
 

Preekvoorligting Sondag 15 Maart 2020 

Skriflesing: Markus 6: 45- 52       Teksvers: Markus 6: 48    

Tema: Beproewing is die tyd van God se “verbygaan”, daarom sien Sy genade hierin en glo 

in Hom. 
 

Markus 6 verse 45 tot 52: Hier lees ons dat die dissipels (Christus se volgelinge) op die see in ‘n 

skuit, dus ‘n klein bootjie was. Christus was nie saam met hulle in die skuit, in die bootjie nie, 

maar kom in die nag na hulle al wandelende, dus lopende, op die see. Hy klim by die dissipels in 

die bootjie en dan gaan die wind lê – die storm is verby. Hier dus die wonder van Jesus wat op die 

water loop en ‘n storm tot bedaring bring, stil maak. Hier word egter meer as net dit openbaar. 
 

1. Gelowige, beproewing is doelmatig. 

In vers 45 staan dat Christus sy dissipels in die skuit gedwing het. Hoe moet dit verstaan word? So 

– dat Christus hier met ‘n defnitiewe doel opgetree het – Hy wou sy dissipels in hierdie beproewing 

stel vir ‘n baie spesifieke rede, spesifieke doel. Wat was hierdie doel? Vers 48: “Hy wou by hulle 

verbygaan”. Hoe moet ‘n mens hierdie openbaring verstaan? Met die lig vanuit die OT (Ex 33:19, 

1 Kon 19:11) as ŉ “Godsverskyning” wat Christus openbaar vir wie Hy werklik was, nl. God. 

Hierdie beproewing was dus doelmatig. 
 

2. Gelowige, sien die doelmatigheid in beproewing. 

Christus het sy dissipels in die skuit die storm ingedwing sodat Hy by hulle kon “verbygaan”, sodat 

hierdie “Godsverskyning” tot hulle versterking en groei in die geloof kon plaasvind. Soos in die 

OT (Ex 33:19, 1 Kon 19:11) moes hulle leer: Deur God se “magtige teenwoordigheid” verander 

Hy alles. Dit is wat die dissipels in die storm moes sien – “God is hier”, die God wat ‘n verskil 

maak in mense se lewens. So maklik kan hierdie “verbygaan van God” in mense se lewens 

verkeerd geinterpreteer word – die dissipels doen dit. I.p.v. dat hulle ‘n “Godsverkyning” sien, 

sien hulle ‘n spook. God se verbygaan in die beproewing, is nie vir hulle tot versterking nie, maar 

tot verskrikking. Maar Christus het sy dissipels nie in hierdie toestand gelaat nie. 
 

3. Gelowige, groei in tye van beproewing 

Vers 48 maak dit duidelik dat Christus in sy “Godsverskyning” by die dissipels wou verbygaan. 

Hierdie verbygaan van Hom moes vir hulle genoeg gewees het om tot die geloof te kom dat God 

die Een is wat verskil maak. Daarom – vrees nie, bly net roei, God is almagtig teenwoordig, ook 

in hierdie storm, hierdie beproewing. Maar toe die dissipels die “verbygaan” van Christus as ‘n 

verskyning van ‘n spook aansien, stel Hy hulle gerus en klim saam met hulle in die skuit. Hy kom 

hulle swakheid, hulle blindheid te hulp, bring die wind tot bedaring. 
 

Slot 

God gaan ook by ons in ons lewens deur beproewinge verby, maar dan nie om ons daarin alleen 

te laat nie, maar ons juis daardeur van sy Goddelike en magtige teenwoordigheid te verseker. 

Daarom, sien God in die tye van beproewing, sien die “Godsverskyning”, of soos ons lief is om te 

sê, sien God se hand in tye van teëspoed. Weet verseker, die Here sal jou nie “op die see in die 

storms van die lewe” alleen laat nie.  

 

Daarom wees jy sterk en roei! 


