
Die ewige Koning  
Teks: Matteus 22: 34 - 46 & Sondag 12

Teksvers: Matteus 22: 41-42


1. Inleiding 
Geliefdes ons staan vanoggend voor die 
vraagstuk wat ons ook sing in Psalm 110. Die 
feit dat Dawid een van sy nasate Here noem. 
Dit is hierdie moeilik verstaanbare uitspraak 
waarmee Christus ook die monde van die 
Fariseërs in ons teksgedeelte snoer. Hier in 
Matteus 22 is daar ’n debat aan die gang. Die 
Fariseërs probeer om vir Christus intellektuele 
uit te oorlê, nadat hulle sien dat hy die 
Sadduseërs reeds uitoorlê het. Maar 
uiteindelik moet die Fariseërs ook die aftog 
blaas, hoekom?


Ons het vanoggend die voorreg om op die 
skouers van generasies gelowiges voor ons te 
staan. Dit is juis hierdie saak wat vir ons so 
duidelik is wanneer ons ook die 
belydenisskrifte behandeling tydens ons leer 
dienste. Omdat ons ook die leerstellings in 
hierdie belydenisskrifte ken kan ons maklik 
Jesus se uitspraak in vers 44-45 verstaan. 
Ons het ’n sterk Christologie wat al van 
kindsbeen af opgebou is, in ons. 


Dit is dan ook juis Sondag 12 uit die 
kategismus wat deur die jare help slyp het aan 
ons verstaan van Christus. En daarom fokus 
ons vanoggend weer op Sondag 12. Hierin 
kan ons duidelik sien watter fout die fariseërs 
maak. Hulle probleem is die streng letterlike 
interpretasie van die Skrif. Maar selfs dit sou 
nie so groot probleem wees, as hulle nie so 
oormatig geestelik snobisties was nie. In 
hierdie teksgedeelte dink hulle duidelik dat 
hulle beter is as die Saduseërs. Selfs koning 
Dawid se woorde dra nie soveel gesag gedra 
by hulle nie. En uiteindelik dink hulle ook nie 
veel van Christus wat hier voor hulle staan nie. 
Daarom is hulle uiteindelik juis op die 
intellektuele gebied so uitoorlê. Maar wat 
bedoel koning Dawid werklik, wanneer hy 
alreeds eer aan iemand uit sy nageslag in 
Psalm 110 bewys, lank terug? 


2. Vanuit die Vlees 
Die probleem wat die Fariseërs ervaar is dat 
iemand vleeslik voor hulle dalk die Verlosser 
kan wees. Verlosser is natuurlik die afrikaanse 
vertaling van Christus wat weer die Griekse 
vertaling van Messias is. 


Dus vra Jesus in ons teksgedeelte eintlik aan 
die Fariseërs wat hulle dink van die Messias. 
by die Fariseërs was daar geen tekort aan ’n 
Messias verwagting nie. Maar dat Hy vleeslik 
hier voor hulle sou staan, was darem net te 
moeilik om te aanvaar. 


Miskien moet ons nie so hard wees op die 
Fariseërs nie. Wat sou ons doen as ons daar 
was. Sonder die voorreg van ander wat al jare 
voor ons hierdie sake deeglik bestudeer het, 
en opgesom het in die belydenisskrifte. Sou 
ons vir Jesus kon aanvaar as die Messias op 
daardie oomblik en plek. Of sou daar maar 
ook by ons agterdog gewees het. Tog ons 
weet dat dit uiteindelik nie die blote 
akademiese kennis is nie. Jesus kan 
uiteindelik net as die Messias aanvaar word, 
deur die werking van die Heilige Gees. 


En die Gees werk alreeds hier. Want die 
Fariseërs het al reeds iets van die waarheid 
beet, as hulle antwoord dat die Messias 
uiteindelik Dawid se Seun sal wees. Die 
probleem is dat hulle nie die skakel verder 
maak tot by Jesus wat hier voor hulle staan 
nie. Ons Here Jesus Christus is die fisiese 
nakomeling van Koning Dawid. Hy word uit 
die vlees, die vlees van die Dawid-Familie 
gebore. 2 Samuel 7:8 word bevestig in Jesus 
Christus. Daar belowe die Here aan Dawid: 
“16Jou koningshuis en jou koningskap sal vir 
altyd vas staan; jou troon sal altyd 
voortbestaan.” Daarom soos Antwoord 31 ook 
bevestig, is Christus die ewige Koning, wat 
ons met sy Woord en Gees regeer en ons by 
die verlossing wat verwerf is, beskerm en 
bewaar


3. Vanuit die Gees 
Tog is die probleem met die Fariseërs se 
verstaan nie net vleeslik en fisiese fokus 
daarvan nie. Hulle onbereidwilligheid om te 
antwoord op Christus se vraag oor Dawid se 
uitspraak openbaar iets anders. Hierdie 
strikvrae wat so oor en weer aan mekaar 
gestel is, was gewoonlik oor sake waaroor 
reeds twis bestaan het. Ons sien dit in die 
vraag oor die grootste gebod. Twis het 
geheers oor wat die grootste gebod is. Maar 
in antwoord som Jesus die waarheid 
meesterlik op. Uiteindelik is dit geen strikvraag 
vir Hom nie.
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En dan vra Jesus ’n soortgelyke strikvraag 
terug hulle. Om Koning Dawid se uitspraak in 
Psalm 110 werklik reg te verstaan, moet dit 
geestelik verstaan word. Wanneer dit letterlik 
verstaan word, is Dawid se seun Absolon, of 
Salomo. Maar dit is natuurlik in die Gees wat 
Dawid sy Seun Here noem, vers 43 openbaar 
dit duidelik aan ons. Want uiteindelik is daar 
ook ’n sterk Geestelike Sy die Messias. ’n Sy 
wat ontbreek by die gewone aardse konings 
wat Dawid opgevolg het.  


Ons weet dat enige gewone mens uit Dawid 
se nageslag nie die Verlosser sou kon wees 
nie. Want al die gewone mense wat Konings 
was uit dawid se nageslag het baie sondig. 
Want die mens val gereeld in die sonde. Maar 
die Verlosser moet sondevry wees. Dawid het 
onder lyding van die Heilige Gees geweet dat 
hierdie Verlosser, uiteindelik uit Sy Nageslag 
gebore sou. Dit is dan hierdie Verlosser wat hy 
Here noem. Want die is ook die verlosser wat 
Geestelik vir ewig gaan regeer. Soos ons ook 
in Efesiërs 1:10 bely: “  Sy bedoeling was om 
alles wat in die hemel en alles wat op die 
aarde is, onder een hoof te verenig, naamlik 
onder Christus”


4. Een ewige Koning 
Maar miskien is die moeilikste ding vir die 
Fariseërs om te aanvaar, juis ook dit wat die 
moderne mens sukkel om te aanvaar. Dit is 
wat Koning dawid duidelik openbaar is sy 
uitspraak. Die feit dat die Messias ten volle 
mens is. Vleeslik gebore uit die nageslag van 
Dawid, maar ook heeltemal God gaan wees. 
Wat die eerste God maak dit duidelik dat niks 
anders aanbid mag word nie. Met ander 
woorde niks anders kan as Here aangespreek 
word, behalwe God self nie. So met Dawid se 
aanspreek vorm verklaar Hy die Godlikheid 
van die Messias.


Maar verder is beide van hierdie eienskappe 
teenwoordig in die Here Jesus Christus. Hy is 
ten volle mens en ten volle God. Omdat Hy 
dan die perfekte mens is, is daar niemand 
meer geskik as juis Christus om vir ewig 
koning te wees nie. Die is dan juis op die drie 
leiersampte wat ook perfek in Christus verenig 
is, wat antwoord 30 van die kategismus 
uitbrei.


Ten eerste is Christus die volmaakte priester 
en leraar. Wat in alle geloofsake die waarheid 
opbenbaar en ons daarin onderrig. Daarom is 
en bly Hy altyd die enigste hoof van die kerk. 


Ten tweede is Hy ook die volmaakte 
hoëpriester, wat vir altyd vir ons die perfekte 
offer gebring het. Die offer van Sy eie liggaam 
in die plek van ons sondes. Laastens is 
Christus dan ook die perfekte koning wat met 
ware wysheid verewig regeer. Wat waarlik in 
staat is om die uitverkiesdes te verlos, te 
beskerm en te bewaar. 


Duidelik wanneer Dawid Sy uitspraak in Psalm 
110 maak, is Hy besig om te profeteer oor die 
toekoms. En dit is uiteindelik ’n profesie wat 
die Fariseërs, selfs op versoek van Christus 
self, nie kan weerlê nie. 


5. Slot 
Ons kan afsluit deur weer na die gedagte in 
die inleiding terug te keer. Ons het vandag die 
voorreg om te kan sin maak van Koning Dawid 
se uitspraak in Psalm 110. In die eerste plek 
het ons hierdie voorreg omdat ons na die 
geboorte, bediening, sterwe en opstanding 
van Christus leef. Maar tweedens het ons ook 
die voorreg om deur die Gees gely te word 
wanneer ons ook die Woord van die Here 
bestudeer. Hierdie is verseker een van daardie 
gedeeltes, wat die Ou en Nuwe Testament in 
perfekte harmonie vir ons plaas. Juis daarom 
is dit vir ons so normaal om hierdie lyn vanuit 
die Ou Testament tot in die Nuwe Testament 
te trek.


Laastens sien ons hierin weer die voordeel 
van die kategismus en belydenisskrifte in die 
algemeen. Ons het die voorreg om ’n 
kompakte opsomming te hê, waarin die 
sleutelsake van die geloof bestudeer kan 
word. Met gereelde bestudering hiervan deur 
die jare, is daar onbustelik by ons teologiese 
waarhede vasgelê. Die voordeel hierin is dat 
ons beskerm word teen verskeie vorms van 
dwaalleer wat daagliks na ons kom. Maar ’n 
verdere voordeel is dat ons nie platgeslaan 
staan, soos die Fariseërs in ons teksgedeelte 
nie. Selfs al kom ongelowiges met moeilike 
vraagstukke na ons, het ons die voorreg om ’n 
beginplek te hê. ’n Beginplek waar gesoek 
kan word na die waarheid. Maar meer 
belangrik nog ’n begin plek onder die 
genadige regering van die Here Jesus 
Christus die enigste ware Koning wat vir 
ewige op die Dawidstroon sit. 


Amen  
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