun van die mens" 

in die Markusevangelie uitmaak (Broadhead, 1999:107 ev). 

Die verband tussen die "lydende Dienaar" in Jesaja 40-55 en die lydende "Seun van die 

mens" in die Markusevangelie, die ander Evangelies en die res van die Nuwe Testament 

is dus duidelik. Jesus vul die "Seun van die mens"-konsep met die inhoud van die 

"lydende Dienaar" (Ladd, 1974:157). Wesenlik is daar dus geen verskil tussen die 

"lydende Dienaar" se optrede in Jesaja 40-55 en die lydende "Seun van die mens" se 

optrede ,in die Markusevangelie nie. Volgens Markus is Jesus as "Seun van die mens" 

die "Dienaar", van wie die Ou Testament, vera! Jesaja, geprofeteer het. In die lig van die 

noue verwantskap tussen die Markusevangelie en die Dienaarliedere in Jesaja, maar 

vera! die woorde van Markus 10:45, die lydensprofesiee en die lydensverhaal in die. 

Markusevangelie, word in hierdie ondersoek die openbaringshistoriese verband tussen 

die "Seun van die mens" in die Markusevangelie en die "lydende Dienaar" van Jesaja 

aanvaar. Jesus is die vervulling van die profesie van die "lydende Dienaar". Die "lydende 

Dienaar" van Jesaja 40-55 speel 'n belangrike rol in die Markusevangelie. Daar is 'n 

verband tussen die "lydende Dienaar" in Jesaja 40-55 en die lydende "Seun van die 

mens" in Markus 8:27-10:52. 

111 
Jesus word valslik aangekla, maar sy swye is opvallend (Mark 14:61), ook voor Pilatus (Mark 15:4) en 

wanneer die soldate Hom bespot en eerloos behandel (Mark 15:17 ev) en Hyweggelei word om gekruisig 

te word, is sy swye opmerklik (vgl Jes 53:7; Jes 50:6) (Broadhead, 1999:105). 
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4.4.8. Die "lydende Dienaar" in Jesaja 40-55 en die "Seun van die mens"-
uitsprake in Markus 8:27-10:52 

TussE?n die "koninkryk van God", die "lydende Dienaar" in Jesaja 40-55 en die "Seun van 

die mens" in Markus 8:27-10:52 bestaan 'n openbaringshistoriese verband. Die "lydende 

Dienaar'' van Jesaja 40-55 is, soos oak die "Seun van _die mens", 'n paradoksale lydens

en heerlikheidsfiguur wat redding vir sondaars bewerk. Jesus word in die Nuwe 

Testament met die "lydende Dienaar" ge"identifiseer. Die beeldspraak van die "lydende 

Dienaar" -in Jesaja 40-55 kan as die raamwerk beskou word waarteen die 

Markusevangelie en oak die "Seun van die mens"-uitsprake in Markus 8:27-10:52 

afspeel. Jesus die "Seun van die mens" is die "lydende Dienaar" van Jesaja 40-55 wat 

dien deur plaasbekledend te ly en te sterf vir sondaars. Jesus se diens is uniek en 

onherhaalbaar, 'n voorvereiste vir cliens in die koninkryk. Die "lydende Dienaar het Hom 

ontferm oar sondaars, siekes, die "gekna"kte riet" en "dowwe Iampp it", die blindes, die 

moees, die gevangenes en dorstiges. Die "Seun van die mens" het Hom eweneens 

toegespits op tollenaars ·en sondaars, blindes, siekes, verlamdes, duiWelbesetenes, 

hongeriges, arrnes ensovqorts. 

Tussen die sondige "dienaar" Israel enersyds en Jesus se dissipels andersyds blyk oak 

'n openbaringshistoriese verband. Soos God deur die "lydende Dienaar" sy dienaar 

Israel tot bekering geroep het om Hom te dien en 'n lig vir die nasies te wees, so oak 

roep God deur Jesus se oLaKov(a in woord- en daadverkondiging sondaarmense soos 

sy dissipels en al sy volgelinge om hulle te bekeer en Hom te dien en die evangelie aan 

aile mense te verki:mdig. · Hierdie diens van Jesus se volgelinge is gerig op 

medesondaars in fisrese en geestelike nood. Vir die origelowiges en onbekeerdes word . . 
'n oordeelsboodskap verkondig. 
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4.5. DIE OPENBARINGSHISTORIESE VERBANO TUSSEN DIE 

MESSIASFIGUUR IN SAGARIA EN DIE "SEUN VAN DIE MENS"

UITSPRAKE IN MARKUS 8:27-10:52112 

4.5.1. lnleiding 

In hierdie gedeelte word die openbaringshistoriese verband tussen die Messiasfiguur in 

Sagaria en die "Seun van die mens"-uitsprake in Markus 8:27-10:52 ondersoek. Ten 

aanvang word die "koninkryk van God" in die Boek van Sagaria ondersoek. Dit word 

opgevolg deur die Messiasfiguur in die Boek Sagaria en die verband met die "Seun van 

die mens"-uitsprake in Markus 8:27-10:52. Ten slotte word gevra ·na die relevansie van 

die Messiasfiguur in Sagaria en die "Seun van die mens"-uifsprake in Markus 8:27-10:52 

vir die implikasie van Jesus se owKov(a in woord- en daadverkondiging in die 

Markusevangelie. 

4.5.2. Die "koninkryk van Godn in die Boek Sagaria 

In die Boek Sagaria is die "koninkryk van God" verweef met die toekoms van Jerusalem 

en die tempe!, die Messiaskoning wat kom, die "dag van die Here" en God wat vanuit 

Jerusalem as wereldsentrum oor alles vir ewig regeer (vgl House, 1998:387; Dumbrell, 

1988:193). Volgens Sagaria heers God oorsyvolken die nasies (Sag·8:23; 12:1; 14:16-

21; vgl Helberg, 1988:199 ev) en laat ~y koninkryk onder die genoemdes kom. God is 

hartstogtelik begaan oor Jerusalem (1:14, 16; 8:2). Sy genade en vergifnis is 

deurslaggewend in die "koninkryk van God" (vgl Sag 3 & 4). · 

Die "koninkryk vari God" het met bekering. te doen. God roep sy volk ten aanvang op tot 

bekering en geestelike vernuwing (1:3-6; 7:8-14; vgl Hill & Walton, 1991:416, 418). God 
. . 

regeer ook oor die harte en lewens van mense. God wil he dat sy gesag erken sal word. 

Voor die ballingskap het dit onder baie van sy volk nie gebeur nie. Israel het die verbond 

met God verbreek en is swaar gestraf (1 :2-6; 7:8-14). Hulle moet terugkeer na die Here 

en op Hom vertrou vir hulle verlossing (VanGemeren, 1990:195). God roep ook die 

sondige nasies tot bekering. Die bekeerdes uit die nasies sal in die toekoms ook deel 

van die volk en Jerusalem uitmaak (2:10 & 11). Baie uit die nasies sal hulle bekeer 

112 Die vyfde subnavorsingsvraag wat ondersoek word: Wat is die relevansie van die 
openbaringshistoriese verband tussen die Messiasfiguur in Sagaria en die "Seun van die mens"-uitsprake 
in· Markus 8:27-10:52 vir die implikasie van Jesus se 8wKov(a in woord- en daadverkondiging in die 
Markusevangelie? 
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omdat hulle hoor: "God is by julie" (8:21). Dievolkere sal kom en vra na die wil van die 

Here. Hulle sal kom om die Here te raadpleeg (8:22). 

Die "koninkryk van God" kom na vore in oordeel en verlossing. Nie net sy sondige en 

onbekeerde volk is geoordeel nie (1 :4b-6), maar ook die nasies sal geoordeel word (vgl 

1:18-21; 6:1-8; 9:13; 10:3; 12:1-9). Jerusalem sal herbou, vergroot en verhoog word (2:1 

ev). Die herstel van Jerusalem en die tempe! meet egter voorafgegaan word deur 'n 

innerlike reinigingsproses van die volk deur die Here (vgl Kaiser, 1979:253 ev). Bekering 

en vergewing van sondes, innerlike reiniging meet deurwerk in die gewone lewe, in 

menseverhoudinge in die algemeen, maar ook teenoor die behoeftiges en· 

noodlydendes. God eis geregtigheid en naasteliefde, waarheid en vrede (vgl Helberg, 

· 1976b:244), 'n lewe in diens van God en die medemens (7:9, 10; 8:16, 17, 19) (vgl 

Helberg, 1976b:251). Vir diegene wat hulle bekeer, vergewe God die slegte en sondige 

dinge wat verby is. Nou spoor die Here hulle aan om geed te doen en die wil van die 

Here te seek (vgl Van Rooy, 1993:1340). 

Aan die teruggekeerde ballinge word die beloftes van die Here verkondig (Dumbrell, 

1988:193; Hill & Walton, 1991:417; VanGemeren, 1990:193). · Hulle mo~nie bang en 

moedeloos wees nie, maar meed skep. Hulle meet vashou aan sy beloftes, op God 

vertrou, en werk. Die tempe! moet herbou word, God en die naaste meet gedien word en 

daar meet hoopvol gewag word op die "dag van die · Here" - die oorwinnings- en 

verlossingsdag wat kom (12-14). Die tempe! sal nie met mag en krag nie, m_aar deur die 

Gees van die Here, die Almagtige, herbou word (4:6). Die dag van klein .dingetjies meet 

nie gering geag word nie (4:10). Dit sal uitloop op die koms van God en sy Messias na 

Jerusalem om tuss~n 'ri ontelbare skare gelowiges uit sy volk en die nasies te woon en 

oor hulle te regeer (vgl Kaiser, 1979:253). Niks is vir die Here die Almagtige onrrioontlik 

nie (8:6). 

Sagaria se boodskap was dus vir Israel en die nasies bedoel. Dieselfde Verbondsgod, 

wat sondaars lief het, het sy koninkryksboodskap van bekering deur Johannes die 

Doper verkondig (vgl Mat 3:2; Mark 1:1, 4 & 5). Jesus preek: "Die tyd het aangebreek en 

die koninkryk van God het naby gekom. Bekeer julie en glo die evangelie" (Mark 1:14 & 

15). Soos die profesie van Sagaria en Johannes die Doper is Jesus se 

~oninkryksprediking ook gerig op oordeel en verlossing (vgl Mark 8:34-38; Mark 9:43-48; 

10:21, 28-31). Elkeen wat met die owKov(a van Jesus, die "Seun van die mens", in 

woord- en daadverkondiging te doen kry, word voor 'n keuse gestel. 

God se koninkryks-, bekerings- en verlossingsboodskap is bedoel vir elkeen wat dit hoor 

en hom tot God bekeer en in God en Jesus glo. Die regte gesindheid, onvoorwaardelike 
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gehoorsaamheid, geregtigheid en liefde word geeis. God en die naaste moet gedien 

word en tot eer van God moet goed gedoen word aan die medemens. Sagaria 

beklemtoon geregtigheid teenoor alma!. Liefde en barmhartigheid moet aan mekaar 

bewys word terwyl die behoeftiges, die noodlydendes soos die weduwee, weeskind, 

vreemdeling en arme nie verdruk moet word nie. In sy optrede het Jesus juis dit gedoen 

en geeis .. Hy tree in liefde en barmhartigheid teenoor mense in fisiese en. geestelike 

nood en ellende op. In plaas van 'n gesindheid van selfsug en selfhandhawing, leer 

Jesus sy dissipels en die mense selfverloening, kruisdra, om te dien, om die medemens 

se fisiese en geestelike nood raak te sien, voorop te stel, iets daaraan te doen (vgl sy 

woord- en daadverkondiging vera! sy wonderwerke, lyde en sterwe). God en Jesus se 

hartstogtelike liefde en ontferming vir sondaars moet deur die werking van die Heilige 

Gees in die lewe van sy volk gesien word. Die fokus moet op God, op bekering, eb op 

versoening, vergifnis, lewensreiniging, lewensvernuwing en diens wees. In die 

"koninkryk van God" moet die hele lewe deur die Woord en Gees van God regeer word. 

Soos Sagaria bring Jesus ook 'n boodskap van hoop. Daar is 'n toekoms. Niks is vir God 

en vir Jesus onmoontlik nie. Deur sy Gees sal Jesus wonders doen. God se volk mbes 

die tempe! herbou ook ter wille van die nasies se redding. Jesus kom gee sy lewe as 

losprys vir baie mense. Sy geestelike tempe! moet geboi.J word. Sy verlostes uit al die 

nasies moet vergader word totdat Hy kom en die ewige heerlikheid in God se heilige 

teenwoordigheid aanbreek. 

Dit blyk dus dat die "koninkryk van God" 'n sentrale plek in die profesie van Sagaria 

beklee. Die teruggekeerde ballinge word aangespoor om mee te werk aan die koms van 

die "koninkryk van G·od" deur die herbou van die tempe! te hervat en hulle tot God te 

. bekeer. Hulle moet Hom en sy koninkryk dien. God gaan Jerusalem herstel, weer onder 

sy volk kom woon en as Koning oor hulle regeer. Hierin sal ook gelowiges uit die nasies 

deel. Hy sal sy beloftes in die toekoms vervul tot redding van sy volk en die bekeerlinge 

uit die nasies. Hulle sal saam met die verboridsvolk die Here erken, aanbid en dien. 

Soos Sagaria het Johannes die Doper met sy bekeringsprediking die weg berei vir 

Jesus. Hy eis van elke mens met sy koninkryksprediking geloof en bekering. In die 

· persoon van Jesus het God by sy volk kom woon. God se gena de en vergifnis in Jesus 

Christus is deurslaggewend om gered te word. In God se koninkryk moet die geestelike 

tempe! onder Ieiding van Jesus deur sy Gees en deur al sy volgelinge uit al die nasies 

gebou . word, totdat die Here weer kom. Bekering moet vergestalt word in 

onvoorwaardelike gehoorsaamheid, toewyding aan God en die naaste, vera! die 

behoeftiges en die noodlydendes tot eer van God, terwyl die koms van Jesus hoopvol 
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verwag word wanneer aile sonde en ellende sal eindig en die ewige lewe in 

volkomenheid aanbreek. 

4.5.3. Die Messiasfiguur in die Boek Sagaria 

In aansluiting by "die koninkryk van God" word in hierdie onderdeel die Messiasfiguur in 

Sag aria· ondersoek. Hierdie belangrike figuur word as Hoepriester, my Dienaar Loot, die 

nederige Messiaskoning en die lydende Herderfiguur in Sagaria verkondig. Die 

openbaringshistoriese verband tussen hierdie Messiasfiguur in Sagaria en die "Seun 

van die mens"-uitsprake in Markus 8:27-10:52 word ondersoek, gerig op die implikasie 

van Jesus se 8wKov(a in woord- en daadverkondiging in die Markusevangelie. 

4.5.3.1. Die Hoepriester 

Eers word die Messias as Hoepriester. in Sag aria ondersoek. Sag aria sien die 

Hoepriester Jesua niet vuil klere voor die engel van die Here staan (3: 1 ev). Hy word 

deur die Satan aangekla. Die vuil klere van die Hoepriester Jesua simboliseer sy eie 

sonde, maar ook die sonde van die teruggekeerde ballinge, die volk van die H.ere. Pie 

sondeskuld van die hele nasie het op die Hoepriester gerus (vgl Lev. 16:6). Die volk was 

almal onrein (vgl Hag. 2:11-14) (Kaiser, 1979:254). Hulle sonde was immers die oorsaak · 

van die ballingskap waaruit hulle teruggekeer het. Die skoon klere w~t die Hoepriester 

as verteenwoordiger van die volk in die plek van die vuil klere ontvang, dui op die 

genade, vergifnis en verlossing·wat God bewerk en vir hom en pie volk kan gee (Van 

Rooy, 1993:1336). Die Hoepriester Jesua is soos 'n stuk hout wat uit die vuur gered is 

(Sag 3:2). Hy is begenadig (Snyman, 1999:1090; . Scott, 1978:346; Laubscher, 

1989:1.042) en sy sondes is vergewe (3:4). Slegs as beg.enadigde kan hy voor die Here 

verskyn en vir die volk by God iritree en· die soenoffers eers vir homself en daarna vir die 

volk bring (vgl Lev. 16:6). Dit gaan dus in hierdie naggesig oor die sondeskuld van die 

hoepriester Jesua en die volk wat hy verteenwoordig en die daarmee gepaardgaande 

sondevergewing uit genade vir hom en die volk. 

In die sesde naggesig (Sag 5) sien Sagaria 'n vlieende boekrol. Hierdie boekrol stel die 

Woord van God voor. God toon vir Sagaria dat aile mense deur die Woord van God 

beoordeel sal word (Sag 5:3 & 4). Sagaria 5 verkondig die toekomstige reiniging van die 

land. In die heilstyd sal nie plek vir sonde en onbekeerde sondaars in die volk van God 

kan wees nie. God haat en straf sonde. Sy Woord beoordeel die sonde (vgl Scott, 

1978:347). Die eis tot bekering en reinheid word beklemtoon en God se oordeel rus op 

diegene wat hulle nie.tot God bekeer nie. Daar kom 'n dag wanneer. aile goddeloosheid 

uit die wereld weggeneem sal word. W~nneer Hy weer kom, sal Hy die sonde heeltemal 
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uit die wereld wegneem. Aan die kruis het die "Seun van die mens" met sy lyde en 

sterwe die mag van die sonde gebreek en oorwin. Hy maak sondaarmense wat in Hom 

glo en hulle tot God bekeer, vry van die mag van die sonde (vgl Van Rooy, 1993: 1337). 

In Sagaria 13:1 is sprake van daardie dag wanneer 'n fontein· oopgemaak sal word om 

die sonde van die koningshuis van Dawid en die inwoners van Jerusalem te reinig 

(Selman, 1997: 1306). Hierdie fontein simboliseer die verlossing wat die Messias sal 

bewerkstellig (vgl Van Rooy, 1993:1344). 

Markus verwys nie na Jesus as Hoepriester soos Hebreers nie (vgl 4:14 ev, 7:26 ev, 

9:25 & 26; 10:11 & 12). Jesus was egter die volmaakte en sondelose Hoepriester wat as 

. Middelaar tussen God en sy volk opgetree het. J.esua die Hoeprie.ster wys vooruit na sy 

naamgenoot Jesus, die Messias wat sou kom. Omdat Jesus sander sonde was, kon Hy 

doen wat Jesua die Hoepriester, trouens geen sondaarmens, kon doen nie. Hy het op 

een dag die sondes van sJie volk van God weggeneem. Meer nog, Jesus die lydende, 

gekruisigde "Seun van die mens" het nie· net die volmaakte offer gebring nie, maar was 

self ook die vrywillige offer. Daaroor is die lydensuitsprake van Jesus oor die "Seun van 

die mens" in Markus 8:27-10:52 duidelik. Die gedagte van plaasvervanging, reiniging 

van sonde en sondevergifnis in Sagaria kom in die Markusevangelie veral in die sentrale 

dissipelskapgedeelte (Markus 8:27-10:52) en die lydensverhaal van die 

Markusevangelie voor. Met verskeie aankondigings oor die "Seun van die mens" wat 

moet ly en sterf (Mark 8:31, 9:31; 10:32-34) as losprys vir ander en in hulle plek (Mark 

1 0:45) word God se genade en verlossing deur Jesus verkondig en bewerkstellig. 

Elkeen wat in Hom glo, word van sy sonde verlos en ontvang vergewing van sondes. 

Jesus se owKov(a in woord- en daadverkondiging aan sondaars in die-Markusevangelie 

verkondig juis dit: verlossing en vergewing van sondes ·uit genade deur Jesus Christus, · 

die lydende Seun van die mens en oorwinning en hoop deu·r Hom wat opgestaan het. 

4.5.3.2. My Dienaar Loot 

Die Messiaanse benaming "my Dienaar Loot" kom in die vierde naggesig voor. Die Here 

se vir Jesua die Hoepriester dat hy en sy vriende 'n teken is van dinge wat kom en dat 

die Here "sy Dienaar Loot" gaan bring (3:8). Navorsers verskil oor wie die persoon is na 

wie "My Dienaar Loot" verwys. Sommige navorsers meen dat dit op die goewerneur 

Serubbabel en sy nageslag, dus ook die Messias uit die geslag van Dawid dui (vgl Van 

Rooy, 1993:1336). Dit is immers Serubbabel wat die tempe! moet .bou (Sag 4:8 ev). 

Ander navorsers oordeel dat dit nie Serubbabel kan wees nie, aangesien "My Dienaar 

Loot" aangedui word as 'n persoon wat nog moet kom. "My Dienaar Loot" word dan 

beskou as 'n verwysing na die Messiaskoning uit die geslag van Dawid wat nog moet 
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kom (Snyman, 1999:1 090; Fensham, 1958:2040). Die twee olyfbome in Sag aria 4 

verwys na die hoepriester Jesua en die goewerneur Serubbabel (Van Rooy, 1993:1337; 

Snyman, 1999:1091). Wat van belang is, is dat beide die priesterskap en die koningskap 

in diens 113 van die Here van die hele aarde staan (Snyman, 1999:1091). Sagaria 3 & 4 

beklemtoon die belangrike rol wat nie net Jesua die Hoepriester speel in die verhouding 

van God met sy volk en die volk se verhouding met hulle God nie, maar ook die 

belangrike rol wat Serubbabel hierin sal speel. Beide persone word gesalfdes van die 

Here genoem en hulle optrede sal gekenmerk word deur die onmisbare werking van die 

Heilige Gees (Sag 4:6). Hierdie hoofstuk het belangrike implikasies vir die Messias wat 

kom wanneer beide gesalfdes in een persoon verenig sal wees en deur die Gees van 

die Almagtige God sal_ optree. Sag aria 4 kan as een van ·die mees dominante 

Messiaanse gedeeltes in die Ou Testament beskou word (Van Groningen, 1990:887). In 

Sagaria 6:11-13 word 'n aantal koninklike eienskappe op 'n ongekende wyse in die Ou 

Testam~nt aan die Hoepriester toegeskryf (Selman, 1997:1305; Fensham, 1958:2042). 

In-die persoon van Jesus i!:; koning en priester verenig (Snyman, 1999:1091). Jesus is 

nie net die Messiasprofeet wat die koninkryk -en God se bekeringsboodskap in sy 

owKov(a in woord- en daadverkondiging ·aan sondaars verkondig nie. Hy is ook Koning 

wat heers, maar Hy is ook priester wat sy !ewe offer. "My Dienaar Loot" sal nie net die 

opvolger van· Dawid wees nie, maar ook die opvolger van Jesua die Hoepriester. Hy sal 

diensbaar aan God en sy .doel wees om God se verbondsvolk 'n volk van priesters, 

dienaars te laat wees. Soos Jesaja geprofeteer het dat die "Dienaar van die Here" sy 

lewe as versoening vir ander sou. gee en so hulle ongeregtighede en siekte op Hom sou 

neem en so wegneem (Jes 52:13-53:12) so belowe Sagaria 3:9 ook dat die Here deur 

sy Messia~ dit binne een dag sal doen (Kaiser, 1979:254). 

Dit wil voorkom of hierdie beeldspraak van die Loot verband hou met die beeldspraak in 

Jesaja 11:1 (vgl Jer 23: 1-8) asook die Dienaarliedere van Jes 42: 1-4; 49: 1-6; 50:4-9 en 

52:13-53:12. Die Messias word aan die HoepriestE?r Jesua en die priesterdiens verbind 

·en toon ooreenkomste mef dieselfde tema in Psalm· 110. In Psalm 110 word die 
. . . 

Messiaskoning v61gens die_ priesterorde van Melgisedek verkondig (Ps 11 0:4). Sag aria 

3:8-10 kombineer koninklike, priesterlike en dienaarmetafore as 'n beskrywing van die 

113 Die Hoepriester en die goewerneur as die twee gesalfdes van die Here staan in diens van God en sy 
verbondsvolk. Die tempe! moet herstel word, die erediens moet weer in die middelpunt wees en elke 
gelowige as gesalfde, as dienaar en dienares in sy koninkryk moet aangevuur word om God te dien en te 
verheerlik onder sy volk en die nasies. 
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een wat die tempe! sal herbou, sonde vernietig en die Here en sy volk dien. lnderdaad 'n 

multidimensionele Messias uit die geslag van Dawid (vgl ook Sag 6:12 & 13; House, 

1998:389 ev) sodat hulle die Here kan dien (Sag 8:8) maar ook mekaar (Sag 7:9 & 1 0; 

8:16 & 17) en tot seen viral die nasies kan wees (Sag 8:13) sodat baie gered kan word 

(Sag 8:20-23). 

Sagaria verkondig die Messias as Hoepriester, wat as Middelaar vir sy volk sal optree, 

maar ook as Koning sal heers (vgl Sag 6:12 & 13). Dieselfde paradoksale verkondiging 

tree in die Nuwe Testament, en vera! in die Evangelies en Handelinge, na vore. Hierdie 

paradoksale verkondiging kom na vore in die "Seun van die mens"-uitsprake in Markus 

8:27-10:52. Die "Seun van die mens" is mens, maar ook God. Hy is bestem om te ly en 

te sterf, maar ook om op te staan en weer te kom. Hy is die ewige Koning en die 

volmaakte Hoepriester. In Jesus, die "Seun van die mens" en sy 8wKov(a in woord- en 

daadverkondiging in die Markusevangelie word die langverwagte en verkondigde 

Messias as Koning en Hoepriester van God aan die hele wereld geopenbaar. Sy werk is 

gerig op die oorblyfsel van Israel en die nasies en Hy doen dit deur sy reeds verloste . 

dienaars wat Hom verwag. Die implikasie vir Jesus se 8wKov(a is dat "My Dienaar Loot" 

en die "Seun van die mens" aan die· we reid ·geopenbaar moet word. Soos die twee 

gesalfdes in Sagaria, sal ook di.e Messias die onmisbare werking van die Gees van God 

ervaar. Dit is slegs deur die Heilige Gees dat elke gelowige as gesalfde God en hulle 

naaste kan dien en die Seun van die mens as verlosser en koning kan verkondig. 

4.5.3.3. Die Nederige Koning 

In aansluiting by die. vorige gedeelte oor die Messias as Hoepriester en Koning, 

verkondig Sag aria 9 die on.afwendbare uiteinde van Jerusalem se vyande en dat haar 

Koning na haar toe kom (vgl Scott, 1978:349) om haar te verlos (Young, 1966:283). Die 
.. 

Messiaskoning word beskryf: as "regverdig, 'n oorwinnaar, nederig en hy ry op 'n donkie 

... " (Sag 9:9). God sal oorlogswapens vernietig (Sag 9:10) en die Koning sal vrede vir 

die nasies afkondig; hy sal regeer van see tot see, van die Eufraat af tot in die uithoeke 

van die aarde. Die profesie oor die komende Messiaskoning volgens Sagaria 9:9 

figureer in al die Evangelies en dit word in verband gebring met die koninklike intog van 

Jesus in Jerusalem (vgl aanhalings van Sag 9:9 in Mat 21:5 en Joh 12:15 en sinspelings 

in Ma~k 11:(' even Luk 19:35 ev) (vgl Bruce, 1968:106 ev; Selman, 1997:1307). 

Die koms van Jerusalem se Messiaskoning en sy wereldwye heerskappy kan in verband 

gebring word met die ewige "koninkryk van God" in Daniel (2:44 & 45) wat God aan "Een 

soos die Seun van 'n mens" en die "heiliges van die Allerhoogste" (Dan. 7:13, 14, 22, 
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27) oorhandig. Die Messiaskoning in Sagaria 9:9 & 10 toon ook ooreenkomste met die 

heerskappy van die Messiaskoning wat in Jes 9:2-7 en 11:1-9 verkondig word. Sy 

nederigheid in Sagaria 9:9 kan in verband gebring word met die nederige "lydende 

Dienaar" in Jesaja 40-55, terwyl sy vredevolle verskyning op 'n donkie in verband 

gebring kan word met die Vredevors van Jesaja 9:6 & 7 (vgl Dumbrell, 1997b:463; 

Bruce, 1968:107). Met sy koms na die aarde, maar veral met sy koninklike intog, asook 

met sy otaKov(a in wootd- en daadverkondiging, vergestalt Jesus die nederige Koning. 

Hy word deur die skare geprys as hulle se: "Loof Hom wat in die Naam van die Here 

kom. Geseend is ons voorvader Dawid se koninkryk wat aan die kom is" (Mark 11:9 ev). 

Jesus is 'n nederige koning en tog ook "Seun van Dawid" soos Bartimeus Hom twee 

keer noem (Mark 10:47 & 48). Sy koms is vreemd, verrassend, selfs ontnugterend. Hy 

verteenwoordig 'n ander gesindheid met sy nederige, maar koninklike _intog. Ook sy_ 

owKov[a in woord- en daadverkondiging is anders. Jesus leer sy dissipels hierdie ander 

gesindheid en diens iri die "koninkryk van God" wat verskil van die gesindheid van 

mense (vgl Mark 1 0:42-45). 

Jesus is egter ook Koning. Hy dien nie net in nederigheid nie, maar verrig ook 

wonderwerke. Hy weerstaan die versoekings·van die duiwel, dryf bose geeste uit, maak 

siekes gesond, wek dooies op. Hy is volgens die Markusevangelie 'n nederige persoon, 

maar Hy is ook 'n heerlikheidsfiguur, naamlik die "Seun van die mens". Hy is ook die 

Seun van God (vgl Mark 1:1; 11; 9:7; 15:39). Hy staan op uit die dood en kom weer. Die 

Messiasfiguur in Sag aria 9:9 & 10 dui aan dat die Messias nie net 'n koninklike 

heerlikheidsfiguur sou wees nie, maar ook 'n nederige figuur. Die implikasie van hierdie 

Outestamentiese open baring vir die "Seun van die mens"-uitsprake in Markus 8:27-

10:52 is dat sy gelowiges _in sy regverdigheid, sy oorwinning, sy nederigheid, sy vrede 

en sy heerskappy oor die hele aarde sal deel. Sy volgelinge word geroep om Hom as 

Koning te aanbid en Hom en hulle medemens in nederigheid te dien. 
. . 
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4.5.3.4. Die lydende Herder 

Die herderlike optrede van die Here 114 en sy Messias 115 speel 'n belangrike rol in die 

Boek Sagaria (vgl Van Groningen, 1990:902, 913). In aansluiting by die 

Messiasverwagti~g \'an die nederige Messiaskoning wat na Jerusalem toe kom, val die 

klem in Sagaria 9-14 op die herdertema (11:4-17; 13:7-9). God verwerp Israel se slegte. 

en ontroue herders, omdat hulle die leierskap wat God voorsien het, verwerp het. 

Uiteindelik sal God die lyde van 'n ander herder gebruik om die volk van die Here te 

reinig en te herstel (13:7-9) (Selman, 1997:1305; Kaiser, 1979:256). 

Sagaria 13:7 word in Markus 14:27 en Matteus 26:31 aangehaal (Selman, 1997:1307), 

terwyl Johannes 16:32 op Sagaria 13:7 sinspeel wanneer die dissipels uitmekaargejaag 

sal word met Jesus se gevangeneming en kruisiging. Die skape sal verstrooi word as 

gevolg van hulle herder se dood (Mat 26:32; Mark 14:28) (House, 1998:393). Dit .is 

duidelik dat Sagaria se profetiese verbinding van byvoorbeeld die herdergedagte en die 

lyde en sterwe van die Messias vir Jesus en die Evangelieskrywers van besondere 

betekenis was. Jesus pas die woorde van Sagaria 13:7 op Homself toe (vgl Bruce, 

1968:1 04; House, 1998:393). Jesus volstaan egter nie met die profesie van Sag aria 

13:7 wat profeteer dat die toekomstige herder sou ly eri sterf nie. Hy voeg ook by dat Hy, 

wat self daardie beloofde Herder is, uit die dood opgewek sal word (vgl ook die engel se 

boodskap na Jesus se opstanding in Mark 16:6 & 7). In die lydensprofesiee van 

Markus 8:-10 word die "Seun van die mens"-uitsprake veral in verband gebring met 

Jesus se verwerping, lyde, sterwe, opstanding ~n verskyning aan sy dissipels. Hy sal die 

skape (sy volgelinge) wat as gevolg van sy- dood uitmekaar gejaag word, na sy 

opstanding weer bymekaarmaak. ·Hy is die ware Herder van sy kudde selfs deur die

dood heen (vgl.ook Joh 10:11, 14, 16-18: die goeie Herder le sy lewe af en neem dit 

weer op. In 1 Petrus 2:25 word Jesus Herder en Bewaker \'an sy kudde genoem 

(1 Pet 5:4 en Heb 13:20 (Broadhead, 1999:93). Hy het hulle gelei en gedien-as Herder·, 

terwyl hulle Hom ook moes volg en dien. 

114 Die Here self is die Herder van Israel wat sy volk soos 'n kudde lei (vgl Ps 23; 80:1; Jes 40:11 ). Die 
Messias uit die geslag van Dawid word. in meer as een van Esegiel se profesiee as die goeie herder 
aangedui in teenstelling met die slegte herders wat hulleself ten koste van die kudde verryk (Eseg 34:23 
ev; .37:24. vgl o6kJer. 23:1-6; Bruce, 1968:101; Broadhead, 1999:92 ev). 

115 Vgl bv Miga 5:3. Die Messias sal as toekomstige heerser in Israel uit Betlehem kom. Hy sal sy kudde in 
die krag van die Here soos 'n herder en deur die sterkte van die Naam van die Here sy God versorg 
(Bruce, 1968:101). 
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Die Messias is nie net die nederige koriing wat kom nie, maar ook die verwerpte en 

doodgemaakte Herder wat reiniging bewerk as fontein (Sag 13:1) (vgl Van Groningen, 

1990:913). Die konsep van 'n lydende Herder wat gesterf het, toon ooreenkomste met 

die "lydende Dienaar" van Jesaja 40-55 en is besonder prominent (12: 1 0; 13:1, 7 -9). 

Sowel die "Herder" in sa·garia as die "Dienaar" in Jesaja is regverdig, maar word deur 

God getref, bewerk goddelike vergifnis deur sy sterwe en help om 'n gelowige oorblyfsel 

daar te stel. Dit kom voor of Sagaria 12:10-13:9 die twee figure verbind ten einde die 

herderlike optrede en lyding met die komende Dawidiese koning te identifiseer (House, 

1998:393). 

In die Boek Sagaria word die Messias as lydende en gestorwe Herderfiguur vir sy kudde 

verkondig. Jesus self, die Evangeliste en die res van die Nuwe Testament sluit hierby 

aan. In sy "Seun van die mens"-uitsprake in Markus 8:27-10:52 sluit Jesus by die 

Messias wat moet ly en sterf ook volgens Sagaria (13:7) aan. Jesus voeg by die profesie 

van die lydende en gestorwe herder dat Hy weer sal opstaan en sy dissipels vooruitgaan 

na Galilea. Hy sal ooreenkomstig die profesie van Sagaria sy kudde versamel, maar 

Jesus verbind Sagaria oor die lydende en gestorwe herder ook aan sy opstanding en 

hoedat Hy sy kudde na sy opstanding sal versamel. Hy is Herder van sy kudde selfs 

deur die dood heen. In Sagaria en in die Markusevangelie, met spesifieke verwysing na 

die "Seun van die mens"-uitsprake in Markus 8;27-10:52, word hy as paradoksale 

Messias verkondig. Sy kudde moet na system luister, Hom volg en dien. 

4.5.4. Gevolgtrekking 

'n Openbaringshistoriese verband is aangetoon tussen die "konirikryk van God", die 

Messiasfiguur in Sagaria en die "Seun van die mens" volgens die Evangelies. Die· · 

Messias sal 'n Hoepriester_wee?. wat deur God se ·genade reiniging van sondes vir elke 

· bekeerde sondaar bewerk (vgl "die lydende Dienaar" in Jes 40-55). Die "Seun van die 

mens" het dit gedoen toe Hy sy I ewe as losprys vir baie mense gegee het (Mark 1 0:45). 

Die Messias sal ook "My Dienaar Loot" heet. Sy diens hou verband met die "lydende 

Dienaar" (vgl Jes 40-55) asook met die Messias uit die geslag van Dawid (Jes 9 & 11). 

· Dit korrespondeer met. die paradoksale lydensprofesiee (bv in Mark 8:31, 9:31; 10:32-

34, 45) en die koninklike lydensverhaal van _Jesus Christus. Dissipelskap, naamlik 

kruisdra, selfverloening en diens spruit voort uit die voltooide diens van die "Seun van 
. -

die mens". 

· Die Messiasfiguur in Sagaria sal ook 'n nederige maar universele Koning wees (vgl die 

· "lydende Dienaar" in Jes 40-55", die Messias in Jes 9 en 11, asook met die nederige, 

maar triomfantelike "Seun van die mens" in die Evangelies). Die Messias is ook 'n 
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lydende Herderfiguur wat doodgemaak word (vgl Sag 13:7), maar as oorwinnaar sal 

. opstaan (vgl Mark 14:28); die lyde, sterwe en opstanding figureer in die lydens- en 

opstandingsprofesiee van die "Seun van die mens" in die Markusevangelie. As 

oorwinnaarherder sal Hy sy kudde deur sy dienaars versamel tot Hy weer kom. Elkeen 

van sy volgelinge moet Hom as herder van sy kudde volg. Diegene wat behoeftig is en 

veronreg word, in fisiese en geestelike nood verkeer, moet in die gesindheid van die 

Messiasfiguur in Sagaria en die "Seun van die mens" in die Markusevangelie gedien 

word. Sy dienaars moet hulle lewe en besittings tot God en hulle naaste se beskikking 

stel sodat baie mense deur Jesus se diens gered kan word. Gesien vanuit 'n Nuwe 

Testamentiese konteks moet die geestelike tempel uit aldie nasies gebou word. 

4.6. DIE OPENBARINGSHISTORIESE VERBANO TUSSEN 

DIE "LYDENDE REGVERDIGE" IN DIE PSALMS EN "DIE SEUN 

VAN DIE MENS"-UITSPRAKE IN MARKUS 8:27-10:52116 

4.6.1. lnleiding 

In die vasstel van die openbaringshistoriese konteks van die "Seun van die mens"

uitsprake in Markus 8:27-10:52 word die openbaringshistoriese verband tussen die 

Psalms oor die. "lydende regverdige" en die "Seun van die mens"-uitsprake in Markus 

8:27-10:52 en in die Markusevangelie ondersoek. Eers word die verband tussen die 

Psalms oor die "lydende regverdige" en die "koninkryk van God" in die Markusevangelie . 

ondersoek. Ten aanvang word die benaming "Seun van God" en die koningskap van 

·Jesus in die lydensverhaal, asook "Seun van God" en die "lydende regverdige" in die 

· Markusevangelie ondersoek. Daarna word die Psalms oor die "lydende regverdige" in 

die lydensverhaal van. die Markusevangelie ondersoek. , Dit word opgevolg deur 'n 
. . 

ondersoek na die verband tussen die "lydende regverdige" in die Psalms en die "Seun 

van die mens"-uitsprake in Markus 8:27-10:52. Hierdie ondersoek· is gerig op die 

implikasie van Jesus se owKov(a in . woord- en daadverkondiging in die 

Markusevangelie. · 

116 Die sesde subnavorsingsvraag wat ondersoek word:· Wat is die relevansie van die 
openbaringshistoriese verband tussen die "lydende regverdige" in die Psalms en die "Seun van die mens"
uitsprake in Markus 8:27-10:52 vir die implikasie van Jesus se 8wKov(a in woord- en daadverkondiging in 
die Markusevangelie? 
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4.6.2. Die Psalms van die "Iyden de regverdige" en die "koninkryk van God". in 
die Markusevangelie 

In hierdie onderdeel word gevra of Jesus in die Markusevangelie as die "lydende 

regverdige" voorgestel word? lndien wei, watter lig werp die Psalms oor die "lydende 

regverdige" in die Markusevangelie op die Seun van die mens-uitsprake in Markus 8:27-

10:52 en op die implikasie van Jesus se owKov(a in woord- en daadverkondiging in die 

Markusevangelie? Eers word die "lydende regverdige" as benaming of motief vir Jesus 

in die Markusevangelie ondersoek en daarna word oor die moontlike verband tussen die 

"lydende regverdige" en die "koninkryk van God" besin. 

Die benaming "lydende regverdige", wat ontleen word aan die Psalms, word ·nie vir 

Jesus in die Evangelies gebruik nie. Die motief van die "lydende regverdige" 117 kom wei 

by wyse van aanhalings en sinspelings uit die Psalms in die lydensverhaal voor 

(Schweizer, 1960:32 ev, 34; Marcus, 1992:173). In die lydensverhaal (Mark 14 & 15) en 

veral in die beskrywing van Jesus se kruisiging in Markus 15,_ figureer die Psalms van 

die "lydende regverdige" prominent (vgl Marcus, 1992:173). Hierdie motief is so 

pertinent aanwesi~ dat Lohmeyer (1951 :343) aanvoer dat die lydensverhaal van die 

Markusevan-gelie uit hierdie motief ontstaan het. 

Wanneer oor die "lydende regverdige" in die Markusevangeli~ besin word, behoort die 

eenheid van die Markusevangelie- in- ag geneem te word. Die inleiding van die 

Markusevangelie (1:1-15) lui, in aansluiting by Jesaja (en die Ou Testament) die 

"evangelie van God' en die "koninkryk van Goci" deur Johannes die Doper, die Vader, 

· die Heilige Gees en Jesus in. Johannes is die wegbereider van die Here Jesus, die 

· sterker een, ~ie V:ader noem Jesus sy ge]iefde Seun, die Heilige Gees kom op _Jesus in 

die Jordaan, terwyl die Here Jesus die Doper met die Heilige Gees is. Jesus se hele 

. optrede oftewel sy owKov(a in woor~- en daadverkondiging staan in die teken van die 

doop met.die Heilige Gees. I~ Jesus se owKov(a in woord- en daadverkondiging gaan 

dit om die "evangelie van God" en die "koninkryk van God" waarin die oproep tot 

bekering en geloof van groat belang is. Hierdie oproep sluit aan by Elia en die profete. In 

Jesus se oproep tot bekering en geloof hou verband met die implikasie van Jesus se 

owKov(a in woord- en daadverkondiging in die Markusevangelie. Die evangelie en die 

117 Die vroeg-Christelike Kerk het Jesus as die "lydende regverdige" beskou. So word daar buite die 
Evangelies en elders in die Nuwe Testament na Jesus verwys met soortgelyke benamings (vgl Hand 3:14; 
7:52; 1 Pet 3: 18; 1 Joh 2:1. Jesus was vir sy dissipels en die vroeg-Christelike kerk die lydende en 
verhoogde Regverdige (Schweizer, 1960:33). 
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koninkryk van God word deur Jesus se 8wKov(a in woord- en daadverkondiging 

geopenbaar en bereik 'n klimaks in die lyde, sterwe, opstanding en wederkoms van 

Jesus Christus die Seun van God. (vgl Mark 14-16). As gestuurde van God bewerk die 

lydende en opgestane Seun van die mens die nuwe eksodus ooreenkomstig onder 

andere Jesaja. Die vraag is dus hoe die paradoksale Jesus, die Seun van die mens en 

Seun van God, wat die evangelie en die koninkryk van God verpersoonlik, as die 

"lydende regverdige" geopenbaar word in die Markusevangelie en watter lig dit op die 

paradoksale Seun van die mens-uitsprake in Markus 8:27-10:52 werp. 

Navorsers stem nie saam oor die rol wat die Psalms oor die "lydende regverdige" in die 

Markusevangelie speel nie. Die "lydende regverdige" is deur navorsers in verband 

gebring met die "Seun van God"-benaming en met Jesus se koningskap in die 

Markusevangelie. Jesus is die "Seun van God" en ook die Christus: die Messias

koning 118 in die Markusevangelie. Die lydensverhaal (verhoor, kruisiging,. sterwe, 
. . 

begrafnis) van Jesus word as die sleutel vir die vasstel van die Christologie in die 

Markusevangelie beskou. Dit is opvallend dat Jesus se koningskap baie prominent in 

Markus 15 figureer en dat Markus .15 rondom die tema van Jesus se koningskap 119 

118 Verskeie navorsers beskou die benaming "Seun van God" as die belangrikste benaming in die 
Christologie in die Markusevangelie. Die "Seun van God", in die sin van koning, kom op strategiese plekke 
(in die begin, middel en einde) van die Evangelie voor (Vielhauer, 1965:21 0; Perrin, 1976a:90 ev; 
Donahue, 1976:71 ). Jesus as die Seun van God word op 'n paradoksale wse as die Messias-Koning 
oftewel die Christus wat moet ly in die Markusevangelie bekendgemaak (Donahue, 1976:78 ev; Matera, 
1982:60; 1986:51; Steichele, 1980:38, 40, 248 ev, 258, 272; Kingsbury, 1989a:91; Tatum, 1999:59 ev). 
Jesus dui Homself as Iyden de Messias met die benaming die Seun van di~ mens aan. 

1
·
19 Die titel 'Koning van die Jode' word vyf keer (Mark 15:2, 9, 12, 18, 26, 32) en 'die Christus, die Koning 

van Israel' e~n keer (Mark 15:32) in Markus 15 vir .Jesus gebruik .. Die spottonele word deur Markus op 
ironiese wyse gebruik om Jesus se koningskap te beklemtoon (Matera, 1982:60; 1986:51). Dit is 
opvallend dat Jesus se koningskap besonder prominent in die hoofstuk vermeld word, waarin die 
Evangelie die kulminasiepunt bereik in die belydenis van die Romeinse offisier oor Jesus as die Seun van 
God (15:39). In die lig van die feit dat 'Seun van God' en 'koning' in Mark 15 ten nouste met mekaar 
saamhang, kom dit voor of Markus "Seun van God" as koninklike titel beoog het (Matera, 1986:59). Die 
centurion se belydenis dat Jesus die Seun van God is, staan in skrille kontras met die 3 spottonele, sodat 

. 'Koning van die Jode', 'die Christus, die Koning van Israel' in die lig van "Seun van God" geTnterpreteer 
kan word. Die korrekte verstaan van Seun van God is volgens Matera te vinde in die 'titels "Koning van die 
Jode", Messias en "Koning van Israel" wat spottenderwys aan Jesus toegedig word (Matera, 
1982:62, 145). Dit verklaar _waarom die Romeinse offisier in die Markusevangelie die eerste mens is wat 
Jesus "die Seun van God" noem (Matera, 1986:59). Volgens Matera (1982:78; 1986:59) vorm Psalm 2 die 
primere agtergrond van Markus se koninklike aanduiding van Jesus as "my geliefde Seun" by sy doop 
(Mark 1 :11) en verheerliking op die berg (Mark 9:7), terwyl Psalm 118, 'n sogenaamd koninklike Psalm, in 
Markus 12:10-12 aangehaal word. Jesus is dus die koninklike Seun wat aangewys word deur sy Vader 



164 

gestruktureer is (Matera, 1982:60 ev). · Hierdie iriligting oor Jesus as paradoksale 

Messiaskoning en "Seun van God" het relevansie vir die "koninkryk van God" en die 

Psalms oor die "lydende regverdige" in die Markusevangelie. Die Seun van die mens is 

inderdaad 'n koninklike heerlikheidsfiguur ooreenkomstig Daniel 7:13 ev In die 

Markusevangelie word Hy onder andere met die volgende koninklike benamings 

aangedui: die Seun va·n die mens, Christus, Seun van Dawid, koning van die Jode I 

Israel en die Seun van God. Hierdie koninklike benamings belig die optrede van Jesus 

as verkondiger, wonderwerker en verlosser wat die evangelie en die koninkryk van God 

in eie persoon deur sy 8wKovf.a realiseer. 

In sy· navorsing het Steichele (1980: 155) 'n verband gele tussen Jesus se koningskap, 

die "Seun van God"-benaming en die "lydende regverdige". Jesus, as die eskatologiese 

Koning, is veel meer as net "die seun van Dawid". Hy is ook die Seun van God. 

Steichele (1980:155) stel dit soos volg: "Jesus als der messianische Konig ist 

schliesslich das christologische Leitmotiv in Kapitel 15 des MarkEv, dem letzten 

Abschnitt der Leidensgeschichte und dem Hohepunkt der Mark Komposition". Nie net 

Jesus se koningskap en dat Hy die Seun van God is nie, maar ook die feit dat Hy die 

lydende regverdige is, speel 'n belangrike rol in Markus se lydensverhaal en in die 

Christologie van die hele Evangelie (Jacobs, 1994:71). 

Die. motief van die "lydende regverdige" moet in nou~ samehang met die motief van 

Jesus as die Mes$ias-Koning gelees word. Seun van God hou nie net verband met 

·Jesus se lyding nie (Steichele, 198Q:258). Dit is immers die Messias-Koning wat in die 

. lydensverhaal van die Markusevangelle as· die regverdige een ly. Seun van God in 

Markus 15:39, soo~ ·ook in Markus .1:11 en 9:.7 is beqoel as 'n titel vir die koninklike 

Messias (Steichele, 1980:272). In die lydensverhaal, eri spesifiek die· kruisgebeure, 

figureer Psalm 22, waar die motief van die "lydende regverdige" 'li belangrike rol speel 
- . ' . ' 

(vgl Steichele, 1980:248 ev, 266). In die evangelie van die koninkryk van God staan die 

· paradoksale koningskap ·van Jesus wat soos en as die "lydende regverdige" gedien het 

deur te ly en te sterf, sentraal. 

(Mark 1:11; 9:7) en die verwerpte Messias-Koning van wie Psalm 118:22 geprofeteer het. (Matera, 
1982:84). Hierby kan vermeld word dat "Seun van God" ook in noue samehang met die selfaanduiding 
van Jesus, naamlik die "Seun van die mens" wat in die lydens-, opstandings- en wederkomsuitsprake 
voorkom (vgl Perrin, 1976a:89 ev). 



165 

Wat die "lydende regverdige" en die "koninkryk van God" in die Markusevangelie betref, 

word daar nie direk in aanhalings en sinspelings uit . die Psalms oor die "lydende 

regverdige" in die lydensverhaal na die "koninkryk van God" verwys nie. Dit is egter van 

belang dat twee van die Psalms wat in die lydensverhaal ter sprake kom, pertinent 

melding gemaak van die koningskap van God. a) Aan die begin van die lydensverhaal 

(Mark 14:1) is sprake van die Joodse leiers wat 'n plan seek om Jesus op 'n slinkse 

manier gevange te neem en dood te ma.ak. Daar word op Psalm 10:8 en 9 gesinspeel. 

In die breer konteks van Psalm 10 (vers 16) word te midde van die sluwe planne en 

goddelose optrede van sy vervolgers teen hom die hulpelose en onskuldige, deur die 

Psalmdigter gese: "Die Here is vir altyd koning ... " (Marcus, 1992:183). Ten spyte van 

alles wat Jesus onskuldig meet ly, openbaar God sy koningskap in Jesus se owKov(a in 

woord- en daadverkondiging met spesifieke verwysing na sy vernedering en verhoging, 

· sy lyde en sterwe, maar ook sy opstanding. Die Markusevangelie eindig nie met die lyde 

en sterwe van die lydende Messiaskoning en Seun van die· mens nie, maar met die 

Seun van God wat opstaan uit die dood. As die "lydende regverdige" het sy hoop, maar 

ook die hoop van sy volgelinge hom nie beskaam nie. Hy is die Christus-Koning deur die 

dood heen. Die lydende Christus, die gekruisigde Koning is e~ter ook die lewende 

Koning wat opstaan uit die dood. Boonop kom Jesus weer as die koninklike Seun van 

die mens om te verlos en te oordeel. 

b) Feitlik aan die einde van die lydensverhaal (Mark 15:34) kom 'n direkte aanhaling uit 

Psalm 22:2 voor. Hierdie sterwensuitroep van Jesus: "My God My God, waarom het U 

my verlaat?" kom in Psalm 22 voor. Die lydens- en opstandingsverhaal meet teen die 
- . 

agtergrond van die hele Psalm 22 gelees word (vgl Westerman, 1981 :227; Matera, 

· 1982:134).1n die slotdeel van hierdie lydenspsalm (Ps 22:28 ev) wordverskillende kere · 
. . 

na die koningskap van God verwys (vgl Marcus, 1992:183; Matera, 1982:134 ev): 

Mense oor die hele wereld sal die Here erken en hulle tot Hom bekeer. Aile volke sal 

Hom as koning erken, want die koningskap behoort aan die Here; Hy heers oor die 

volke. AI die rykes van die wereld sal ook aan die maaltyd deelneem en Hom as koning 

erken, ja aile mense, sterflik en verganklik, sal voor Hom kniel. Die nageslag sal Hom 

dien en hulle sal van die Here vertel aan die volgende geslag. Die sal dan aan die volk · 

wat nog gebore moet word van hierdie verlossingsdaad getuig: die Here het dit gedoen. 

(Ps 22:28-32) . · 
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Hierdie eskatologiese verkondiging kom ooreen met die koninkryksuitsprake in verskeie 

Psalms (vgl die sg Koningspsalms 120
), Daniel 2 en 7, Jesaja 40-55, asook die Boek 

Sagaria. Die sameswering van die Joodse leiers teen Jesus aan die begin van die 

lydensverhaal (14:1) staan teenoor die woorde van die centurion: "Hierdie man was 

werklik die Seun van God" (Mark 15:39) en die mededeling oor Josef van Arimatea in 

die slotdeel van die lydensverhaal: '"n vooraanstaande lid van die Joodse Raad en 

iemand wat self ook uitgesien het na die koms van die koninkryk van God" (15:43). In 

die lig van Psalm 22, Daniel 2 & 7, Jesaja 40-55 en die Boek Sagaria. kan die afleiding 

gemaak word dat dit in die koms en owKov(a van Jesus in woord- en daadverkondiging 

in die Markusevangelie om die lydende Seun van die mens, die "lydende regverdige" en 

"lydende Dienaar" van God gaan. Die nederige, maar koninklike, Seun van die mens is 

in sy lyde en sterwe en opstanding die verpersoonliking van die lydende Dienaar en die 

"lydende regverdige". Hy is Jesus, Christus, die Koning van die Jode en Israel wat die 

koninkryk van God aan mense openbaar. Hierdie openbaring van God en Jesus deur sy 

oLaKov(a in woord- en daadverkondiging het universele bekerings-, verlossings-, 

aanbiddings- en navolgingsimplikasie vir die mensdom en hierdie boodskap sal aan 

komende geslagte verkondig word. Die hele lydensverhaal word om ring deur eggo's van 

· Bybelse gedeeltes wat in verband gebring kan word met die "koninkryk van God" en die 

"lydende regverdige" (vgl Marcus, 1992:183). 

Die Psalms van die "lydende regverdige" in die lydensverhaal van Markus kan ook met 

'n ander aspek van · die koninkryk van God in verband gebring word,. naamlik die 

aanduiding van Jesus as "Seun van Dawid" in Markus 10-12. Dit is opmerklik dat die 

benaming. Christus op een uitsondering na (Mark 1:1) hoofsaaklik in die tweede hoofdeel 

van die Markusevangelie voorkom (8:27-16:8). Petrus noem Jesus die "Christus", 

waarna Jesus Homself aandui as die Seun van die mens wat moet ly, sterf en opstaan, 

terwyl Bartimeus twee keer aan die einde van die sentrale dissipelskapgedeelte (Mark 

8:27-10:52) vir Jesus aanspreek as "Seun van Dawid", en dit net voor Jesus se 

nederige, maar koninklike in tog in Jerusalem (Mark 11 ). Die "Seun van Dawid" figureer 

in Markus 1 0-12. 

Uit die voorafgaande ondersoek is dit duidelik dat die aanhalings en sinspelings uit die 

Psalms oor die "lydende regverdige", wat in die lydensverhaal van die Markusevangelie 

voorkom, op Jesus toegepas word. As "lydende regverdige" en gekruisigde 

Christuskoning is die Seun van die mens 'n paradoksale figuur. Hy is 'n koninklike figuur, 

120 bv Ps 93; 94; 96; 97; 98; 99 
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maar ook 'n figuur wat moet ly. Hy is mens, maar ook God. Daar is dus 'n verband 

tussen die Psalms van die "lydende regverdige" en die koninkryk van God in die 

Markusevangelie. In Jesus se owKovfa in woord- en daadverkondiging tree Hy as die 

lydende Regverdige op wat die koninkryk van God openbaar. 

4.6.3. Die Psalms van die "lydende regverdige" in die lydensverhaal van die 
Markusevangelie 

Vervolgens word aanhalings en sinspelings uit die Psalms oor die "lydende regverdige" 

vermeld. Daarna word die kardinale rol van Psalm 22 in die lydensverhaal en die 

verkondiging van die lydende Christus-koning hanteer. Daar word aangetoon dat Jesus 

die "lydende regverdige", die lydende en gekruisigde koning is wat opgestaan het en 

weer kom, soos Jesus sy dissipels in die sentrale dissipelskapdeel onderrig het. Jesus 

verkondig Homself aan sy dissipels in die sentrale dissipelskapgedeelte as die lydende 

Seun van die mens wat sal opstaan. Dieselfde Jesus word as die "lydende regverdige" 

in die lydensverhaal verkondig. Alhoewel Hy die Christus, die Seun- van Dawid en 

Koning van ·die Jade/Israel is, word Hy op skokkende wyse bespot en verneder en 

uiteindelik·sterf Hy van God verlate aan die kruis. Alhoewel Hy dus bespot en belaster 

word en as Christus misken word, weet die geadresseerdes van die Markusevangelie 

dat Jesus inderdaad die Christus, die Koning van die Jode is,. al is Hy die lydende 

Christus, die gekruisigde Koning en verlosser. Hy is nederige maar ook heerlike 

koningsfiguur . 

. In die lydensverhaal van die Markusevangelie (Mark 14 & 15) kom 'n aantal aanhalings, 

verwysings en sinspelings uit die Psalms oor die "lydende regverdige" voor. Die 

volgende. gebeure word direk· of indirek ih die lydensverhaal van die Markusevangelie 

met die Psalms van die ·"lydende regverdige" verbind (Marcus, 1992:174 ev; vgl ook 

Donahue, 1976:4 & 5; Moo, 1983:225 ev 285 ev): 

'n Soeke na 'n plan om Jesus op 'n slinkse manier te vang en dood te maak (Mark 14:1 

vgl Ps 10:8 & 9); Aan tafel se Jesus: " ... Een van julie sal My verraai, een wat saam met 

My eet" (Mark 14:18 vgl Ps 41 :10); "Die tyd het gekom. Die Seun van die mens word in 

die hande van die sondaars oorgegee" (Mark 14:41 vgl Ps 140:8 ev); "'n aanklag word 

teen Jesus gesoek om Hom dood te maak" (Mark 14:55 vgl Ps 37:32); " .. baie mense 

het vals getuienis teen Hom afgele" (Mark 14:57 vgl Ps 27:12; 35:11 ev); "Toe kruisig 

hulle Hom en het sy klere onder mekaar verdeel deur onder mekaar te loot" (Mark 15:24 

uit Ps 22:[17-]19); "Gelaster en kop geskud" (Mark 15:29 vgl Ps 22:7 & 8); "Red jouself' 

(Mark 15:30-31) teenoor " ... laat God hom red" (Ps22:9); " ... bespot "(Mark 15:31 ev vgl 

Ps 22:7 ev); "My God My God waarom het U my verlaat" (Mark15:34 vgl Ps 22:2); Vir 

Hom asyn gegee om te drink (Mark 15:36 vgl Ps 69:22); Sy volgelinge het van ver af 

toegekyk (Mark 15:40 vgl Ps 38:12). 
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Uit genoemde Psalms oor die "lydende regverdige" wat in Markus 14 en 15 voorkom, 

blyk dit dat aanhalings en sinspelings uit veral ·Psalm 22 in die lydensverhaal voorkom. 

In sy ondersoek oor die omgekeerde kontekstualisering van byvoorbeeld Psalm 22 in 

die lydensverhaal van die Markusevangelie, lewer Robbins (1992:1161 ev) 'n belangrike 

bydrae oor Jesus, die sogenaamde "lydende regverdige", wat 'n koning is, maar bespot 

word, ly en gekruisig word, terwyl Hy van God verlate is. As lydende Messias is Jesus 

die gekruisigde koning: inderdaad die "lydende regverdige" en "lydende Dienaar" (vgl 

Jes 53:11 ). Psalm 22, 'n psalm oor die "lydende regverdige", word .in die lydensverhaal 

gebruik om op ironiese wyse die 8wKov(a van Jesus in woord- en daadverkondiging 

sorgvuldig te belig. In die lydensverhaal word in die taal van die "lydende regverdige" 

(Ps 22) en soos Jesaja en Sagaria · geprofeteer van die lydende verlossingkoning wat 

hoepriesterlik diensbaar was tot die dood en selfs daarna. 

Die eerste aanwending van Psalm 22 kom in Markus 15:24 voor. Markus noem die 

verdeling van Jesus se klere op die stadium as Hy gekruisig word. Dit is. die finale 

handeling Jiadat Jesus eers· deur die soldate met 'n koninklike klee9 geklee word, weer 

herklee word in sy eie kleed en dan ontklee word (15:17, 20, 24) (Robbins, 1992:1176). 

Markus maak in die beskrywing van die lydensverhaal gebruik van tonele uit Psalm 22 in . 

'n omgekeerde orde (Robbins, 1992: 1179). Volgens Psalm 22 smeek die psalmsdigter 

as "lydende regverdige" om God se hulp, terwyl Jesus se uitroep in die Markusevangelie 

sy sterwensuitroep is .. In die Psalm se die lydende regverdige verskeie dinge, maar 

uiteindelik bid Hy tot God en se dat Hy tot eer van die Here in die gemeente sal getuig 

en God sal prys (22:23), hoe al die trotses van die aarde voor die Here sal neerbuig 

(22:28 ev). en hoe die Here se verlossing aan die komende ·geslagte verkondig sal word 

(22:31 ev). Daarteenoor roep Jesus uiteindelik uit: "My God, my God, waarom het. U ·mY 
verlaat" (Mark 15:34)·. Die Psalmdigter spreek sy hoop uittot die einde, terVIiyl Jesus aan 

die kruis sterwe en getuig van verlating selfs deur God. Die psalmdigter begin Psalm 22 

· (:2) met die woorde van godverlatenheid, terwyl die kruisgebeure afgesluit word met 

Jesus se uitroep van Godverlatenheid (Mark 15:34; Robbins, 1992:1179) .. 

Op 'n ironiese wyse word gesinspeel op Jesus, die "lydende regverdige" as koning. 

Pi latus praat herhaaldelik van die "Koning van die Jode", die priesterhoofde. en die 

skrifgeleerdes spot met Jesus en noem Hom die Christus, die Koning van Israel, terwyl 

Markus dit alles opvolg met die verwysing na Josef van Arimetea se verwagting van die 

koninkryk van God. Deur Jesus se 8wKov(a in woord- en daadverkondiging openbaar 

Jesus Hom as ware Koning en het die koninkryk van God naby gekom. In die toekoms 

sal hierdie ware koning kom as die Seun van die mens wat sy uitverkorenes oor die hele 
. . 

aarde sal vergader (Mark 13:27). Die Christus Koning van Israel het as lydende koning 
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en lydende regverdige gesterf (vgl Robbins, 1992: 1182) en daarna opgestaan as 

oorwinnaar. 

Uit genoemde gegewens blyk dit dat verskillende Psalms oor die "lydende regverdige" in 

die lydensverhaal aangehaal en op gesinspeel word. Tussen die "lydende regverdige" in 

die Psalms en die lyde en sterwe van die "Seun van die mens" in die lydensverhaal 

bestaan daar 'n openbaringshistoriese verband. Jesus is egter meer as 'n lydende 

regverdige, Hy is die lydende Regverdige, die lydende Dienaar van wie Psalm 22 en 

Jesaja geprofeteer het. 

4.6.4. Die "lydende regverdige" in die Psalms en die "Seun van die mens"-
uitsprake in Markus 8:27-10:52. 

Die vraag is of daar 'n openbaringshistoriese verband tussen die Psalms oor die 

"lydende regverdige" en die "Seun van die mens"-uitsprake in Markus 8:27-10:52 

bestaan. Daar kom wei nie aanhalings of verwysings uit die Psalms oor die "lydende 

regverdige" in Markus 8:27 tot 10:52 voor nie. Dit beteken egter nie dat daar nie 'n 

openbaringshistoriese verband tussen die Psalms oor die i'lydende regverdige" en die 

"Seun van die mens"-uitsprake in die Markusevangelie bestaan nie. Duidelike 

sinspelings op die lyde en sterwe van. die Seun van die mens wat moet ly, sterf en 

opstaan kom wei in Markus 8:27-10:52 voor. Jesus kondig in Markus 8:27-10:52 meer 

as drie keer aan dat Hy gaan ly, sterf en uit die dood opstaan (8:31; 9:9 ev;31; 10:32-

34;45). In aansluiting by byvoorbeeld Psalm 22 en Jesaja het Jesus as die lydende 

Regverdige en lydende Dienaar" sy eie profesie vervul 

In die Psalms oor die "lydende regverdige" bekla die· psalmdigter sy lydensituasie as 

gevolg van die vervolging wat hy _onregverdig van sy vyande moet verduur. Hy verklaar 

sy otiskuld en bid dat die Here hom sal verlos (vgl Marcus, 1992:172). In Jesus se geval 

het sy onskuldige lyding by uitstek te make met sy optrede as :Verlosser in die plek van 

sondaars. Hy word nie verlos nie, maar ly en sterf onskuldig om sondaars te verlos. 

Deur Jesus die gekruisigde Koning bewerk God verlossing. Die "Seun van die mens"

uitsprake in die lydens- en opstandingsprofesiee verkondig dat die "Seun van die mens" 

baie moet ly (vgl sy godverlatenheid (Mark 15:34), verwerp word deur die Joodse leiers 

(Mark 8:31; 9:31), ter dood veroordeel word (Mark 10:33), oorgelewer word (Mark 10:33) 

verag word (9:12); die heidene sal met Hom spot en op Hom spoeg en Hom slaan (Mark 

10:34) en Hom doodmaak (8:31, 9:31; 10:34). 

In Markus 10:45 beklemtoon Jesus dat die "Seun van die mens" nie gekom het om 

gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe as losprys vir baie mense te gee. In 
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ooreenstemming met die Psalms oor die "lydende regverdige" en veral Psalm 22 asook 

die "Seun van die mens"-uitsprake van Jesus in die lydensprofesiee van Markus 8:27-

10:52 het Jesus as "Seun van die mens" gely. Hy is inderdaad die "Iyden de regverdige" 

wat onskuldig gely het en aan die hand van sondaars gesterwe het. Wat van belang is, 

is dat Jesus net soos die "lydende regverdige" in die Psalms onskuldig gely het deur die 

toedoen van ander, maar sy lyding en sterwe en die daaropvolgende opstanding uit die 

dood was anders. Dit was uniek Dit was 'n doelbewuste verlossingsdaad. Hy het gedien, 

Homself gegee vir sondaars. Waar die lydende regverdige in die Psalms gebid het dat 

God hom van sy vyande moes verlos, was Jesus self die een wat ander deur sy lyde en 

sterwe verlos het. Die Seun van die mens wat moes ly, sterwe en opstaan volgens 

Markus 8:27-10:52 kan dus openbaringhistories verbind word, nie net met die lydende 

Dienaar van Jesaja en die lydende Messiasfiguur, naamlik die Hoepriester, my dienaar 

Loot, die nederige Koning op 'n esel en. die deurboorde Herder van Sagaria nie, maar 

ook met die "lydende regverdige" in die Psalms wat oorvloedig in die lydensverhaal 

vermeld word. 

4._s.-s. Gevolgtrekking 

Daar is dus 'n openbaringshistoriese verband tussen die Psalms oor die "lydende 

regverdige" in die lydensverhaal van .die Markusevangelie, die lydens- en 

opstandingsprofesiee van Jesus oor Homself as die "Seun van die mens" in Markus 

8:27-10:52. Die Psalms oor die "lydende regverdjge" in die Markusevangelie verkondig 

die M~ssias as 'n parad9ksale figuur wat onskuldig ly en sterf. Die motief van die 

"lydende regverdige" in die lydensverhaal van die Markusevangelie verkondig dieselfde 

paradoksale Christusfiguur as die paradoksale Seun. van die mens, vera I in die sentrale 

dissipelskapgedeelte. In die sentrale dis?ipelskapdeel is Hy · die eskatologiese 

heerlikheidsfiguur, die Seun van die mens wat moet ly en sterf en daarna opstaan en 

weer kom. In die lydensverhaal is Hy die lydende Regverdige, die Christus, die Koning 

van die Jode en die koning van, Israel, die eskatologiese Messias en die Seun van God. 

Anders as die "lydende regverdige" wat bid vir die behoud van sy lewe, sterwe Jesus. 

Uit die Psalms van die "lydende regverdige" wat aangehaal word of waarop in die 

lydensverhaal van die Markusevangelie gesinspeel word, is dit duidelik dat Jesus die 

"lydende Regverdige" is wat volgens die wil van God vir sondaars gely en gesterwe het. 

Sy plaasvervangende lyde is 'n daad, owKov(a in woord- en daadverkondiging aan 

sondaars. Hy het God en sondaars gedien deur sy koms, lewe, sterwe en opstanding. 

Sy onskuldige lyde en sterwe was 'n aktiewe daad van gehoorsame sterwe. 



171 

Hierdie verlossingsdaad van God soos geopenbaar in die Psalms oor die "lydende 

regverdige" en die Evangelies het verreikende implikasie. Dit sal in die gemeente (Ps 

22:23) maar ook aan die hele wereld verkondig word. Mense oor die hele wereld sal die 

Here erken en hulle tot Hom bekeer. Aile volke sal Hom as koning erken (Ps 22:28). 

Waarom sal dit alles gebeur? "want die koningskap behoort aan die Here (Ps 22:29) Dit 

is die realiteit in en deur Jesus Christus. Hierdie evangelie en koninkryksboodskap sal 

en meet aan die nageslag, trouens aan aile mense wereldwyd, verkondig word totdat die 

"Seun van die mens;, weer kom. Hiertoe roep Jesus, Christus, die "lydende Regverdige" 

al sy volgelinge en hulle nageslag op tot Hy weer kom. Volgens Daniel 7:13 &14 het 

God aan "Een soos die Seun van 'n mens" en aan die "heiliges van die Allerhoogste" 

(Daniel 7:27) sy ewige koninkryk gegee. 

Die nederige, maar koninklike "Seun van die mens" is in sy BwKov(a in woord- en 

daadverkondiging en veral in sy lyde, sterwe en opstanding die verpersoonliking van die 

lydende Dienaar en die "lydende regverdige". Hierdie openbaring van God en Jesus 

deur sy 8wKov(a in woord- en daadverkondiging het dus universele bekerings-, 

verlossings-, aanbiddings-, navolgings- en verkondigingsimplikasie vir aile mense. 

4.7. SAMEVATTENDE GEVOLGTREKKINGS 

4. 7.1. In hierdie hoofstuk is die openbaringshistoriese konteks van die "Seun van die 

mens"-uitsprake in Markus 8:27-10:52 ondersoek. Hierdie konteks hou verband 
. . 

met die verhouding van die "Seun van die mens"-uitsprake in Markus 8:27-10:52 

tot die Ou en Nuwe Testament. Die openbaringshistoriese konteks Van die "Seun 

van die mens''-uitsprake is in die Nuwe Testament ondersoek. Daarna is hierdie 

uitsprake in Markus 8:27-10:52 in verhouding tot "E~~ soos die Seu~ van 'n 

mens" in Daniel 7:13 & 14, die "lydende Dienaar" in Jesaja 40-55, die 

Messiasfiguur in Sagaria en die "lydende regverdige" in die Psalms in die Ou 

Testament ondersoek. In hierdie ondersoek is die "koninkryk van God" in die Ou 

en Nuwe Testament betrek. 

Hierdie ondersoek is gerig op die implikasie van Jesus se BwKov(a in woord~ en 

daadverkondiging in die Markusevangelie. Hierdie implikasie het te make met die 

onmisbare werking van die Heilige Gees in die harte en lewens van die 

gelowiges. Deur sy Woord en Gees roep God sondaarmense tot geloof en 

bekering. Elkeen wat hom I haar tot God bekeer en in Hom glo, verlos Hy uit 

genade met die oog op diens in die koninkryk van God. Die "Seun van die mens"

uitsprake in die Markusevangelie speel 'n kardinale rol in Jesus se selfaanduiding 
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en openbaring aan sondaars: aan sy dissipels, maar ook aan die wereld met die 

oog op bekering, geloof, verlossing en diens in die "koninkryk van God". 

4.7.2. Daar bestaan 'n noue band tussen die "Seun van die mens"-uitsprake· in die 

Sinoptiese Evangelies, veral Markus 8:27-10:52 en die "koninkryk van God" 

Volgens die Nuwe Testament en veral die Evangelies is die "Seun van die mens" 

'n paradoksale figuur. Met hierdie selfaanduiding openbaar en verberg Jesus 

Homself. Die "Seun van die mens'; is ook die "Seun van God". Hy is 'n 

heerlikheids- en 'n lydensfiguur. Die Johannesevangelie verbind die "Seun van 

die mens" se heerlikheid aan sy hemelse herkoms maar ook aan sy sterwe. 

Markus 8:27-10:52 beklemtoon sterk dat die "Seun van die mens" wat opgestaan 

het en weer kom, veral gekom het om te dien deur te ly en te sterf. 

Hy doen wat sondaars nie vir hulleself kan doen nie. Die "Seun van die mens" het 

volmag om op aarde sondes te vergewe (2:10). Hy gee sekerheid en hoop en 

waarborg met sy opstanding en wederkoms oorwinning vir al sy volgelinge, maar 

verkondig oordeel vir ongelowiges. Die "Seun van die mens" se owKov(a in 

woord- en daadverkondiging roep elke sondaarmens op tot geloof, bekering en 

diens. Vir gelowiges impliseer hierdie diens kruisdra, selfverloening, en kan dit 

selfs vervolging insluit. Die "Seun van die mens" bewerkstellig verlossing vir 

sondaars met die oog op dienende dissipelskap of navolging. Jesus se lyding en 

opstanding bied verlossingsekerheid en toekomshoop vir gelowiges. Sy diens vir 

hulle word verbind aan hulle diens teenoor God, Hom en medesondaars. Sy 

diens vir hulle maak hulle diens moontlik. Sy diens is die grondslag en motivering 

vir hulle diens. Tussendie "Seun van die mens"-uitsprake in Markus 8:27-.10:52 

en die res van die Nuwe Testament bestaan 'n openbaringshistoriese verband. 
"" - •'. . ~ ~ 

4.7.3. 'n Openbaringshistoriese verband bestaan tussen die "koninkryk van God", die 

"Seun van die mens"-uitsprake in Markus 8:27-10:52 en die Messiaanse 

heerlikheidsbenaming "Een soos die Seun van 'n mens" in Daniel 7-:13. Jesus se 

selfaanduiding, naamlik die "Seun van die mens" in die Evangelies is ontleen aan 

"Een soos die Seun van 'n mens" in Daniel 7:13. Die lyde en sterwe van die 

"Seun van die mens" kan nie uit Daniel afgelei word nie en word elders in die Ou 

Testament gesoek, terwyl die opstanding en wederkoms van die "Seun van die 

mens" met die koninklike heerlikheidsaspekte in Daniel 7:13 in verband gebring 

kan word (vgl Mark 8:31; 8:38; 9:9,10,31; 1 0:34). Die "Seun van die mens" wat 

moet ly en sterf, word sterker in die Markusevangelie as in die ander Evangelies 

beklemtoon. 
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Die 8wKov(a van Jesus in woord- en daadverkondiging het verreikende implikasie 

vir elkeen wat dit hoor; In die "koninkryk van God" word aile mense opgeroep om 

hulle tot God te bekeer en Hom te dien. Onvoorwaardelike gehoorsaamheid word 

geeis. Die lydens- en diensmotief van die "Seun van· die mens" in Markus 8:27-

10:52 word in verband gebring met lydende en dienende dissipelskap. Hierdie 

koninkryksboodskap moet aan aile mense verkondig word. Die lyding en 

vervolging van die "heiliges van die Allerhoogste" in . die Boek Daniel kan in 

verband gebring word met die lyding van die volgelinge van Jesus volgens die 

Markusevangelie, asook tussen die toekomstige heerlikheid van "Een soos die 

Seun van 'n mens" en die "Seun van die mens" wat opstaan en weer kom. 

Gelowiges moet leef vanuit hierdie oorwinningsekerheid. 

4.7.4. Tussen die "koninkryk van God", die "lydende Dienaar" in Jesaja 40-55 en die 

"Seun van die mens" in Markus 8:27-1 0:52 bestaan 'n openbaringshistoriese 

verband. Die "lydende Dienaar" van Jesaja 40-55 is, soos die "Seun van die 

mens", ook 'n paradoksale lydens- en heerlikheidsfiguur wat redding vir sondaars 

bewerk. Jesus word in die Nuwe Testament met die "lydende Dienaar" 

ge'identifiseer. Die beeldspraak van die "lydende Dienaar" in Jesaja 40-55 kan as 

die raamwerk beskou word waarteen die Markusevangelie en ook die "Seun van 

die mens"-uitsprake in Markus 8:27-10:52 afspeel. Jesus, die "Seun van die 

mens", is die "lydende Dienaar" van Jesaja 40-55 wat dien deur plaasbekledend 

te ly en te sterf vir sondaars. Jesus se diens is uniek en onherhaalbaar, . 'n 

.voorvereiste vir diens in die koninkryk. Die "lydende Dienaar het Hom ontferm oor 

sondaars, siekes, die "geknakte riet" en "dowwe lamppit", die blindes, die moees, 

die gevangenes en dorstiges. Die "Seun vari die mens" het Hom eweneens 
. ' 

toegespits op tollenaars en sondaars,. siekes, verlamdes, duiwelbesetenes, 

hongeriges, armes ensovoorts. 

Tussen die sondige "dienaar" Israel enersyds en Jesus se dissipels andersyds 

blyk ook 'n openbaringshistoriese verband te wees. Soos God deur die "lydende 

Dienaar" sy dienaar Israel tot bekering geroep het om Hom te dien en 'n lig vir die . 

nasies te wees, so roep God ook deur Jesus se 8wKov(a. in woord- en 

daadverkondiging sy dissipels en al sy volgelinge om hulle te bekeer en Hom te 

dien en die evangelie aan aile mense te verkondig. Hierdie diens van Jesus se 

volgelinge is .gerig op sondaars in fisiese en geestelike nood. Vir die ongelowiges 

en onbekeerdes word 'n oordeelsboodskap verkondig. 
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4.7.5. 'n Openbaringshistoriese verband is aangetoon tussen die "koninkryk van God" 

die Messiasfiguur in Sagaria en die "Seun van die mens" volgens die Evangelies. 

Die Messias volgens Sagaria sal 'n Hoepriester wees wat deur God se genade 

reiniging van sondes vir elke bekeerde sondaar bewerk (vgl "die lydende Dienaar, 

Jes 40-55). Die "Seun van die mens" het dit gedoen toe Hy sy lewe as losprys vir 

baie mense gegee het. Die Messias sal ook "My Dienaar Loot" heet. Sy diens hou 

verband met die "lydende Dienaar" (vgl Jes 40-55) asook met die Messias uit die 

geslag van Dawid (vgl Jes 9 & 11 ). Dit korrespondeer met die paradoksale 

lydensprofesiee (bv Mark 8:31, 9:31; 1 0:32-34; 45) en die koninklike 

lydensverhaal van Jesus Christus. Dissipelskap, naamlik kruisdra, seilfverloening 

en diens spruit voort uit die voltooide diens van die "Seun van die mens". 

Die Messiasfiguur in Sagaria sal ook 'n nederige maar universele Koning wees 

(vgl die "lydende Dienaar" in Jes 40-55; die Messias in Jes 9 en 11, asook met 

die nederige, maar triomfantelike, "Seun van die mens" in die Evangelies). Die 

Messias is ook 'n lydende Herderfiguur wat doodgemaak word (vgl Sag 13:7), 

maar as oorwinnaar sal opstaan (Mark 14:28). Die lyde, sterwe en opstanding 

figureer in die lydens- en -opstandingsprofesiee van Jesus. in die 

Markusevangelie. As oorwinnaar sal Hy sy kudde deur sy dienaars versamel tot 

Hy weer kom. Diegene wat behoeftig is en veronreg word, in fisiese en geestelike 

nood verkeer, diegene moet met die gesindheid van die Messiasfiguur in Sagaria 

-_ en die "Seun van die mens". in die Markusevangelie gedien word. Sy dienaars 

. moet hulle lewe en besittings tot God en hulle naaste se beskikking stel sodat 

baie mense deur Jesus se diens gered kan word. Vanuit 'n Nuwe Testamentiese 

konteks moet die. geestelike tempe! uit al die r:tasies geb_ou word .. 

4.7.6. Daar is 'n openbaririgshistoriese verband tussen die "koninkryk van God", die 

"lydende regverdige" in die Psalms, die Markusevangelie en die "Seun van die 

mens"-uitsprake in Markus 8:27-10:52. Die Psalms oor die "Iyden de regverdige" 

verkondig die Messias as 'n paradoksale figuur wat onskuldig ly maar nie soos 

die "lydende regverdige" in die Psalms tot God bid om die behoud van sy lewe 

nie, maar sterwe. Uit die Psalms van die "lydende regverdige" wat aangehaal 

word of op gesinspeel word in die lydensverhaal van die Markusevangelie is dit 

duidelik dat Jesus die "lydende Regverdige" is wat aktief en vrywillig vir sondaars 

gely en gesterwe het. Sy plaasvervangende lyde is 'n daad, 8wKov[a in woord

en daadverkondiging aan sondaars. Hy het God en sondaars gedien deur sy lewe 

as losprys te gee. Sy onskuldige lyde en sterwe was 'n aktiewe daad van 

gehoorsame sterwe. 
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Hierdie verlossingsdaad van God soos geopenbaar in die Psalms oor die "lydende 

regverdige" en die Evangelies sal aan die hele wereld verkondig word, baie mense sal 

hulle bekeer en dit aan die nageslag vertel. Hiertoe roep Jesus, die "lydende 

Regverdige", al sy volgelinge en hulle nageslag as getuies op tot Hy weer kom. Aile 

volke sal Hom as koning erken, want die koningskap behoort aan die Here en Hy heers 

oor die volke (vgl Ps 22:28-32). Volgens Daniel 7:13 &14 het God aan "Een soos die 

Seun van 'n mens" en aan die "heiliges van die Allerhoogste" (Dan 7:27) sy ewige 

koninkryk gegee. Die nederige, maar koninklike Seun van die mens is in sy lyde, sterwe 

en opstanding die verpersoonliking van die lydende Dienaar en die "lydende 

regverdige". Hy is Jesus, Christl!s, die Koning van die Jode/lsrael wat die koninkryk van 

God aan mense openbaar. Hierdie openbaring van God en Jesus deur sy owKov[a in 

woord- en daadverkondiging het dus universele bekerings-, verlossings-, aanbiddings-, 

navolgings- en verkondigingsimplikasie vir die mensdom. 

4.8. 7. SLOTSOM 

Hierdie hoofstuk toon aan dat daar 'n openbaringshistoriese verband tussen die Ou en 

die Nuwe Testament bestaan. Hierdie openbaringshistoriese verband werp op die "Seun 

van die mens"-uitsprake in Markus 8:27-10:52 asook op die implikasie van Jesus, die 

"Seun van die mens" se owKov(a in woord- en daadverkondiging in die 

Markusevangelie. 

- . 
Volgens die Evangelies dui Jesus Hom aan as die "Seun van die mens". Die "Seun van 

die mens" is 'n paradoksale lydens- en heerlikheidsfiguur. Die "Seun van die mens" is 

_ ook die '.'Seun van God". Die "Seun van die. mens" wat moet ly~ sterf en opstaan, . 

ontvang · sterker klem in die Markusevangelie as in die ander Evangelies. Jesus se 

BlaKovfa in woord- en daadverkondiging kom na vore in sy onderrig aan sy dissipels oor 

sy lyde, sterwe, opstanding en terugkeer. Deur sy paradoksale optrede het Jesus as 

"Seun van die mens" verlossing vir almal wat in Hom glo, bewerk. Sy onderrig en 

optrede, sy owKov(a in woord- en daadverkondiging het implikasie. Deur sy owKov(a in 

woord- en daadverkondiging roep Jesus al sy volgelinge op tot bekering en geloof, 

kruisopneem, selfverloening en navolging. Hierdie moeilike eis is moontlik want Jesus 

het klaar die versoening bewerk en sy opstanding en terugkeer dien as troos vir al sy 

volgelinge en sy diens as riglyn vir hul toekomstige diens in die "koninkryk van God". 

Dit blyk dus uit hierdie ondersoek dat die openbaringshistoriese konteks van die 

Markusevangelie en dan van die "Seun van die mens"-uitsprake in Markus 8:27-10:52 

nie net met een gedeelte in die Ou en die Nuwe Testament verband hou nie. Die "Seun 
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van die mens"-uitsprake in.Markus 8:27-10:52 wat die lyde en sterwe en opstanding van 

Jesus beklemtoon, behoort in die lig van "Een soos die Seun van die mens" in Daniel 

7:13 ev, die "lydende Dienaar'' in Jesaja 40-55, die Messiasfiguur in die Boek Sag aria 

asook die Psalms oor die "lydende regverdige", die ander Evangelies en die res van die 

· Nuwe Testament en die universele perspektief wat dit bied viral die nasies, verstaan te 

word. Jesus se owKov(a in woord- en daadverkondiging, het die implikasie van 

dissipelskap en koninkryksdiens vir almal uit al die nasies wat in Hom glo totdat Hy weer 

kom. Die paradoksale "Seun van die mens"-uitsprake in Markus 8:27-10:52 hou verband 

met Jesus, die lydende Regverdige, die gekruisigde Christus-koning wat uit die dood 

opgestaan het. Hierdie paradoksale openbaring oor Jesus en sy otaKov(a in woord- en 

daadverkondiging het paradoksale implikasie vir elkeen wat Hom as verlosser volg. 

Hierdie implikasie van Jesus se owKovfa in woord- en daadverkondiging in Markus 8:27-

10:52 word in die volgende hoofstuk verder ondersoek. 




