Sing vooraf staande: Skrifberyming 7-2:1, 2
1

Die Begin en Einde, / Alfa en Omega, / hoor, dis Ek wat kom!
Hou my wet en woorde / tot jy deur die poorte / veilig binnekom.
Buite bly die bose staan, / sondaars wat voor God nie bewe. / – Jý ontvang die lewe!

2

Ek, die Heer van here, / Koningskind van ere, / kom in krag met mag.
Ek, die ster van sterre, / skitterblink van verre: / “Einde van die nag!”
En die Gees en bruid roep uit: / “Jesus, Here, kom in ere! / Kom tog gou, o Here!”

Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die
kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.
Psalm 66:1, 6 (p. 320)
1

Juig, aarde, juig met blye galme, / laat jubels opstyg uit die stof!
Sing tot Gods eer jul dankb’re psalme, / en maak Hom heerlik in jul lof.
Sy grootheid ken geen maat of perke, / geen grens is daar vir sy gesag;
die vyand sien met skrik sy werke / en buig hom kruipend voor sy mag.

6

Ek sal, verlos uit doodsgevare, / nou dat ek weer kan asemhaal,
my offers bring op u altare / en my geloftes U betaal.
Ek sal laat opgaan in die vlamme / die vetste vee uit veld en wei;
ek sal by rookwerk van die ramme / ook beeste en bokke toeberei.

Gebed
Skrifberyming 7-1:1, 3 (31:1, 3)
1

Toe sien ek teen die bloue vert’ / ŉ ruiter op sy haelwit perd; / en ’t was om Hom stormagtig,
want Hy, die ruiter, voer sy stryd / en oordeel in geregtigheid; / sy Naam is: Trou, Waaragtig.
Sy oog is soos ŉ vlam van vuur, / sy krone skitter in die uur / van langverwagte∩oorwinning.
Sy Naam, diep met sy wese een, / deurgrond geen mens, net Hy alleen / in held’re selfbesinning.

3

Hy sal nou met ŉ ysterstaf / sy vonnis oor hul, streng en straf, / met oordeelsdaad bekragtig.
Hy trap die parskuip met sy voet, / en bring oor hul in volle gloed / die toorn van God almagtig.
En op sy kleed met bloed geverf, / en op sy heup wat heil verwerf, / staan daar ŉ Naam der ere:
dié oorlog het die pleit beslis / dat Hy die “Hoogste Koning” is, / die “Heer van alle here”!

Skriflesing: Johannes 10:22-30; 12:12-19; Romeine 6:12-19;
Heidelbergse Kategismus, Sondag 12
Kernvers:

Johannes 10:29-30; 12:15
My vader wat hulle aan My gegee het, is groter as almal; en niemand
kan hulle uit die hand van my Vader ruk nie. Ek en die Vader is een.
(Johannes 10:29-30 AFR53)
Moenie vrees nie, dogter van Sion! Kyk, jou Koning kom en Hy sit op
die vul van ŉ esel. (Johannes 12:15 AFR53)

Heidelbergse Kategismus
Vraag 31: Waarom word Hy Christus, wat Gesalfde beteken, genoem?
Antwoord: Omdat Hy deur God die Vader bestem en aangestel en met die Heilige Gees
gesalf is (a) tot ons hoogste Profeet en Leraar (b), wat aan ons die verborge raad en wil
van God aangaande ons verlossing ten volle bekend gemaak het (c); tot ons enigste
Hoëpriester (d), wat ons met die enige offer van sy liggaam verlos het (e) en met sy
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voorbidding gedurigdeur by die Vader vir ons intree (f); tot ons ewige Koning, wat ons met
sy Woord en Gees regeer en ons by die verlossing wat verwerf is, beskerm en bewaar (g).
(a) Ps 45:8; Heb 1:9; Jes 61:1; Luk 4:18. (b) Deut 18:15; Hand 3:22; 7:37; Jes 55:4. (c) Joh 1:18; 15:15.
(d) Ps 110:4. (e) Heb 10:12, 14; 9:12, 14, 28. (f) Rom 8:34; Heb 9:24; 1 Joh 2:1; Rom 5:9, 10.
(g) Ps 2:6; Sag 9:9; Matt 21:5; Luk 1:33; Matt 28:18; Joh 10:28; Open 12:10, 11.

Vraag 32: Waarom word jy ŉ Christen genoem (a)?
Antwoord: Omdat ek deur die geloof ŉ lid van Christus is (b) en daardeur deel aan sy
salwing het (c) sodat ek sy Naam kan bely (d), myself as ŉ lewende dankoffer aan Hom
kan toewy (e) en in hierdie lewe met ŉ vrye gewete teen die sonde en die duiwel kan stry
(f) en hierna met Christus in ewigheid oor alle skepsels kan regeer (g).
(a) Hand 11:26. (b) 1 Kor 6:15. (c) 1 Joh 2:27; Hand 2:17. (d) Matt 10:32; Rom 10:10. (e) Rom 12:1;
1 Pet 2:5, 9; Open 1:6; 5:8, 10. (f) 1 Pet 2:11; Rom 6:12, 13; Gal 5:16, 17; Efes 6:11; 1 Tim 1:18, 19.
(g) 2 Tim 2:12; Matt 25:34.

Tema: Jesus is gesalf tot ons ewige Koning – deur die geloof is ons konings vir God
Geliefdes in ons Here Jesus Christus, as ŉ mens die titel koning hoor, dink ŉ mens dadelik
aan iemand wat op ŉ troon sit met ŉ kroon op sy kop. Al sy onderdane buig laag voor hom
en hy regeer met ŉ ferm hand oor sy onderdane. Dit is die prentjie wat ons baie maal van
ŉ koning het. Maar dit is nie die enigste prentjie van ŉ koning nie. Die Jode het in die tyd
van Jesus se lewe op aarde ŉ totaal ander prentjie van ŉ koning gehad. Hulle idee van ŉ
koning was iemand wat met krag en geweld die Romeine uit die Jode se land kon verdryf
sodat die Jode weer hulle eie koninkryk kon hê. Vanaand bring die Heilige Gees ons voor
die werklikheid van Christus se koningskap soos wat Hy wil dat ons Hom as Koning sal
eer en dien. En die Gees laat ons verder hoor dat ons ook konings is.
In die derde gedeelte van elkeen van die twee antwoorde van Sondag 12 bely ons, ten
eerste: Die Seun van God word Christus genoem, omdat Hy deur God die Vader met
die Heilige Gees gesalf is tot ons ewige Koning wat ons met sy Woord en Gees
regeer en ons by die verlossing wat verwerf is, beskerm en bewaar. Ten tweede, ons
word Christene genoem, omdat ons deur die geloof lede van Christus is en daardeur
deel aan sy salwing het sodat ons in hierdie lewe met ŉ vrye gewete teen die
sonde en die duiwel kan stry en hierna met Christus in ewigheid oor alle skepsels
kan regeer.
Vir eers lei die Heilige Gees ons om te sien hoe Christus sy verlossings- en
versoenings-werk op ŉ koninklike wyse uitvoer en watter troos dit vir sy kerk inhou. Ons
begin deur te kyk na die verwagting wat die Jode van die Messias-Koning gehad het.
Johannes beskryf in die elfde hoofstuk hoe Jesus sy vriend Lasarus uit die dood opgewek
het. Die nuus oor hierdie opwekking het baie gou versprei. Baie van die Jode wat
gesien het dat Lasarus lewe nadat hy bykans vier dae dood in die graf was, het tot geloof
in Jesus gekom. Maar daar was nog ŉ menigte ander Jode wat iets anders in hierdie
wondergebeurtenis gesien het. Die opwekking van Lasarus, tesame met die Jode se
skeefgetrekte begrip van die profesieë oor die Messias, het ŉ totaal ander verwagting by
baie Jode opgewek as wat Jesus self bedoel het. Deurdat Jesus vir Lasarus opgewek het,
het die Jode verstaan dat Hy Homself as Koning oor die dood gevestig het. Hierdie begrip
van die Jode aangaande Jesus was egter nie verkeerd nie. Maar saam met hulle
verkeerde begrip oor die Messias het dit in ŉ verkeerde rigting ontwikkel.
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In die gedeelte wat ons in Johannes 12 gelees het, sien ons iets van hierdie verkeerde
begrip van die Jode raak. Toe die groot menigte in Jerusalem hoor dat Jesus ook op pad is
na die Paasfees toe, het hulle palmtakke gevat en Hom tegemoetgegaan. Palmtakke het
al in die tydperk voor Jesus in Jerusalem die simbool van nasionalisme geword. As
die menigte Jode dan vir Jesus met palmtakke tegemoetgaan, gee hulle uitdrukking aan
hulle begrip van die Messias-Koning. Die meeste van hulle sien Hom as ŉ nasionale
koning, ŉ koning net vir die volk Israel. En as koning sal Hy Israel van die Romeinse
oorheersing verlos.
Tog mag ons nie daarby verbykyk dat hierdie menigte Jesus tog as die Messias erken het
nie. Dit kom duidelik uit die lied wat hulle tot sy eer aanhef:
Prys Hom! Loof Hom wat in die Naam van die Here kom! Die Koning van Israel!
(Johannes 12:13 AFR83)
Alhoewel hulle ŉ verkeerde begrip oor Jesus se koningskap gehad het, het hulle tog erken
dat Hy die Gesalfde van God is – die Messias.
Broers, susters en kinders, Jesus het al tevore vir die Jode gesê dat Hy nie die soort
koning is wat hulle verwag nie. Dat hulle Hom as Messias-Koning eer, is reg en Hy laat
hulle toe om Hom so te eer. Maar oor hulle verkeerde begrip van sy koningskap sê Hy nou
niks nie. Hy klim net op ŉ jong donkie, sê Johannes. Hy is die Messias-Koning, Christus
die Gesalfde van God, maar Hy ry op ŉ donkie en nie ŉ perd nie. ŉ Perd is ŉ oorlogsdier
en sou Jesus nou op ŉ perd gery het, sou die Jode oortuig gebly het dat Hy die koning is
wat hulle verwag het. Maar deur net op die donkie te klim en niks te sê nie, sê Jesus met
sy optrede baie meer as met woorde: Hy bevestig dat Hy die Messias-Koning is, maar die
Koning soos die Heilige Gees vir Sagaria gelei het om te profeteer:
Moenie bang wees nie, Sion! Kyk, jou Koning kom, en Hy ry op ŉ donkie.
(Johannes 12:15 AFR83)
Die Messias-Koning kom sy koninkryk nie deur geweld en oorlog vestig nie, maar deur
vernedering heen. Hy bring nie oorlog nie, maar vrede. Nie aardse vrede nie, maar
hemelse vrede – vrede tussen God en die mensdom. Hierdie vrede is kenmerkend van
God se koninkryk en kan alleen bewerkstellig word as Jesus die troon in Jerusalem
bestyg. Dit is waarheen Jesus ook dan op pad is met die donkie. Sy troon in Jerusalem sal
die kruis op Golgota wees en sy kroon is van dorings gemaak, want net deur hierdie
vernedering heen sal God se koninkryk ŉ werklikheid op aarde word. Dit sal ŉ koninkryk
van mense wees wat verlos is van hulle sonde en die duiwel se heerskappy – dit is
immers nie ons omstandighede wat ons grootste vyand is nie, maar ons sonde en die
duiwel. Dit sal ŉ koninkryk wees waarin Christus Jesus die ewige Koning is, soos ons in
die woorde van Nicea bely: Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie.
Geliefdes, dit bring ons dan nou by die koninklike werk van ons Christus. Deur sy Woord
en Gees regeer Hy ons. Sy regering oor ons is nie dwang nie. Hy regeer ons nie met
ŉ ystersepter nie. As Koning regeer Hy ons soos ŉ goeie herder. Hy ken elkeen van sy
skape. Hy ken ons elkeen op die naam. Vir Hom is ons nie net ŉ nommer nie. Elkeen van
ons is ŉ individuele kind van die Vader en elkeen van ons word deur Christus op so
ŉ unieke wyse geregeer. En omdat Hy op ŉ herderlike manier ons ewige Koning is, praat
Hy so met ons dat elkeen van ons sy stem duidelik kan hoor en ons luister en volg Hom.
Vir die kerk van vandag bly hierdie regering presies dieselfde. In sy Woord leer Christus
ons wat goed en reg is volgens God se wil. In die Bybel word ons deur ons Koning geleer
hoe om gehoorsame burgers in God se koninkryk te wees. Elke keer wanneer ons die
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Bybel lees, is dit ons ewige Koning wat ons leer wat Hy wil hê ons moet doen. Omdat Hy
ŉ regverdige Koning is, maak Hy ook aan ons bekend watter genadeloon ons as
gehoorsame burgers sal ontvang, naamlik die ewige lewe in sy volle heerlikheid. Omdat
Hy regverdig regeer, maak Hy ook in sy Woord aan ons bekend wat die straf op
ongehoorsaamheid is.
Alhoewel Hy met elkeen van ons op ŉ unieke manier praat en ons ook so uniek regeer, wil
Hy tog dat daar in sy liggaam ŉ eenheid van geloof sal wees. Daarom regeer Hy ons ook
deur sy Gees. Die Heilige Gees help ons om die Woord reg te verstaan sodat ons presies
sal weet wat Hy, ons Koning, van ons verwag. Verder maak die Heilige Gees ons gewillig
en bereid om werklik te doen wat ons Koning van ons verwag. Deur die Gees se werk in
ons voel ons ŉ drang in ons om gehoorsame burgers van God se koninkryk te wees. Vir
iemand wat hierdie drang het, is dit ŉ lus en ŉ vreugde om volgens die Koning se gebooie
te lewe.
ŉ Koning beskerm sy onderdane en bewaar sy koninkryk. Christus, ons ewige Koning,
doen dit ook vir die burgers in sy koninkryk. As ons enigste Hoëpriester het Hy die
verlossing vir ons aan die kruis verwerf en ons burgers van God se koninkryk gemaak. As
ons ewige Koning sal Hy ons ten alle koste by hierdie verlossing beskerm en bewaar.
Daarom sê Jesus:
Ek gee aan hulle die ewige lewe, en hulle sal in alle ewigheid nooit verlore gaan
nie. Niemand sal hulle uit my hand ruk nie. (Johannes 10:28 AFR83)
Broers, susters en kinders, dit is so dat gelowiges soms baie swaar kry in hierdie lewe.
Baie dinge kan van ons weggeneem word – ons besittings, ons vryheid, ons regte as
burgers van hierdie land, ons gesondheid, ons geliefdes. Daar is egter dinge wat nooit van
ons weggeneem sal of kan word nie. Dit is die ewige lewe en die beskerming wat ons
ewige Koning aan ons in Johannes 10 beloof. Omdat ons in sy hand en in die Vader se
hand is, sal ons geloof, ons deel wees van Christus, ons skat in die hemel en ons plek in
die Vaderhuis nooit as te nimmer van ons weggeneem word nie. Daarom kan ons die volle
sekerheid hê dat wat ook al met ons gebeur of wat ons ook al oorkom nie, niks in hierdie
wêreld of in die toekomstige tye ons van God se liefde sal kan skei nie.
Omdat ons ewige Koning ons by die verlossing wat verwerf is, beskerm en bewaar, hoef
ons nooit te twyfel of ons in tye van swaarkry en vervolging in die geloof staande sal kan
bly nie. Baie maal wanneer ons lees van Stefanus se marteling of hoor van die volharding
in die geloof van mense wat op brandstapels gesterf het, sê ons dat ons nie seker is of
ons so sal kan volhard in die geloof nie. Maar geliefdes, die volharding van hierdie
gelowiges was nie iets wat uit hulleself gekom het nie. Alleen met die krag en hulp van ons
ewige Koning was hierdie mense bereid om liewer as martelare te sterf as om hulle
Christus en Verlosser te verloën. As dit ooit moet gebeur dat ons in so ŉ situasie kom,
kan ons verseker weet dat Christus ons ook net soos vir daardie gelowiges sal beskerm
en bewaar.
Omdat Christus ons van die sondes verlos het, is die sonde en die duiwel nie meer ons
baas nie. Ons is bevry uit hierdie tronk, en ons sondige begeertes, die tronkbewaarders in
hierdie tronk, kan ons nie meer soos slawe van die sonde en die duiwel behandel nie.
Maar dit beteken glad nie dat ons ŉ luilekker lewe as gelowiges sal hê nie. Daarom bely
ons: Omdat ons ook gesalf is tot konings van God, kán ons in hierdie lewe met ŉ vrye
gewete teen die sonde en die duiwel stry.
Ons gewete is vry; niemand en niks kan ŉ vinger na ons wys en sê: maar jy het sus of so
in die verlede opgetree nie. Christus Jesus het die skuldbrief teen ons aan die kruis
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vasgespyker en vir elke aanklag teen ons het Hy in ons plek gesterf. Daar is nou geen
sonde meer waarvoor ons hoef te boet nie. Maar die duiwel gee nie so maklik oor nie. Hy
sal alles in die stryd werp om diegene wat hy deur die bloed van Christus verloor het weer
terug te wen. Ons kan maar weet dat hy genadeloos en op enige denkbare manier op ons
sal toeslaan. Deur siekte en swaarkry sal hy met allerhande twyfelvrae ons gemoed
binnesluip en probeer om ons met boeie van bedruktheid weer gevange te neem in die
tronk van sonde. Deur allerhande wêreldse begeerlikhede sal hy ons sondige natuur weer
lewe probeer inblaas sodat ons aan ons eie sondige begeertes sal toegee en slawe van
ons begeertes word.
Ons is egter nie meer uitgelewer nie. Die Heilige Gees maak ons konings wat met ŉ vrye
gewete kan stry. Met die wapenrusting wat die Here ons gee, moet ons oorlog voer teen
ons sondes en die duiwel. En al lyk dit of ons soms groot stukke veld in die stryd verloor,
kan ons maar weet die stryd is nie verlore nie. Die oorwinning is reeds deur Christus vir
ons behaal; ons kan maar net bly volhard in die stryd. Deurdat Christus met sy Woord en
Gees in ons regeer, kan ons bly volhard in die stryd.
Maar natuurlik is ons stryd ook teen die sonde in die kerk by ons medegelowiges.
Aangesien die kerk die liggaam van Christus is waarvan ons ook ledemate is, kan ons nie
siende toelaat dat die duiwel en sondige natuur weer ons broers en susters in die boeie
van sondige begeertes tot slawerny bring nie. Omdat Christus elkeen van ons op ŉ unieke
wyse deur sy Woord en Gees regeer, gebruik Hy juis ons broers en susters as konings
van Hom om ons teen die slawerny van ons sonde te beskerm en te bewaar. Daarom
moet ons in plaas van kwaad word eerder dankbaar wees as ŉ broer of ŉ suster hulle
koningskap oor die sonde ook in ons lewens kom uitoefen. Dit is immers Christus se hand
wat deur hulle ons omvou en keer dat ons daaruit geruk word.
Ons koningskap oor die sonde en ons heerskappy oor alles wat teen die wil van ons ewige
Koning is, gaan nog verder. Omdat ons tot konings van God gesalf is, het ons gelowiges
ook ŉ verantwoordelikheid in die wêreld waar ons leef. Deur ons bestudering van die
Woord en met die verligting en leiding van die Heilige Gees stry ons teen die sonde op
elke terrein in die lewe. Christus se koningskap moet oral waar ons betrokke is, erken
word – in die media, die skool, die politiek, die kuns, die sport, in die werkplek. Oral waar
elkeen van ons in die lewe betrokke is, kan ons met ŉ vrye gewete teen die sonde stry,
want ons is konings van God.
Geliefde broers, susters en kinders, dat Christus gesalf is tot ons ewige Koning strek ons
tot troos. Troos omdat Hy ons nie maar oorgelaat het aan onsself om uit te vind wat reg en
goed is nie. Deur sy Woord en Gees regeer Hy ons gesamentlik en elkeen op ŉ unieke
wyse sodat ons presies sal weet hoe God wil dat ons as burgers in sy koninkryk moet
lewe. Troos omdat Hy ons ten alle koste by die verlossing wat Hy verwerf het, beskerm en
bewaar sodat niemand ons uit sy hand kan ruk nie. Omdat ons die vreugde van hierdie
troos kan beleef, dring die Heilige Gees ons om ook ons koningskap oor die sonde met ŉ
vrye gewete in ons eie lewe, in ons medegelowiges se lewe en op elke terrein van die
lewe uit te voer. In hierdie stryd kan ons volhard, want deur die Heilige Gees is ons gesalf
tot konings van die Vader en die Seun.
Amen!
Slotgebed
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Skrifberyming 2-3:1, 2 (32:1, 2)
1

Toe het die hoë lug gebeef / en eng’lestem het neergesweef:
Nou is die koninkryke weer / die eiendom van onse Heer
en van sy Ryksgesalfde wat / die wêreld in sy vuis omvat.
Hy sal – beslis is nou die stryd – / as Koning heers in ewigheid."

2

Toe het die vier- en twintigtal, / die ouderlinge neergeval –
hul wat voor God op trone sit – / en het die hoë God aanbid:
“Ons dank U, onse God en Heer, / U wat oor alles triomfeer,
wat is en was en kom, – u mag, / o Koning, tree nou aan die dag.”

Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde God die Vader en die gemeenskap
van die Heilige Gees sal met elkeen van julle wees en bly.
Amen.
Ds Coenraad Vrey
Gereformeerde Kerk Bellville
17 November 2013
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