
Die Seun as die perfekte leier 
Teks: 2 Petrus 1: 16 - 21 & Sondag 19

Teksvers: 2 Petrus 1: 17


1. Inleiding 
In ons leerdiens vanoggend gaan ons fokus 
op die regterhand van God die Vader. Maar 
meer spesifiek wie die posisie aan die aan die 
regterhand van God die Vader beklee. Want 
ons weet ’n regterhand posisie is baie 
spesiaal. Dit is gewoonlik die posisie wat 
beklee word deur die hoogste rang in ’n 
gesagstruktuur. Met ander woorde die 
regterhand posisie is wat ons gewoonlik ook 
na verwys as tweede in bevel.


Ons kategismus in die vorm van Sondag 19 
fokus dan vanoggend ook op hierdie 
regterhand saak. Ons het op ’n manier al laas 
week in Sondag 18 hieraan geraak. Dit het die 
antwoord gevorm oor waar Christus nou 
teenwoordig is. Ons het gesien dat Christus 
nie maar uit die dood opgestaan het om hier 
op aarde te vertoef nie. Nee, ons het dit 
duidelik gemaak dat daar werk is wat gedoen 
moet word. En hierdie werk is dan die 
Middelaar in die Hemel. Daarom het Christus 
dan ook na Sy opstanding uit die dood, 
opgevaar na die hemel. 


Maar vandag draai ons die lens na die 
anderkant. Soos enige groepering mense, het 
die kerk ook ’n leier nodig. Maar wie is 
uiteindelik die leier met die hoogste gesag in 
die kerk, en uiteindelik die wêreld? En hoe 
weet ons dat die gegewings oor hierdie leier 
akkuraat is? Wel dit is waar ons teksgedeelte 
vandag begin. Petrus maak dit duidelik dat 
wat hulle as apostels aan die mense oorgedra 
het nie vindingryke fabels is nie. En dan soos 
hy uitbrei op hierdie argument fokus hy 
uiteindelik op Christus se bevestiging wat ook 
aangetref word in Mattheus 17; Markus 9:7 en 
Lukas 9:35


Maar was sou ’n moderne mens vandag sê 
oor die verkiesing en bevestiging van Christus 
aan die regterhand van God die Vader. 


2. ’n Demokratiese leier 
Met die verkiesing nog vars in ons gedagtes, 
weet ons hoe die wêreld vandag graag ’n leier 
wil kies. 


Demokrasie het die gewildste manier van kies 
in die laaste klompie jare geword. Met ander 
woorde die mense se keuse is finaal. Ons ken 
dit mos wanneer ’n verkiesing gehou word en 
die persoon met die meeste stemme, beklee 
op die einde dien magsposisie. 


Tog is Demokrasie vreemd in die kerk. Ja, ons 
kan argumenteer dat ons kerkraadslede en 
self soms bedienaars van die woord verkies 
deur uit ’n tweetal of drietal te stem. Maar wat 
ons nooit moet vergeet nie, is dat hierdie 
stemmery plaasvind wanneer die gemeente 
ook saam verenig in gebed. En daarom is 
hierdie stem uiteindelik die resultaat van die 
Gees wat deur my werk. Maar met die 
demokrasie in die wêreld, is dit anders. Hier 
word die klem sterk geplaas op die keuse van 
die mense. Daarom is die sisteem eintlik op 
sterk humanisme gegrond.


Maar dit is nie hoe Christus verkies is nie. In 
ons teksgedeelte sien ons duidelik, dat Hy die 
eer en heerlikheid van God ontvang het. Met 
ander woorde dit is God self wat Hom verkies 
het. Die mens het geen sê hierin gehad nie. 
Vandag in die suiwer humanistiese bestel sal 
daar baie teenkanting hierteen wees, want die 
moderne mens wil mos juis teen alle 
oppergesag rebelleer. 


Tog kan ons gelowiges daarby berus dat die 
Skepper en onderhouer van die heelal, ’n 
beter keuse sal maak as die sondaar mens. 
Die bron van alles wat Goed is, sal ook kies 
wat die beste is vir die mens. Tog wil die 
wêreld steeds eerder die lig uitdoof en in die 
donker tas. 


3. Geen Nepotisme  
Die volgende aantyging wat maklik teen 
hierdie bestel ingebring, sal kan word is 
natuurlik nepotisme. Ons ken dit goed in 
vandag se korrupte politieke wêreld. Wanneer 
’n leier bloot sy eie familie beloon met 
aanstellings. Ons weet wanneer die sondige 
mense nepotisme bedryf eindig dit nie goed 
nie. Maar weer eens moet ons stil word voor 
die soewereiniteit van die Here. Omdat God 
die Vader in totaliteit net goed is, kan hy nie 
deur die bose gekaap word nie. Trouens dit is 
juis wat Christus met die Sy sterwe op aarde 
kom doen het. Hy het die bose kom oorwin.


Tweede Preek 2021-11-14 1



En dit juis hier waar die ander saak lê, wat die 
vir ons duidelik maak dat ons nie met gewone 
aardse nepotisme te doen het nie. In 
nepotisme verkry mense voordele wat hulle 
nie verdien nie. Maar Christus het aktief ons 
Verlossing kom bewerk. Hy het helse pyn en 
lyding aan die kruis in ons plek kom dra. 
Christus het Sy roeping enduit volbring. 
Daarom kan ons sê dat Christus ook Sy 
posisie aan die regterhand van die Vader 
verwerf het.


Nog ’n saak wat deur ons teksvers duidelik 
geopenbaar word is die perfekte verhouding 
tussen Vader en Seun. God die Vader en God 
die Seun staan in ’n perfekte verhouding met 
mekaar. Daarom natuurlik die woorde: “Dit is 
my geliefde Seun oor wie Ek My verheug”. Dit 
is belangrik wat wanneer nepotisme voorkom, 
is dit nie net die verhouding met die mense 
buite die bevoordeelde bande wat skade lei 
nie. Nee, binne die grense van die Nepotisme 
kring is verhoudings ook nie goed nie. Want 
uiteindelik is die voorkoms van nepostisme 
ook nadelig vir die bevoordeelde partye. 
Daarom is dit duidelik dat hierdie partye ook 
liefdeloos, teenoor mekaar optree. 


Met al hierdie sake in ag geneem, is dit 
duidelik dat Christus se roeping en verkiesing 
deur die Vader nie Nepotisme is nie. 


4. ’n Sondelose leier 
Die laaste punt waarna ons kyk in die posisie 
wat ons Here Jesus Christus beklee, kan 
opgesom word in die vraag, is daar iemand 
beter? En wanneer ons met respek hierdie 
vraag vra, is dit nie soos dit dikwels om ons in 
die wêreld gebruik word nie. Want dikwels in 
die wêreld gaan dit ’n besluit vooraf waarin 
daar maar met minder as die ideal verlief 
geneem word. Maar dit is nie die geval in die 
geloofswêreld nie.


Eerstens moet ons in die antwoord op die 
aanvanklike vraag, dit duidelik maak dat daar 
geen kompetisie is nie. Want al die 
deelnemers is alreeds gediskwalifiseer aan die 
begin. Omdat almal sonde het. Sonde bring 
so groot skeiding tussen die mens en God, 
dat die mens nie eers voor God, sal kan 
bestaan nie. Die sondige mens sal dus nooit 
kan bestaan aan die regterhand van God nie. 
Wat nodig is, is ’n sondelose leier. 


Ons weet omdat Christus in Sy wese self ook 
God is, is Hy ook heltemal sonde vry. En 
indien ons nou die vraag verder antwoord, is 
daar nie iemand anders nie. Daar was net een 

mens wat heeltemal vry van die sonde was. 
En dit is ons Here Jesus Christus. Daarom is 
Hy die enigste een wat vir hierdie posisie 
kwalifiseer.


Wanneer ons die saak so van hierdie hoek 
bekyk, is ons eintlik geweldig bevoorreg om 
die Here Jesus Christus te kan erken as ons 
hoogste gesag. Want daar is duidelik niemand 
anders wat so volmaak goed en reg is soos 
Christus self nie. Daarby is Christus steeds tot 
vandag toe nog besig om Sy roeping uit te 
leef. Hy is steeds net ons hoof en leier nie, 
maar ook ons middelaar en verlosser. 


5. Slot 
Ons kan hierdie leerdiens vandag afsluit met 
die fokus op die genade van die Here. Weens 
die sonde van die mens het ons heeltemal 
onder die toorn van die Here gestaan. Verder 
was ons ook nog dood in hierdie sonde. Die 
mens was maar eenvoudig verdoem, om te 
sterf en vir ewig na die hel te gaan. Maar dan 
gee ons Here Jesus Christus sy plek in die 
hemel by die Vader prys. Hy kom na die aarde 
en word volledig mens. Hy leef dan ’n perfekte 
lewe tot eer en verheerliking van die Here. Dit 
doen Christus omdat Hy nooit toegee aan die 
versoeking om te sondig nie.


Maar dan eindig dit nie daar nie. Christus 
gaan ervaar dan die lyding aan die kruis. En 
wanneer Hy daar sterf, staan Hy ook weer op 
uit die dood. Want die dood is oorwin. Daarna 
vaar Christus op na die Hemel en is vandag 
nog aktief besig om vir ons in te tree aan die 
regterhand van God die hemelse Vader. Dit is 
juis die inhoud van ons Sondags afdeling 
vanoggend. Soos ons in die prediking gesine 
het, is daar nie iemand wat ook meer geskik 
sal wees as leier vir die kerk nie. Daar is ook 
niemand wat meer geskik is vir die gesag oor 
die hele wêreld nie. 


Wanneer ons so na Seun as die perfekte leier 
kyk. Dan is ons eerstens bly dat dit nie ons 
besluit is, wie aan die regterhand van God die 
Vader sit nie. In die volmaakte wil van die 
Vader het Hy besluit wie ons met verlos en 
regeer. Hierdie besluit was ’n moeilike besluit 
wat dit het ook beteken dat Sy enigebore 
Seun die totale oordeel van die sonde mos 
dra. Nietemin het die Vader ons sondaar 
mense so liefgehad, dat Hy dit steeds 
deurgevoer het. Ons kan dus nie vir ’n meer 
perfekte leier as ons Here Jesus Christus vra 
nie. 


Amen.
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