
Vir ewig aan die Koning se tafel 
Teks: 2 Samuel 9: 1  - 13

Teks: 2 Samuel 9: 10


1. Inleiding 
Vanoggend het ons die voorreg om die 
sarkament van die Heilige Nagmaal te gebruik. 
Maar om die Nagmaal reg en troosryk te vier, 
is dit nodig om dit met die regte gesindheid te 
gebruik. Om meer van die regte gesindheid te 
wete kom lê ons vandag besoek af, by ’n 
ander koninglike tafel. Ons fokus vanoggend 
in ons teksgedeelte op Mefiboset se plek aan 
koning Dawid se tafel. Want alhoewel 
Mefiboset die gebreklike kleinseun van die 
verwerpte koning van die volk is, geniet hy 
steeds ’n plek aan die tafel van die koning.


Maar die eienskappe wat vir ons belangrik oor 
hierdie plek is, is die volgende. Eerstens is die 
gesindhede van die rolspelers vir ons 
belangrik. Ons gaan die gesindheid van 
Koning Dawid, en ook die gesindheid van 
Mefiboset ondersoek. Natuurlik wil ons die 
lyne trek na ons eie gesindheid. Maar nog 
meer belangrik die gesindheid wat deur die 
Woord aan ons geopenbaar word. Die regte 
gesindheid wat uiteindelik werklik die Here 
alleen eer en verheerlik.


Maar laastens is die tafel van die koning ook 
vir ons belangrik. Dit is veral belangrik waar 
ons weer vanoggend aan die nagmaalstafel 
gaan aansit. Daarom gaan ons ook na 
verskeie aspekte van die tafel in 2 Samuel 9 
kyk. Sake soos toegang en tydsduur is vir ons 
belangrik. Wat beteken dit ook vir my en jou 
vandag om aan die tafel van die Koning te sit? 
Sien ons dit as ’n plek wat ek as lidmaat van 
die kerk eenvoudig verdien?


Laastens het ’n maaltyd wat aan ’n tafel 
genuttig word, juis die vermoë om ’n mens te 
versterk. Met die sakrament van die Nagmaal, 
is dit natuurlik dieselfde. Dit is by hierdie tafel 
waar ons weer geestelik versterk word. En in 
vandag se moeilike tye is hierdie geestelik 
versterking van kardinale belang.  


2. Dawid wil goed doen 
Dikwels wanneer ’n nuwe leier in beheer kom, 
sien ons dade van liefdadigheid. Daar wil 
goed gedoen word aan mense. En aanvanklik 
kry ’n mens hierdie gevoel. In die volgorde van 
die groot gebod, lyk dit ook so. 


David se geloofslewe is in plek. Hy het die ark 
van die Here terug gebring Jerusalem toe. Hy 
wou ook die tempel bou maar die Here laat 
hom nie toe nie, in die vorige hoofstukke. 
David het die Here lief met sy hele hart en hele 
siel, soos ons sien uit sy optrede. Maar nou 
moet hy sy naaste lief hê soos homself. 


Maar tog is daar iets meer as algemene 
liefdadigheid te bespeur in ons teksgedeelte. 
Ons sien dat Dawid navraag doen oor iemand 
uit spesifiek Saul se familie. Ons weet Saul as 
koning verwerp is. En dat sy nageslag basies 
uitgeroei is. Maar dawid soek na iemand om 
’n guns aan te bewys uit hierdie verslane 
koningshuis. En die rede waarom Dawid 
iemand spesifiek uit Saul se familie soek word 
ook aan ons geopenbaar. Dit is te wille van 
Jonatan.


Johatan was die seun van Koning Saul, maar 
natuurlik was Jonatan ook die boesemvriend 
van Dawid gewees. Hierdie vriendskap was so 
’n hegte vriendskap dat ons dit uiteindelik die 
sluiting van ’n verbond insluit. In 1 Samuel 
18:3 lees ons: “ 3Jonatan en Dawid het ’n 
verbond gesluit omdat Jonatan hom liefgekry 
het soos homself.” Ons weet ook dat hierdie 
verbond nog verder verbreed is i 1 Samuel 20. 
Waar Jonathan en Dawid mekaar belowe nie 
die ander een dood te maak nie, selfs al sou 
omstandighede dit vereis. Maar Jonathan sterf 
uiteindelik op Gilboa onder die hande van die 
filistyne in 1 Samuel 31. 


Daarom behels hierdie goed doen van Dawid 
aan ’n nasaat van Jonathan iets meer as ’n 
blote goeie gebaar. Hier is elemente van 
verbondsonderhouding aanwesig. En dit is dat 
waar ons ook in besonder met die nagmaal 
aansluit vanoggend. Met die gebruik van die 
Nagmaal bevestig die Here weer die verbond 
wat Hy met ons het. Die verbond waarin Sy 
eniggebore Seun se bloed die betaling is vir al 
ons sondes. Ons word weer daaraan herinner 
met die instellingswoorde van die Nagmaal in 
1 Konrinthiërs 11:25 “25Net so ook het Hy ná 
die maaltyd die beker geneem en gesê: 
“Hierdie beker is die nuwe verbond, wat deur 
my bloed beseël is. Gebruik dit, elke keer as 
julle daaruit drink, tot my gedagtenis.”
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3. Mefiboset is oorweldig 
Nou draai ons die aandag na Mefisboset. Die 
geskiedenis van Mefisboset se lewe is eintlik 
net hartseer. Aanvanklik word hy gebore as 
die kleinseun van koning Saul. Dit lyk op die 
oog af of ’n gemaklike koningklike lewe vir 
hom voorlê. En met die feit dat sy vader 
Jonatan ook nog ’n troon opvolger is, miskien 
selfs nog ’n plek op die troon self. Maar sy 
oupa is deur die Here verwerp, as koning. En 
die hele koningshuis word uitgewis op Gilboa 
waar sy pa en oupa sterf op een dag. 


Maar hierdie verskriklike dag op Gilboa sou 
Mefiboset se lewe nog verder ingrypend 
verander. Want die rede vir sy gebreklike voete 
word aan ons geopenbaar in 2 Samuel 4:4: 
“4Saul se seun Jonatan het ’n seun gehad met 
gebreklike voete. Hy was vyf jaar oud toe die 
tyding oor Saul en Jonatan uit Jisreël gekom 
het, en die vrou wat hom versorg het, het hom 
opgetel en gevlug, maar in haar haas het hy 
geval en so kreupel geword.” So het hierdie 
dag hom verlam gelaat. 


As verlamde en uitgeworpene deur die volk 
vlug hy nie Lo-Dabar om daar te gaan skuiling 
soek by Makir. Maar Siba ’n amptenaar wat 
nog oor is van Saul se huishouding weet nog 
van Mefiboset. In ons teksgedeelte draai die 
vooruitsigte vir Mefiboset. Dawid bewys guns 
aan hom en poog om die lewe so gemaklik 
moontlik vir hom te maak. 


Maar wat belangrik is vir ons is die gesindheid 
van Mefiboset. Hy val as onderdaan voor 
Dawid neer. Hy is nederig en tree opreg so op. 
Mefiboset weet dat as ’n gebreklike man kan 
hy Dawid niks aanbied. Ons sien dat 
Mefiboset glad nie verstaan, waarom die Here 
sulke genade aan hom bewys nie. In vers 8 sê 
hy: “Wat is ek tog dat u aandag gee aan ’n 
dooie hond soos ek?” 


Uiteindelik is dit ook die gesindheid waarmee 
ons na die nagmaalstafel moet kom. Totale 
verbaasheid oor die Here se keuse om genade 
aan ons te bewys. Dit is die gesindheid 
waarmee ons tot die tafel van die Here moet 
nader. In die woorde van die tollenaar uit 
Lukas 18 “ ‘O God, wees my, sondaar, 
genadig.’”


4. Ons het ook ’n ewige plek  
Die laaste saak in ons teksvers word vir ons 
geopenbaar in die voortdurende plek wat 
Mefiboset aan die tafel van Dawid geniet. 


Ons weet goed hoe dit werk wanneer ons as 
mense goed doen aan ander. Dit is gewoonlik 
’n eenmalige daad wat my nie te veel moet 
kos nie. Met ander woorde ek sal iemand ’n 
maaltyd gee, maar eenmalig. Daarna moet hy/
sy hulle eie planne maak. 


Maar dit is nie wat Dawid met Mefiboset doen 
nie. Ons lees dat “Mefiboset sal by u aan huis 
eet soos u eie kind” In meeste van ons se 
ouerhuise is daar, voortdurend plek aan die 
tafel vir ons. Uiteindelik is dit ook waarom ons 
die sakrament van die Nagmaal voortdurend 
gereeld vier, en nie soos die sakrament van 
die doop eenmalig nie. 


Soos ’n mens gereeld voedsel moet nuttig om 
krag te hê om die lewe aan te pak, so moet 
ons ook gereeld, geestelik gevoed word. En 
dit is presies wat die Here bedoel wanneer Hy 
ook die Nagmaal instel met die woorde: 
“ Gebruik dit, elke keer as julle daaruit drink, 
tot my gedagtenis”. Ons het die voorreg om 
gereeld geestelik gevoed te word deur die 
Here. Om voortdurend die dood en 
opstanding van Christus te verkondig totdat 
Hy weer terug kom.


Maar uiteindelik is die troos in die ewige plek 
aan die konigstafel van die Here, die hoop wat 
dit ons gee. Ons kan saam met Paulus 
uitroep: “ 35Wie kan ons van die liefde van 
Christus skei? Lyding of benoudheid of 
vervolging, honger of naaktheid, gevaar of 
swaard?” Niks kan ons wegneem van die 
genade van die Here af nie. Ons het werklik ’n 
plek aan die tafel van die koning vir ewig. En 
daarom is daar opgewondenheid vanoggend 
by ons om weer hierdie plek in te neem. 


5. Slot 
Ons sluit vandag se prediking af met ’n 
verwysing na ’n negatiewe uitspraak teenoor 
gestremdes van Dawid. In 2 Samuel 5 lees 
ons “Dawid het hulle blywend gehaat. Dit is 
waarom gesê word ’n blinde of ’n kreupele 
mag nie in die tempel inkom nie.” Nou bly die 
vraag, maar waarom dan Mefiboset in neem 
aan huis, terwyl hy duidelik kreupel is?


Die antwoord hierop lê in verbondsliefde, soos 
ons dit reeds aangeraak het in punt 2. 
Verbondsliefde laat Dawid uiteindelik met 
volmaakte oë na Mefiboset kyk. En dieselfde 
is waar oor ons teenwoordigheid aan die 
Nagmaalstafel vandag. Ons as sondige en 
bose mense, is eintlik glad nie welkom aan die 
tafel van die Here nie. 


Eerste Preek 2021-08-29 2



Maar in verbondsliefde kom offer die Vader Sy 
eniggebore seun as betaling vir ons sondes. 
En dit is uiteindelik wat die nagmaal oor vir 
ons openbaar en bevestig in tekens en 
simbole wat ons met ons hele liggaam kan 
ervaar. 


Daarom is die sakrament van die Nagmaal vir 
ons so ’n spesiale geleentheid. En in die 
afgelope twee jaar, het beperkings ons 
gereeld van hierdie voorreg ontneem. Maar 
vanoggend het ons die voorreg om as 
gemeenskap van gelowiges weer die troos 
aan die nagmaalstafel te ervaar. Die ewige 
troos wat net van die Here alleen af kom. 


Amen 
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