
Johannes 18:33-37; 19:14-16, 19-21 

Vooraf 

Ons sluit vanoggend die koninkryksondae af. Vir 25 Sondae het ons gekyk wat beteken dit om as 

koningskinders in God se koninkryk te leef. Hierdie laaste Sondag van die koninkryksondae staan  

bekend as Sondag van Christus die Koning. Dit is ook die oorgang na die Adventsondae wat volgende 

week begin. 

Agtergrond  

Johannes skryf om sy lesers te oortuig dat Jesus die Christus, die Seun van God is. Hy wil hulle 

oortuig om in Christus te glo sodat hulle kan lewe. 

In die paar verse wat ons nou gaan lees kom twee sake voor wat heelwat aandag van Johannes 

ontvang: 

 Die waarheid 

 Christus as Koning en sy koninkryk 

 

Inleiding 

 

Koning George V het vanaf 1910 tot 1936 regeer in Engeland. Hy het 

eendag aangekondig dat hy pasiënte in ’n hospitaal gaan besoek. Natuurlik 

was al die pasiënte opgewonde oor die vooruitsig. Een van hulle was ’n 

seuntjie. Hy het sy mooiste kleure aangetrek en opgewonde op die bed gelê 

en wag dat die koning moes kom. Deur die dag het daar ’n hele paar mense 

by hom uitgekom. Die middag vieruur het ’n vriendelike ouer man in die 

geselskap van ’n paar ander mense hom besoek. Die ouer man het 

vriendelik met hom gesels en selfs oor sy kop gestreel. 

 

Die aand teen slaaptyd was die jong seuntjie baie afgehaal en teleurgesteld. 

Toe die verpleegster hom daaroor uitvra, 

was sy rede: “Die koning het dan nooit 

opgedaag nie. Ek het heel dag vir hom gewag!” 

 

Die verpleegster het geantwoord: “Die koning was by jou. Onthou jy 

die vriendelike, ouer man wat jou kop gestreel het – dit was die 

koning.” Toe antwoord die seuntjie: “Hy het dan nie ’n kroon 

opgehad nie.” 

 

Jesus is die Koning – en Hy het ook nooit ’n kroon opgehad nie. Net ’n doringkroon wat diep in sy vel 

ingesny het. ’n Koning sonder ’n kroon. ’n Anderse Koning, ’n vreemde Koning. ’n Koning met ’n 

anderse, ’n vreemde koninkryk. 

 

 

 

 



1. ’n Vreemde Koning 

 

Volgens Gerhard Lenski het die sosiale hiërargie in die tyd van die Nuwe Testament so gewerk: die 

koning was heel bo en hy het gewoonlik so 25-50% van die land se totale bates besit. Dan was daar 

'n groepie burokrate en ander heersers. Volgende was die instandhouers  - dit is die offisiere, 

amptenare, geestelike leiers was moes toesien dat chaos nie oorneem nie en dat die koning sy geld 

kry. Heelwat laer in status was die handelaars, boere, vakmanne en hand-arbeiders, onder op die lys 

was die onreines en dan, selfs onder hulle, die bedelaars, kreupeles, diewe . . . mense wat 

weggewens was deur samelewing. 

 

Dis presies hierdie hiërargie wat Jesus tydens sy lewe op aarde, op sy kop keer. Hy is ’n koning 

sonder ’n kroon en hy bemoei hom met die onbelangrike mense. Voorwaar ’n vreemde Koning. 

 

Daar is twee sake wat belangrik is as agtergrond vir verhaal van Jesus se Koningskap. 

 Die Romeinse Ryk was in daardie tyd die wêreldoorheersers. Almal was onderdanig aan hulle 

en moes belastings aan hulle betaal. Die Romeinse owerhede het in al die provisies 

goewerneurs as leiers aangestel wat namens hulle moes regeer. So was Pilatus die 

goewerneur in Jerusalem. Hierdie leiers se posisie was veilig solank hulle provinsie 

onderdanig was en die belastings betaal het. Daarom was die leiers baie sensitief vir enige 

opstande. Dit kon hulle eie posisie benadeel.  

 

In Israel het Pilatus die Joodse godsdienstige leiers toegelaat om voort te gaan met hulle 

take. Solank hulle net nie sy posisie bedreig het nie. Daarom was hierdie godsdienstige leiers 

ook baie sensitief vir opstande. Dit kon hulle posisie nadelig beïnvloed. 
 

 Daarmee saam, het die Jode gehoop vir ’n koning wat hulle kon bevry van die Romeinse juk. 

Hulle het terug verlang na die dae toe Dawid hulle koning was. Hulle het geleef met die 

verwagting van ’n Messias wat sou kom om hulle te bevry en weer iets van die ou gloriedae 

te laat beleef. Aanvanklik het hulle groot verwagtinge van Jesus gekoester. Mettertyd het dit 

duidelik geword dat Jesus nie die koning is wat hulle verwag het nie. Daarom het die Joodse 

godsdienstige leiers teen Jesus gedraai.  

As ons hierdie agtergrond in gedagte hou, verstaan ons Pilatus se vraag oor of Jesus ’n koning is.  

 As Jesus aspirasies gehad het om koning te word, moes hy optree. Dit sou sy posisie in 

gedrang bring. Dit sou hom genoeg rede gee om Jesus te veroordeel en te laat dood maak.  

 Die Jode het ook geweet dat as hulle Jesus as koning sou voorhou, Pilatus baie vinnig sou 

optree. Ook vir hulle sou Jesus se koningskap hulle probleem met Jesus oplos en Jesus uit die 

pad kry. 

Jesus is ’n Koning – maar nie ’n koning soos wat Pilatus vrees of die Jode voor gehoop het nie. Hy is 

nie ’n koning wat wil kom regeer en met ’n klomp soldate mag afdwing en belastings opeis nie. Hy is 

’n anders koning, ’n vreemde koning. 

Jesus is ’n Koning wat getuienis oor die waarheid aflê. Jesus beklemtoon sy oorsprong en sy roeping:  



 Sy oorsprong is in God. Hy is God, Hy is die Seun van God.  

 Sy roeping is om van die waarheid te getuig. Hy het na die aarde toe gekom en is gebore om 

van die waarheid te kom getuig. Hierdie waarheid sou ons eintlik maar met ’n hoofletter kon 

skryf: Die Waarheid is Jesus, die Koning.    

Hierdie oorsprong en roeping het Pilatus en al die godsdienstige leiers nie begryp en verstaan nie. En 

dit is ook juis waarom hulle nie Jesus se Koningskap verstaan het nie. Dit is waarom hulle Jesus kon 

kruisig. Selfs met ’n opskrif by die kruis: Die Koning van die Jode. 

Dit bring ons voor die vraag of ons Jesus se oorsprong en roeping verstaan? Verstaan ons die 

waarheid waarvan Hy kom getuig het. Die waarheid is niks anders as Jesus se oorsprong en roeping 

nie. Hy is God. Hy is die Seun van God. Hy is die Koning wat aarde toe gekom het om sondaar mense 

te verlos. Hy is die dienend Koning. Die Koning wat Homself vir sy onderdane gegee het. 

’n Anders se Koning. ’n Vreemde Koning. ’n Koning sonder ’n kroon. ’n Koning met ’n doringkroon. 

2. ’n Vreemde koninkryk 

Nie net is Jesus as Koning anders nie. Ook sy koninkryk is anders. Ook sy koninkryk is vreemd. Dit leer 

ons uit sy antwoord aan Pilatus. Sy koninkryk is nie van hierdie wêreld nie. Sy koninkryk bestaan nie 

uit onderdane wat Hom met geweld beskerm nie. 

Sy koninkryk is nou verbonde aan die oorsprong en roeping van die Koning. Sy koninkryk het self sy 

oorsprong by God en die roeping van die koninkryk is om God te dien. Sy koninkryk bestaan uit 

mense wat hulleself skaar by die waarheid. Dit is mense wat dissipels is van die Koning en die 

waarheid verder uitdra. 

Om deel van God se koninkryk te wees vra dat ons Christus as Koning erken. Dit vra dat ons die 

waarheid dat Jesus God self is, die Seun van God is, erken. Dit vra dat ons Jesus erken as die 

Verlosser wat sy lewe vir sy onderdane afgelê het. 

En selfs daar hou dit nie op nie. Om Christus as Koning te erken en die waarheid te aanvaar, is maar 

die begin van ’n lewe in sy koninkryk. En ’n lewe in sy koninkryk beteken dat ons in diens van die 

Koning leef. Om in diens van die Koning te leef beteken om self iets van die Koning te weerspieël in 

ons lewens. Ons lewens die lig wat Jesus uitgestraal het weerkaats. 

En natuurlik sal ons dan ook anders en vreemd wees. Ons sal anders optree, anders leef as die 

mense wat nie deel is van die koninkryk nie. Vir hulle sal ons optrede vreemd wees. Ons optrede sal 

iets van Christus se liefde weerkaats. Ons optrede sal ook selfopofferend wees – ’n wegkyk van 

onsself en gerig op God en ander.  En dit is presies die uitdaging wat aan ons gerig word in Jesus se 

samevatting van die wet: Liefde vir God en liefde vir ander. Dit is die grondwet van die anderse en 

vreemde koninkryk waarin ons leef.  

Volgelinge of onderdane van die vreemde Konings in sy vreemde koninkryk is ook mense sonder 

krone.  Dit is mense wat nie gedien word nie – maar wat dien. Dit is onderdane met voorskote aan. 

Daar is nie plek vir trone nie. Dit pas nie in die vreemde koninkryk nie. 

Slot 



George V was vir die siek seuntjie maar net nog iemand wat hom besoek het. ’n Vriendelike oom wat 

sy kop gestreel het. Beslis nie wat hy verwag het nie. 

Christus is beslis ook nie die Koning wat die wêreld verwag het nie. Hy was die anderse en vreemde  

Koning – die dienende Koning. Hy het ons as mense kom dien. Sy hele lewe, al sy optrede het 

daarvan getuig. Hy was die Koning wat die heersende hiërargie wat Jesus op sy kop gekeer het. 

Dit is waarom ons deel van sy koninkryk kan wees. Daarvoor kan ons Christus as Koning dank. 

Maar dit is ook hoekom ons deel van sy koninkryk is, sy volgelinge is: Ons moet vreemde volgelinge 

wees. Ons moet steeds dienende volgelinge wees. Ons kan ook maar die wêreldorde op sy kop keer 

deur te dien. 


