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18. Afskeid van Galilea
Mattheus 17: 1 tot Mattheus 18: 35; 
Markus 9: 38 - 41; Lukas 9: 28; Johannes 7: 1 - 9

Jesus as koning gehuldig
God gee aan Jesus alle mag in die hemel en op aarde.  Daarom word Hy 
as koning oor alle dinge gehuldig.  Hierdie hoofstuk fokus op die volgende 
hoofgedagtes:

God bevestig vanuit die hemel dat Jesus sy Seun is.

Ook Satan en sy engele moet aan die Here Jesus gehoorsaam 
wees.

Jesus leer sy volgelinge om sy koningskap in alle fasette van die 
lewe te erken en te huldig. 

Jesus se lydenstyd in Jerusalem nader

Die laaste maande in Kapernaum kan die Here Jesus nie meer rustig woon 
en werk nie.  Die menigte uit die volk het Hom die rug toegekeer, omdat Hy 
nie wou toelaat dat hulle Hom koning maak nie.  Verder soek Herodes en 

nie.  Daarom trek Hy Hom terug na afgesonderde streke om meestal net sy 

die rigting van Jerusalem.  Van die noorde by Cesarea-Filippi gaan Hy nog 
vir die laaste keer deur Kapernaum waar Hy soveel wonders gedoen en baie 
gepreek het.

Jesus op die berg van verheerliking
Nog in die gebied van Cesarea-Filippi het die Here Petrus, Johannes en 

sonder Jesus Hom van die drie dissipels af vir gebed.  Terwyl Hy besig is om 
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137  Sy gesig blink soos die son en sy klere is skitterwit sodat 
dit lig uitstraal. Die belydenis van Petrus dat Hy die Seun van die lewende 

By Jesus verskyn twee manne, Moses en Elía, in heerlike gedaante.  
Hulle praat met Hom oor wat in Jerusalem met Hom gaan gebeur: sy 
gevangeneming, dood en opstanding.

Moses was die man wat die uittog van Israel uit Egipte na die beloofde land 

138  Ook 

na die hemel geneem het.139

ondergaan.  Dit sal deur die kruisdood lei na die opstanding en hemelvaart.  
Nou kom Moses en Elía Hom bystaan, en daarby herinner hul verskyning die 
dissipels aan wat met hierdie twee gebeur het, sodat hulle Jesus se dood, 
opstanding en hemelvaart beter sal kan verstaan.

Die verheerliking op die berg
Ons moet die twee sien as verteenwoordigers van die openbaring van God 
in die Ou Testament.  Moses verteenwoordig die wet en Elía die profete.  
Jesus het gekom om die wet en die profete te vervul.140  Dit beteken dat Hy 
die lydensweg moet gaan om só die werk wat die groot verteenwoordigers 
van die wet en die profete begin het, te voltooi.

Sy dissipels het intussen aan die slaap geraak. Toe hulle wakker word, 
is hulle verbaas en verwonderd om sy heerlikheid en die twee profete te 

vir hulle drie hutte maak, een vir Jesus en een vir Moses en een vir Elía.  

137  2 Pet. 1:17 want Hy het van God die Vader eer en heerlikheid ontvang toe hierdie 
stem uit die luisterryke heerlikheid tot Hom gekom het: Dit is my geliefde 

138  Deut. 34: 5 en 6 Toe het Moses, die kneg van die HERE, daar gesterwe in die land 
Moab, volgens die bevel van die HERE.  En Hy het hom in die dal in die 
land Moab, teenoor Bet-Peor, begrawe; en niemand het tot vandag toe 
sy graf geken nie.

met perde van vuur wat skeiding tussen hulle twee maak; en Elía het in 
die storm na die hemel opgevaar. 

140  Matt. 5: 17   Moenie dink dat Ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. 
Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul.
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Hoe graag sal Petrus daar wil bly, maar hy begryp nie dat daar vir Jesus en 

Moses en Elía oordek.

Die wolk is die teken van die openbarende en tog verborge teenwoordigheid 

luister na Hom!”

En dan staan hulle alleen met Jesus op die berg - die heerlike verskyning 
is verby. Toe hulle later van die berg afklim, beveel Jesus hulle om niemand 
van die gesig te vertel voordat Hy uit die dode opgewek is nie.  Vir die tweede 
keer praat Jesus van sy dood, maar die dissipels waag dit nie om Hom 
daaroor uit te vra nie.  Dit maak hulle net baie bedroef.

Die gesprek oor Elía 
Die dissipels loop stil langs Jesus, maar in hul gedagtes is daar baie vrae.

Doper die Elía is wat sou kom.141  Hy is deur die volk nie as sodanig erken 
nie,  maar deur die leiers van die volk veronagsaam en die volk self het hom 
laat vereensaam. Hy is gevange geneem en deur Herodes vermoor.  Só 
het dit met hom gegaan, daarin was hy inderdaad die voorganger van die 
Messias.

Genesing van die maansiek kind

hy maansiek is.  Hy het die dissipels gesoebat om hom te genees, maar 

verdraaide geslag, wat Hy al so lank moet verdra.

Op Jesus se bevel bring die pa sy seun na Hom, maar die bose gees verset 
hom deur die seun te gryp en neer te gooi sodat hy met skuim in die mond 
rondrol.  Hiervan neem Jesus skynbaar geen notisie nie, maar Hy vra die pa 

141  Matt. 11: 13 en 14 Want al die profete en die wet het tot op Johannes geprofeteer.  En as 
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hoe lank die dinge al met die seun gebeur. Die seun se pa vertel hoe dit van 
sy kinderdae af is, dat die gees hom dikwels in water en vuur laat val om hom 
dood te maak en pleit by Jesus om Hom tog te ontferm oor sy kind.  Op die 
vraag van die pa antwoord Jesus dat alle dinge moontlik is vir die een wat 
glo.  Dadelik roep die vader met trane uit dat hy glo, maar tog ook twyfel. Hy 
vra vir Jesus om hom in sy twyfel te help.  Daarop genees die Here die seun.  

Sy dissipels vra  later vir die Here waarom hulle nie die seun kon genees nie, 

hulle moontlik word.  Die mosterdsaad is die kleinste saad, maar besit die 
innerlike krag om tot iets groots te ontwikkel. So moet die geloof ook wees.  

bring.142  Wat die bose geeste betref, verklaar die Here dat hulle slegs deur 
gebed uitgedryf kan word.

Die tempelbelasting
Terug uit Cesarea-Filippi gaan die Here na Kapernaum.  Op die pad het Hy 

derde dag sal opstaan.  Die dissipels verstaan nie wat Hy bedoel nie, maar 
hulle vra Hom nie verder uit nie.

Dit duur ook nie lank nie of die invorderaars van die tempelbelasting kom 

143  Gewoonlik word die belasting 
in Jerusalem afgegee deur die mense wat daar die Paasfees gaan vier. 
Daarvoor is die geldwisselaars in die tempel.144  Diegene wat nie na die 
Paasfees opgegaan het nie, word plaaslik aangespreek deur die invorderaars 
van die tempelbelasting.

142  Mark. 11: 23 

143  Eks. 30: 13 

as offergawe aan die HERE.
144  Matt. 21: 12 En Jesus het in die tempel van God ingegaan en almal wat in die tempel 

stoele van die duiweverkopers omgegooi.
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Aangesien Jesus van die Paastyd af in die noorde van Galilea rondgetrek 
het, was daar geen geleentheid om die belasting te betaal nie.  Noudat Hy in 
Kapernaum terug is, vra die invorderaars aan Petrus of hulle Meester nie die 
tempelbelasting betaal nie.  Petrus antwoord bevestigend, maar toe hy die 
huis ingaan, verduidelik Jesus aan hom dat Hy in werklikheid nie nodig het 
om die tempelbelasting te betaal nie, omdat Hy die Seun van God is.

gewone mens behandel word en daarom beskou word as een wat aan die 
tempel belastingpligtig is.  Om dus nie aanstoot te gee nie, stuur Jesus vir 

invorderaars gee om vir homself en vir Jesus se belasting te betaal.

Die vernaamste in die koninkryk van die hemele
Terwyl Jesus in die omgewing van Kapernaum op pad is, begin die dissipels 
onder mekaar praat oor die moontlike plek wat hulle in die koninkryk van die 
hemele sal beklee.  Toe hulle by die huis in Kapernaum inkom, vra die Here 
vir sy dissipels waaroor hulle op pad met mekaar gestry het.  Hulle ontwyk 
Hom en antwoord nie op die vraag nie.  Eindelik roep Hy hulle na Hom toe en 
begin praat oor die vraag wie die grootste in die koninkryk van die hemele is.

Die eerste les wat hulle moet leer, is dat volkome ander waardes in die 
koninkryk van die hemele van toepassing is as hier op aarde.  Die eerste 
is nie die grootste nie, maar die laaste, die geringste en nederigste. Hy wat 
deur almal gedien word, is nie die grootste nie, maar hy wat almal se dienaar 

koninkryk van die hemele geen plek nie, maar slegs vir diensbereidheid en 
nederigheid.145

is die grootste in die koninkryk van die hemele.

145  1 Pet. 5: 6 
verhoog op die regte tyd.
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Hy verwag, daarin bestaan dat die swakkes en hulpbehoewendes ontvang 

word.

dat Hy nie net kinders bedoel nie, maar mense wat kinders in die dinge van 

in  die Naam van Jesus duiwels uit te dryf.  Hy is  egter nie een van die Here 

en hom aangespreek en belet om voort te gaan met wat hy doen. Die Here 

kwaad sal praat nie.

Dit is verkeerd dat die dissipels hom belet het om voort te gaan. Dit gaan nie 
om die vraag of hy “ons” volg nie, maar of hy Christus volg.  Daarom moet 
daar verdraagsaamheid wees sodat die koninkryk bevorder kan word.

Die plig van broederlike vermaning
Jesus begin praat oor die opbou van sy gemeente.  Die onderlinge vrede 

kan bly.146

grondbeginsel is die vergewing van sondes en die behoud van die mede-
gelowige.

die wet bepaal,147 en só meer invloed op die broeder uitoefen om die geskil 
op te los.  Indien hy egter nog nie gehoor gee nie, moet die hele gemeente 
daarby betrek word.

146  Rom. 14: 19 
147  Deut. 19: 15 Een getuie mag nie teen iemand optree insake enige misdaad of enige 

sonde, by enige misstap wat hy begaan nie; op die verklaring van twee 
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Dit gaan om die welstand van die gemeente en daarom moet die 
gemeente meewerk om die een lid te behou.  Indien hy verder volhard in sy 

evangelisasie.

Hier in Kapernaum praat die Here baie met sy dissipels oor die koninkryk 

moet vergewe.

nie, maar van hoedánigheid.  By sy volgelinge moet die gesindheid wees 
om sonder tal te kan vergewe so dikwels as iemand met berou na hulle 
kom.  Hierin moet hulle ook die gesindheid van die hemelse Vader openbaar.  
Hy vergewe sonder grens of perk.148

gelykenis.

Die onbarmhartige skuldeiser 

wat tienduisend talente skuld. Aangesien hy nie kan betaal nie, beveel die koning  
dat hy, sy vrou en kinders almal as slawe verkoop word, en dat ook alles wat 
hy het, verkoop moet word. Sy skuld moet betaal word.  Die dienskneg pleit om 
lankmoedigheid en beloof om te betaal.  Hy weet egter, en ook die koning weet, 

skuld moet betaal.  Hoe die ander kneg ook al pleit, hy wil hom nie genadig 
wees nie en laat hom in die gevangenis opsluit.  Toe sy heer dit hoor, word 
hy baie kwaad en  gee hom oor aan die pynigers totdat hy sy skuld sal betaal 
het.  Netso sal die hemelse Vader aan elkeen doen wat nie sy broeder van 
harte vergewe nie.

148  Ef. 4: 32 Maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar; vergeef mekaar soos 
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Op pad na Jerusalem 
Jesus bly nie lank in Kapernaum nie.  Die volk is teleurgesteld dat Hy Hom 

word al hoe meer uitdagend en veel van sy dissipels verlaat Hom.  Die 
Loofhuttefees staan voor die deur en die Jode trek op na Jerusalem.

daar ook sy werke kan sien.  As Hy  so onopgemerk rondswerf, sal die mense 
Hom nooit as Messias erken nie!  Sy broers het ook maar soos die ander 

hulle na hierdie fees kan gaan.  Hy gaan nog nie op na die Loofhuttefees  
nie, omdat sy tyd nog nie daar is nie.

Ná sy broers se vertrek bly Hy nog in Kapernaum agter.  Later vertrek Hy 

deur God bestemde tyd van sy lyding en loop dit nie vooruit nie.

So verlaat Jesus vir die laaste maal Kapernaum en reis na die suide.  Galilea 
sal Hy nie weer voor sy kruisdood besoek nie.  Hy stuur boodskappers voor 

egter nie ontvang nie, omdat Hy na Jerusalem gaan.  Dit het sy dissipels 
Johannes en Jakobus baie kwaad gemaak.  Hulle vra  die Here of hulle vuur 
uit die hemel moet laat afdaal om die Samaritane te verteer, soos Elía ook 
gedoen het.149

nie, want die Seun van die mens het nie gekom om die mense se lewens 

vertrek.  Ná die Pinkstergebeure sal Samaria weer die evangelie hoor150 en 
dan sal baie gered word. 151

149  2 Kon. 1: 10 

verteer!  En daar het vuur van die hemel neergedaal en hom met sy vyftig 
verteer.

150  Hand. 1: 8 

Samaría en tot aan die uiterste van die aarde.
151  Hand. 8: 5 en 6 

verkondig. En die skare het eendragtig ag gegee op die woorde van 
Filippus toe hulle dit hoor en die tekens sien wat hy doen.
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