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Skrif: Markus 4:35-41 PREEKNOTA Datum: 11/09/2022

1. Hoe kom jy by die beste jy uit?

2. Hoe kom ons by die beste ons uit?

Markus 4:35-41 (NLV) 35Teen die aand sê Jesus vir 
sy dissipels: ”Kom ons vaar oorkant toe.” 36Hulle het 
die skare toe agtergelaat en Jesus – Hy was immers 
alreeds in die skuit – sommer net so saamgeneem 
(alhoewel daar ander skuite agternagekom het). 
37Daar het ’n hewige stormwind opgekom. Groot 
golwe het teen die skuit gebreek, met die gevolg dat 
dit alreeds vol water begin word het. 38Jesus het agter 
in die skuit gelê en slaap met sy kop op ’n kussing. 
Sy dissipels maak Hom toe wakker en sê vir Hom: 
”Leermeester, gee U nie om dat ons besig is om te 
vergaan nie?” 39Jesus het opgestaan, die stormwind 
ernstig aangespreek en vir die see gesê: ”Bedaar! 
Word kalm!” Toe het die wind gaan lê en daar het 
’n groot rustigheid gekom. 40Hy vra toe vir hulle: 
”Hoekom is julle so verskrik? Vertrou julle My nog 
steeds nie?” 41Hulle was heeltemal oorweldig en het 
vir mekaar gesê: ”Wie is Hy werklik? Selfs die wind en 
die see luister na Hom!”

3. Wat is die basiese beginsels vir ’n gesonde 
huwelik en verhoudings?

Kommunikasie, opoffering en toewyding.

a) Daar is grense. (Kommunikasie)

Matteus 14:22-23 (NLV) 22Dadelik hierna het Jesus sy 
dissipels gedwing om weer in die skuit te klim en na 
die oorkant van die see te vaar terwyl Hy die mense 
intussen huis toe stuur. 23Daarna het Hy teen die berg 
uitgeklim om eenkant te gaan bid. Laataand was Hy 
alleen daar.

b) Daar is diensbaarheid. (Opoffering)

Johannes 13:4-5 (NLV) 4Hy het toe van die tafel af 
opgestaan, sy bo-klere uitgetrek, ’n doek gevat en 
dit om Hom vasgebind. 5Daarna het Hy water in ’n 
wasskottel gegooi en begin om die dissipels se voete 
te was en af te droog met die doek wat om Hom 
vasgebind was.

c) Daar is vergifnis en groei. (Toewyding)

Lukas 15:21-24 (NLV) 21”Sy seun het vir hom gesê: 
’Pa, ek het gesondig teen die hemel én teen Pa; ek 
is nie langer werd om Pa se seun genoem te word 
nie.’ 22Maar sy pa sê vir die bediendes: ’Gou, bring 
die mooiste mantel in die huis en trek dit vir hom 
aan. Kry ’n ring vir sy vinger en sandale vir sy voete. 
23En slag die vetgemaakte kalf. Ons moet feesvier, 
24want hierdie seun van my was dood en hy het nou 
teruggekeer na die lewe. Hy was verlore, maar nou is 
hy gevind.’ Toe het hulle begin feesvier.”

4. Ons moet eers by die eerste stap begin. 

1 Johannes 3:16 (NLV) 16Ons het die volmaakte 
liefde leer ken: dit is dat Christus sy lewe ter wille van 
ons afgelê het. Só moet ons ook ons lewens prysgee 
ter wille van ons broers en susters.
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