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Titel: My Jesus 
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Egte Jesus 

 

Matt 8:18-34 
18  En toe Jesus groot menigtes rondom Hom sien, het Hy bevel gegee om te vertrek na die 

oorkant. 19  En ‘n sekere skrifgeleerde het gekom en vir Hom gesê: Meester, ek sal U volg waar 

U ook al mag gaan. 20  En Jesus sê vir hom: Die jakkalse het gate en die voëls van die hemel 

neste, maar die Seun van die mens het geen plek waar Hy sy hoof kan neerlê nie. 21  En ‘n 

ander een van sy dissipels het vir Hom gesê: Here, laat my toe om eers te gaan en my vader te 

begrawe. 22  Maar Jesus sê vir hom: Volg My, en laat die dooies hul eie dooies begrawe. 23  En 

toe Hy in die skuit klim, het sy dissipels Hom gevolg. 24  En daar het ‘n groot storm op die see 

gekom, sodat die skuit toe was onder die golwe; maar Hy was aan die slaap. 25  Daarop kom sy 

dissipels en maak Hom wakker en sê: Here, red ons, ons vergaan! 26  En Hy sê vir hulle: 

Waarom is julle bang, kleingelowiges? Toe staan Hy op en bestraf die winde en die see, en 

daar het ‘n groot stilte gekom. 27  En die manne het hulle verwonder en gesê: Wat vir ‘n mens 

is Hy, dat selfs die winde en die see Hom gehoorsaam is? 28  En toe Hy aan die oorkant kom, 

in die land van die Gergeséners, het twee duiwelbesetenes Hom ontmoet, wat uit die grafte 

uitgekom het en baie kwaai was, sodat niemand met daardie pad kon verbygaan nie. 29  En 

meteens skreeu hulle en sê: Wat het ons met U te doen, Jesus, Seun van God? Het U hier 

gekom om ons voor die tyd te pynig? 30  En ver van hulle af het ‘n groot trop varke gewei. 31  

En die duiwels het Hom gesmeek en gesê: As U ons uitdryf, laat ons toe om in die trop varke 

te vaar. 32  En Hy sê vir hulle: Gaan! Toe gaan hulle uit en vaar in die trop varke in; en daar 

storm die hele trop varke van die krans af die see in en kom in die water om. 33  En die 

wagters het gevlug; en toe hulle in die stad kom, het hulle alles vertel, ook wat met die 

besetenes gebeur het. 34  En kyk, die hele stad het uitgekom, Jesus tegemoet; en toe hulle 

Hom sien, smeek hulle dat Hy uit hulle gebied moet weggaan.  

 

1. Vereis wat persoonlik is en iets kos 

 

• Wettiese man 

• Dissipel 

 

2. Is ver meer wonderlik as wat ons dink 

 

• Kleingelowiges  

• Kulkunstenaar  

 

3. Sit geestelike en menslike realiteite eerste 

 

• Varke 

• Mense  

 

4. Draai konstant algemene verwagtinge op hul kop 

 

• Jesus spreek die hele mensdom aan 

• Kom by die hart van die ander persoon uit  

 


