
Goddelike goedheid behoord aan God!  

  

Vandag gesels ons oor Goddelike goedheid! Jy sien daar is slegs een ware bron van 

volkome goedheid, en it is God! Die meeste van ons ken die verhaal in Markus 10 van die ryk jong man 

wat nie bereid was om sy lewe op te gee in ruil vir dissipelskap nie. Maar ons gaan vandag stilstaan by ‘n 

Skrifgedeelte wat nie noodwendig altyd baie aandag kry nie! 

Lees MARKUS 10:17 

Hierdie vers is wel oor die eeue gebruik in debatte oor Jesus se goddelikheid. Sommige het sover gegaan 

om te beweer dat Jesus ontken dat Hy God is. Ander menings is dat Jesus aan die man eintlik probeer 

openbaar dat Hy wel God is. 

Jesus wys vir die ryk jong man dat indien slegs God goed is, die jong man derhalwe nie goed kan wees 

nie. En as hy wat die ryk man is nie goed kan wees nie, hoe kan hy die ewige lewe verdien? Matteus 

(19:17) se bewoording van die verhaal ondersteun hierdie interpretasie: “Hy het vir hom 

gesê: Waarom vra jy My uit oor wat goed is? Daar is net een wat goed is”. Jy sien die ding is: Maak nie 

saak hoe “goed” ons is nie, ons sal nooit sondeloos wees nie (Romeine 3:23). 

Hierdie jong man het ook geillustreer dat hy nog nie werklik geloof in die Messias gehad het nie - dat hy 

nie in sy Godheid geglo het nie! Anders sou hy sekerlik opslag net daar vir Jesus begin volg het!? Daarom 

was dit Jesus se intensie om by wyse van sy antwoord, hom te lei tot ‘n dieper 

Geloof! Dit wil voorkom asof hy vir hom sê: As jy my dan goed noem, glo dat ek God is ; want niemand 

is wesenlik goed nie. SLEGS GOD IS GOED!! Slegs God is wys en kragtig en heilig. Dit is slegs van en deur 

God dat engele, asook die mens slegs ‘n fraksie van Sy goedheid in hulle eie wese ontvang! Daar is 

niemand wat heeltemal en absoluut goed is nie, behalwe God. 

Wat is dit wat die Woord vir ons vandag se? Niemand kan hom of haarself werklik as goed beskou nie. 

Slegs God is goed! Slegs in en deur Jesus kan ons Goddelike goedheid nastreef! 

Soek dus allereers na die Koningkryk van God, wees lief vir hom. Boots vir Jesus na! HY was en bly die 

ultimate voorbeeld van gehoorsaamheid aan die Vader! Slegs Hy kan ons ons diepste begeertes 

bevredig; selfs ons begeertes om goed te wees - in hierdie lewe deur Sy genade, so ook in die 

komende/ewige lewe met sy heerlikheid! 

Ja, dit is inderdaat die wonderlike nuus: dat Jesus in die hemel homself gemanifesteer het as die 

allerhoogste goedheid - om deur ons as Sy volgelinge geproe en geniet te kan word, nou en vir ewig! 

 

 

 

 



 

 

Kleingroep Vrae: (Lees Markus 10: 17-19) 

1. Hoe sou jy goedheid in jou eie daaglikse lewe definieer? 

2. Sou jy sê daar is dalk ruimte om jou hart vir goedheid te laat groei? Wie moet ons inroep 

om te help met hierdie proses? 

3. Wat lei jy af van hierdie week se boodskap as die kern les uit Jesus se reaksie teenoor die 

ryk jong man in vers 18? 

4. Hoe gaan ons onsself uitdaag om te groei in Goddelike goedheid? 


