
Kolossense 1:9-20 

Vooraf 

Vanoggend is die laaste van die Sondae in koninkrykstyd. Vanaf volgende Sondag is dit Advent waar 

ons fokus op Jesus se menswording. Hierdie laaste Sondag van koninkrykstyd  is die oorgang na 

Advent en staan bekend as Sondag van Christus die Koning.  

Agtergrond 

Die gemeente van Kolossense was geleë in die landtreek Frigië. Paulus het nie die gemeente gestig 

nie en hulle ook nie besoek nie. Tog het hy noue bande met die gemeente gehad. Hy skryf hierdie 

brief aan hulle in die jare 60 tot 62 n.C. terwyl hy in in die gevangenis was. Nie lank na hierdie brief is 

die stad Kolosse deur ’n aardbewing verwoes. 

Inleiding 

Ek wil vanoggend op hierdie Sondag van Christus die Koning begin met ’n weergawe van Piet Naude: 

Hy sou Vrydag omstreeks eenuur kom. Ons Karoo-dorp was in rep en roer. So ’n besoeker kry jy nie 

aldag nie. Veral nie hier in die eenkantdorpe nie. Ons sien darem af en toe minder belangrike politici 

– so een keer elke vier jaar met verkiesings. 

Die reëlingskomitee – mutlikutureel saamgestel – het alles haarfyn beplan: Die besoeker sou eers die 

aalwynfabriek besoek om te sien ons dorp gaan ekonomies vooruit. Daar is 22 nuwe 

werksgeleenthede die afgelope jaar geskep. Almal behalwe twee van die werknemers kom uit 

voorheen benadeelde gemeenskappe.  

Dan sou hy ’n draai maak by die museum om ons roemryke geskiedenis te betrag: landbou-

implimente uit die vorige eeu naas foto’s uit die struggle-tyd. Dis mos die nuwe Suid Afrika. Ons is ’n 

dorp wat glo in goeie buurmanskap. 

Hierna sou hy die vryheid van die dorp op die trappe van die stadsaal ontvang. Hulle het spesiaal ’n 

luidsprekerstelsel laat kom vir die toesprake. Daarop sou ’n onthaal volg wat deur meneer Mashego, 

die nuwe burgemeester, aangebied word. Kaartjies was te koop teen R 1000 per tafel. Die geld sou 

aan die Rooi Kruis geskenk word vir hulp aan Zimbabwe. 

Teen vroegoggend al het ’n kronkelende streep mense die pad van Langlaagtese kant af volgestaan. 

Die kinders het die dag by die skool afgekry en het teen elfuur al met dorps- en landsvlaggies langs 

die pad gestaan. Daar was selfs mense in bome om ’n goeie uitsig te verseker. Pieterjan-hulle het op 

die petrolstasie se dak geklim. 

“Met watter soort kar sal hy kom?” 

“Seker ’n swart Mercedes.” 



 
“Die spietkops gaan met motorfietse voor en langs hom ry. Dis hoe dit laas met die premier se besoek 

was.” 

“Daar sal seker meer as een motor wees.” 

“Die vensters sal defnitief swart getint wees soos sommige taxi’s s’n.” 

“Hoekom?” 

“Dis vir veiligheid. Jy weet nooit wat kan gebeur nie. Onthou, daar is al op die pous geskiet.” 

 

Teen kwart voor een bereik die afwagting breekpunt. Een van die kinders wat langs die pad staan, val 

flou en word gelawe. Dit dra by tot die opwinding. Almal se oë dwaal telkens na die Langlaagte-

pad.’n Mens kan ver sien in die Karoo. 

 
Teen twee uur kom die boodskap. Hy het by die anderkant van die dorp ingekom! Blykbaar sommer 

met ’n lift op die melklorrie van Skeershoogte se kant af. Die straatlopers wat onder die brug net 

buite die dorp bly, het hom eerste gesien. 

 

“O vadertjie, dit is die slegte kant van die dorp. Dit is by die ashope en sinkhuise verby.” 

“Gaan hy nog by die alwynfabriek uitkom?” 

“Nee, hulle sê hy is eerste by die mobiele kliniek in. Blykbaar gesels met ’n klompie ma’s met MIV-

babas.” 

“En die museum waar alles eksieperfeksie reggekry is?” 

“Hy het glo verbygehou na die ou skoolmurasie waar die bosslaapers bly. Daar gaan brood en 

komberse uitdeel.” 

“Gaan hy nou nie meer die vryheid van die dorp kry nie?” 

“Hulle het hom hoor sê: Nee wat, maar dankie.” 



“Maar magtig, is die man dan ongeskik dat hy nie eens die burgemeester ontmoet nie? Die 

Mashego’s was darem groot in die struggle.” 

“Lyk my so. Hy is ongesiens weer vort met die pad wat hy gekom het.” 

“Met wat is hy weg?” 

“Saam met ou Madala op die donkiekar.” 

 
Wat sê hulle is sy naam?” 

“Man, ek sê jou die ou is mal.” 

“Hoe so?” 

“Hulle sê hy is Jesus van Mdatsane.”   

 

Die ou verhaal van Jesus Christus die Koning in ’n hedendaagse idioom. ’n Verhaal van God wat mens 

geword het, ’n koning wat slaaf geword. En tog is en bly Jesus Koning van alles.  

 

1. Die gelowiges in Kolossense 

 

Paulus het gehoor van die gelowiges in Kolossense. Vermoedelik deur Epafras.  Dit wat hy gehoor, 

het was goed. Daarom lees ons dat hy God dank vir hulle en ook vir hulle bid. Hy bid dat hulle  

 God se wil sal ken  

 tot eer van God sal lewe 

  vrugte sal dra deur goeie werke  

 sal toeneem in die kennis van God  

 en volhard.  

Hy herinner hulle aan die verlossing van Christus wat vir hulle ’n werklikheid geword het. 

 

Alhowel ons dit nie vanoggend gelees het nie, weet ons ook dat Paulus ontstellende dinge van die 

gemeent gehoor het. Soos in die meeste gemeentes van daardie tyd was daar dwaalleraars wat die 

gemeente op dwaalweë wou wegvoer. Dit is die rede hoekom Paulus ook hierdie brief aan hulle 

stuur. Dit is moeilik om presies die dwaalleer saam te vat. Wat 'n mens uit die brief aflei, is dat 

hierdie idees en gebruike van ’n interessante vermenging van Joodse en ander godsdienstige en 

filosofiese idees  en praktyke gekom het.   

 Dit sluit teorieë en argumente in wat op menslike tradisies en basiese okkultiese of 

astrologiese beginsels berus het en nie op Christus nie.   

 Dit sluit ook sekere Joodse voorskrifte in – dinge soos die reëls van wat jy mag eet of drink of 

waaraan jy mag vat of dan nou juis nie, feeste wat gevier moet word (jaarlikse feeste en die 

nuwemaansfees) en die hou van die sabbatdag.   
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 Daarby was daar ook sprake van 'n aanbidding van engele en asketiese gebruike.   

  

In antwoord op hierdie dwaallering, verkondig Paulus die ware leer. Hy bring die gemeente van 

Kolossense se aandag weer by Christus wat hulle verlossing gebring hjet. Hy beklemtoon vir hulle dat 

Jesus Koning is van alles. 

 

2. Jesus as Koning van die skepping 

 

Jesus is Koning van die skepping. Natuurlik sê Paulus dit in reaksie op die dwaalleer wat engele wou 

aanbid en allerlei okkutiese en astrologiese sake beklemtoon het. Hy wil die gemeente in Kolossense 

se fokus terug bring by Christus. 

 

Paulus beklemtoon vier sake rakende Jesus  as Koning van die skepping: 

i. Jesus is verhewe bo alles in die skepping. Hy is die eerste in die skepping. Die rede 

daarvoor is dat Jesus die beeld van God is. 

ii. Die totlale skepping het God deur Jesus geskep. Jesus was betrokke by die skepping. 

Alles, die dinge in die hemel en ook die op aarde, het God deur Jesus geskep. Dit 

sluit sigbare en onsigbare dinge in. As Paulus dit beklemtoon, is hy weer besig om 

hierdie valse leraars se leerstellinge te weerlê.  

iii. Die skepping is vir Jesus geskep. Hy is die Een wat as Koning daaroor heers. Alles is 

aan Hom ondergeskik. Selfs alle aardse heersers en konings is aan Hom ondergeskik. 

iv. Jesus hou steeds die skepping in stand. Hy sorg vir sy skepping. 

 

3. Jesus as Koning van die nuwe skepping 

 

Nie net is Jesus die Koning van die skepping nie, hy is ook die Koning van die nuwe skepping. Soos 

wat die skepping deur Jesus geskep is, is die nuwe skepping, die herstelde skepping ook deur Hom 

geskep. Hy was die Een wat uit die dood opgestaan het. Hy het die dood oorwin en verlossing 

moontlik gemaak. Hy het versoening gebring. 

 

Hierdie versoening is gebring tussen God en mens. Jesus het immers die sonde op Hom geneem en 

die straf daarvoor betaal. Deur sy bloed aan die kruis het hy die vrede herstel.  

 

Hierdie versoening gaan geter verder. Nie net is mens met God versoen nie. Ons lees dat Jesus 

versoening met alles gebring het. Met hierdie alles word verwys na die hele skepping. Alles in die 

hemel en op aarde is met God versoen deur Jesus se kruisdood. Jesus is Koning van die hele 

skepping. Hy het die hele skepping nuut gemaak en met Hom versoen. Daarom is Jesus ook Koning 

van die nuwe, herstelde skepping. 

 

As deel van hierdie nuwe skepping is Jesus ook Koning van die kerk.  Ons lees dat Paulus skryf dat 

Jesus die oorsprong van die kerk is. Deur Hom en uit Hom het die kerk onstaan. Die kerk is sy 

eiendom. Die woord kerk is immers afgelei van die Griekse woord kuriake wat die Here s’n beteken. 

Die kerk is Christus se eiendom. Hy is die Koning van die kerk. 

 

Slot 



 

Jesus die Koning van alles. Koning van die skepping. Dubbeld Koning. Koning van die skepping en ook 

Koning van die herstelde skepping. Jesus Koning van die kerk. Jesus Koning van elkeen van ons.  

 

Dit is ’n heerlike versekering.  

 Ons leef in Jesus se Koninkryk. Ons is deel van Jesus se Koninkryk want ons is deel van 

die skepping. Ons is deel van die skepping wat deur Jesus en vir Jesus geskep is. Ons is 

deel van die skepping wat deur Jesus onderhoi en in stand gehou word.  

 Ons is deel van jesus se kerk. Ons behoort aan Hom. Hy is ons hoof. 

 

Ek sê dit is ’n heerlike versekering. Ons kan weet ons is in veilioge hande – as deel van die skepping 

en as deel van die kerk. Dit is vir ons ’n troos om opnuut weer herinner te word dat Jesus Koning is 

en ons onder sy heerskappy leef. Juis in ’n wêreld waar ons met baie uitdagings, krisisse en hartseer 

gekonfronteer word. Juis in die kerk waar ons baie keer worstel met kerkwees.  

 

Ons is in Koning jesus se hande.  

 

Dit is ook ’n verantwoordelikheid. Dit is ’n opdrag.  

 Ons moet Jesus Koning maak in sy skepping. Dit is immers waaroor ons nagedink het die 

afgelope sewe en twintig weke van koninkrykstyd. Ons moet elke fasset en lewensterein stel 

onder Jesus se heerskappy.  

 Ons moet Jesus Koning maak van sy kerk. Die kerk moet fokus op Jesus en sy koninkryk. Hy 

moet die hoof van die kerk wees en ons sy eiendom. Ons moet soek na sy wil vir die kerk en 

soek na waar Jesus ons as kerk wil gebruik. Ons moet Hom dien. 

 

Jesus is Koning van alles – wat ’n heerlike versekering  vir ons en wat ’n groot verantwoordelikheid 

vir ons. 

 

Die verhaal van Piet Naude vertel vir ons meer van Jesus se Koningskap – nie ’n Koning wat wet mag 

en ansien wou heers nie. Nee, ’n Koning wat dienend Homself gegee het.  

 

Jesus as dienende, opofferende Koning van alles – wat ’n heerlike versekering vir ons en wat ’n groot 

verantwoordelikheid omself dienend en selfopofferend te wees.  


