
 

Preekvoorligting Sondag 19 Januarie 2020 

 

Skriflesing: Markus 6: 7 – 13       Teksvers: Markus 6: 8 – 9   

Tema: Sonder bagasie met die oë op Christus 

 

Nuwe jaar, nuwe moontlikhede, nuwe doelwitte – wat staan ons te doen? Hierdie sake verdien 

sekerlik ons aandag, maar kom ons belig hierdie kwessie vanuit die gedeelte in Markus 6. 

 

1. Christus en sy dissipels se sending 

Christus stuur sy dissipels uit om as verkondigers van die evangelie onder die mense te gaan werk. 

Hy gee ook die fynste detail van hoe hulle hierdie sending moet uitvoer (verse 8 en 9). Waarom ŉ 

stok in die hand en ŉ paar skoene aan die voete? Die stok in die hand en die skoene aan die voete 

was kenmerkend van iemand wat op reis was, ŉ persoon vasberade op pad na sy bestemming. 

Hierby moes die dissipels se voorbereiding egter vir die reis stop. Christus gee hulle opdrag om 

niks vir die pad saam te neem nie – geen verdere bagasie nie, dus geen reissak nie, geen brood nie, 

geen geld nie, selfs geen ekstra klere nie. Hulle vertroue moes vir die reis op Hom alleen wees. 

Verder hieruit duidelik dat hierdie klompie manne deur niks teruggehou moes word nie – hulle 

moes nie ŉ klomp bagasie met hulle saamsleep nie. Hulle moes gereed wees om hulle boodskap 

van bekering te bring waar hulle pad ook heen mag lei en dit sonder om te bekommer oor die res. 

Hulle moes leef vir en van die evangelie en niks anders moes vir hulle ŉ rol speel nie. 

 

2. Christus en ons sending 

Ons as gelowiges is ook op pad, maar dieper beskou strek ons “op pad wees” bietjie verder as die 

365 dae van 2020. Die werklikheid is ons is op pad na die ewige heerlikheid. Maar nou is dit so – 

ons is nog nie in die hemel nie, maar steeds hier op die aarde en op hierdie aarde is ons as gelowiges 

elkeen ŉ gestuurde, iemand op die pad van die lewe, maar dan wel gestuurde in die dieselfde sin 

as die dissipels van Markus 6. Ons het daarom nie ŉ klomp bagasie wat ons in ons lewe saamsleep 

op ons reis nie, maar wel ŉ stok in die hand en skoene aan die voete. Wat sou dit nou vir ons as 

gelowiges beteken? Dit beteken om in jou roeping en lewe as gelowige, ook hier in 2020, niks toe 

te laat om jou terug te hou daarin om as Godgerigte mens te lewe nie. Jy moet op die Godspad 

wees sonder om aan bande gelê te word.  Hier is ons ook met 2020 en wat ons te doen staan. Ons 

moet wees sonder bagasie met die oë op Christus, op die Godspad met ons geloofstoerusting – dit 

wat ons regop hou (stok) en dit wat moontlik maak om te vorder na ons bestemming (skoene). In 

die geloof, gefokus vorentoe, en dit op ŉ manier wat openbaar “gestuurde van Christus”. 

 

Slot 

Nuwe jaar, nuwe moontlikhede, nuwe doelwitte – wat staan ons te doen hier aan die begin van 

2020?  Eerstens stel vas wat jou bagasie is, twee handel daarmee deur jouself daarvan te “ontlas”, 

derdens openbaar jou geloofsvertroue vir die reis deur jou stok in die hand en skoene aan jou voete 

vir 2020 en al die dae wat daarop volg. 

 

Sonder bagasie met die oë op Christus 

 


