
Huisgeloof2017#37 - Sondag 26 Nov tot Saterdag 2 Desember - Kol 1:9-20 

9 Daarom, van die dag af dat ons van julle gehoor het, hou ons ook nie op om vir julle te bid nie. Ons vra God dat Hy 
deur al die wysheid en insig wat die Gees gee, julle sy wil duidelik sal laat ken,  10 sodat julle tot eer van die Here sal 
lewe deur net te doen wat Hy verlang. Mag julle vrugte dra deur goeie werke en toeneem in die kennis van God. 11 
Mag God deur sy wonderbare krag julle alle sterkte gee om in alle omstandighede geduldig te volhard. 12 Met 
blydskap moet julle die Vader dank wat julle geskik gemaak het om deel te hê aan die erfenis wat vir die gelowiges 
wag in die ryk van die lig. 13 Hy het ons uit die mag van die duisternis weggeruk en ons onder die heerskappy gestel 
van sy Seun wat Hy liefhet. 14 Deur die Seun het ons die verlossing verkry, die vergewing van ons sondes. 15 Die 
Seun is die beeld van God, van God wat self nie gesien kan word nie.  Die Seun is die Eerste, verhewe bo die hele 
skepping.  16 God het deur Hom alles geskep wat in die hemel en op die aarde is:  alles wat gesien kan word en alles 
wat nie gesien kan word nie, konings, heersers, maghebbers, gesagvoerders. Alles is deur Hom en vir Hom geskep.  
17 Voor alles was Hy al daar, en deur Hom bly alles in stand. 18 Hy is die hoof van die liggaam, van die kerk.  Hy is 
die oorsprong daarvan, Hy is die Eerste, die Een wat uit die dood opgestaan het, sodat Hy die eerste plek in die heelal 
inneem. 19 God het besluit om met sy volle wese in Hom te woon 20 en om deur Hom alles met Homself te versoen. 
Deur die bloed van sy Seun aan die kruis het Hy die vrede herstel, deur Hom het Hy alles op die aarde en in die 
hemel met Homself versoen. 

Die einde vna die kerkjaar breek aan met Christus die Koning sondag. Vnaf volgende 
sondag betree on Advent tyd in afwagting op Jesus se geboorte. Die kerkhistorikus, 

Jaroslav Pelikan, het ons bewus gemaak van ŉ ongelooflike historiese ironie: “Dat vir 
al die beroemde figure van antieke Rome, word die naam van net een deur miljoene 

per dag rondom die wêreld opgesê. Hierdie man is nóg ŉ keiser nóg ŉ generaal of ŉ 
digter of ’n filosoof, maar ŉ obskure provinsiale goewerneur met die naam Pontius 

Pilatus natuurlik.  Sy naam is so bekend omdat hy die rare onderskeiding (saam met 
Maria - die ma van Jesus) het dat sy naam in beide die Apostoliese Geloofsbelydenis 

sowel as die Geloofsbelydenis van Nicea genoem word. Wat maak Pilatus so beroemd 
dat sy bekendheid selfs die bekendheid van van die grootse  Romeinse keisers 

oorskry?  Sulke roem spruit nie uit enigiets wat Pilatus gedoen het nie, maar van ŉ 
Persoon met wie hy vir ŉ enkele dag in sy lewe verbind word - naamlik Jesus 

Christus, ons ‘Onderstebo Koning’.  

Jesus is Koning van die Konings en die Here van die Here. Voor Hom verdof selfs die 

magtigste keiser tot in onbeduidendheid.  “Voor alles was Hy al daar, en deur Hom 
bly alles in stand.” (Kol.1:17) 

ONDERSTEBO > God gee aan ons ŉ nuwe verstaan en gebruik van mag\leierskap-
beide in die kerk, ons families en die wêreld. Hy het ŉ “onderstebo” gebruik van mag 
– ŉ mag wat dien, wat die belange van ander op die hart dra, wat alle mense spesiaal 

en met genade hanteer. Dis ŉ mag wat ons nie op ŉ troon plaas nie. Wat nie ander 
mishandel of uitbuit nie.  Dis presies wat Paulus van Jesus Christus sê: Hy was ons 

“onderstebo koning” wat ŉ doringkroon verkies het bo ŉ goue kroon.   

Jesus Identiteit  >Die kerkvader Athanasius sê: “Jesus het geword wat ons is, om 
ons te maak wat Hy is.” A.g.v. van ons onderstebo Koning het ons ŉ nuwe identiteit… 
lees vers 12-14 (Die Boodskap) 

12 Ek bid ook dat julle met ’n blye glimlag aan die Vader alle eer sal gee en Hom sal 
grootmaak. Sê vir Hom dankie. Hy het alles gedoen wat nodig is sodat julle die reg 

het om vir altyd te wees waar Hy, die groot Koning, heers. Hy sal julle beskerm. Daar 

waar God se wonderlike lig sonder ophou skyn, sal julle saam met al sy ander kinders 
bly. Julle vra hoe dit moontlik is.  

13 Wel, ons was eers in die donker mag van God se vyande vasgevang. God het ons 
egter uit hulle mag geruk. Nou staan ons onder die mag van sy Seun. Dit is die Seun 
wat Hy liefhet.  

14 Hierdie Seun raak ook namens ons ontslae van die skuld wat ons deur ons sondes 

op ons gelaai het. Deur sy toedoen word ons sondes vergewe. 

  



“If you forget your story, you lose your identity and then you lose your destiny.” 

(Brueggeman) 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lees: Kol 1:11-20 
Oopskop vraag:  Wat het jou geraak in die teksgedeelte en watter 

vrae het by jou opgekom? 

Raakvat vrae:  

 Wat beteken dit dat alles onder die hoofskap van Christus is? 

 Hoekom is daar dan so baie ander kragte en magte op aarde? 

 Hoe plaas jy jouself onder die heerskappy van Christus? 

 Watter waarde het dit vir jou om te weet alles is aan Christus onderwerp? 

 Hoekom is juis Christus die hoof? 
 

Maak ’n kroon. Dis ook 

die vooraand van Advent 

en dis Christus is die 

koning Sondag. Hang die 

kroon op in julle huis 

waar almal dit kan sien.   

Lees die bergpredikasie  

saam en besluit op een 

opdrag van ons Heer 

wat julle as gesin 

saamgaan uitvoer om 

so Christus se hoofskap 

te bely. 

So: Kol 1:11-20 
Ma- Di: Esegiël 34:11-16, 20-24;  
Wo- Do: Psalm 100 

Vr.–Sat: Matteus 25:31-46 

Speel kaptein kaptein. Elke dag mag elke gesinslid vir 5 minute die 

kaptein van die huis wees. Gooi almal se name in ’n hoed en trek dan 

’n naam wat die volgende kaptein gaan wees. Almal MOET dan doen 

wat daardie persoon sê. Natuurlik mag dit niemand benadeel deur 

gevaar en skaamte en skande nie.  

Dankgebed (Gebed voor ete) 
Here dat ons weet dat ons by u as die hoof van die tafel vandag kan aansit. Amen 
Oorgee-gebed 
Here help my om vandag onder U heerskappy te leef. Amen 
 

Seëngebed  (Seën mekaar elke oggend so) 
Mag jy vandag rus vind in die wete dat die Here Jesus in beheer is. 

Onder die heerskappy van Jesus. 

Kol 1:13 Hy het ons uit die mag van die duisternis weggeruk en ons 

onder die heerskappy gestel van sy Seun wat Hy liefhet 
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