
Jan Steyn Preek 16 Februaurie 2020: Botsende koninkryke Mattheus 12:22-32 

 

Kindermoment: Galasiers 5:1 en 13: Ons moet ons vryheid reg verstaan en reg gebruik 

Ore skaaphond op kleinhoewe gebly het heuwels en bosse en lekker dinge soos konynspore en 

waterstrome. Lewe vir ore een groot vreugde. Gemaklike bed, goeie kos en haar pligte was nie swaar 

nie- net Eienaar liefhe en altyd bly wees om Hom te sien. Sy het geweet nie hoenders jaag nie. Sy moes 

wel bevel gehoorsaam-om te volg, te kom, te gaan lê, maar dit was nie moeilik of onredelike dinge 

van haar verwag. 

Op dag snuffel Ore op verste heuwel rond twee dinge gelyk gebeur. Eienaar roep en konyn hardloop 

verby. Ore na eienaar toe gehardloop en toe stop sy: Ek hoef nie te gehoorsaam nie. Miskien het die 

EIenaar nie geweet van die konyn nie. Dit was buitendien haar grond hierdie. Die konyn was eintlik 

hare. Waarskynlik was die storie dat alles aan die Eienaar behoort sommer nonsense. Sy was  ̍n vry 

hond en klaar. 

Die Eienaar het weer geroep terwyl sy besluiteloos daar staan en die konyn was besig om oor die 

heuweltop te verdwyn. Ore het omgevlieg en die konyn agterna gesit. Sy het gekies en niks kon haar 

keer nie. Ure later het sy huis toe gekom. Sy het gesien dat die Eienaar haar stil inwag, maar sy het nie 

teen hom opgespring en stert geswaai soos altyd nie. Daar was iets nuuts aan haar optrede: Skuld. 

Soos slang op haar maag na hom toe geseil.Sy was op daardie oomblik jammer, maar sy het uitgevind 

jy kan ongehoorsaam wees en dit was heerlik opwindend. 

Nogtans dag daarna en volgende dag baie gehoorsaam. Maar eendag weer konyn- die keer nie eens 

gehuiwer nie. Later het Ore sommer gemaak soos sy wil, Eie naar steeds lief vir haar, maar hy kon haar 

nie meer vertrou nie. Sy moes in kampie bly en met leiband om die nek gaan stap. Al haar ware vryheid 

was weg. 

Eendag het ore haas so ver gejaag dat sy nie weer die pad kon terugvind na haar huis en haar eienaar 

nie. Sy het vuil rondloperhond geword wat met klippe gegooi is en dikwels honger gekry het. Dit is die 

pad wat sy gekies het en bly kies het totdat daar nie meer vir haar ̍n keuse was nie. 

Ons ook soos ore- vryheid is om te kan doen wat ek wil, En land ons besluit vir besluit al verder van 

ons Eienaar die Here en van ons verhouding met Hom af. Paulus se nie ons vryheid gebruik sonde te 

doen nie, maar dien mekaar in liefde. As ons maak soos ons wil en lewe net soos ons wil, kry 

verhouding met ons Eienaar met God seer, maar ook ons verhouding met ander mense. Kom ons kies 

om gehoorsaam aan ons Eienaar te wees en wat Hy van ons vry. Net so kom ons by ware vryheid uit. 

 

 

Teks: Mattheus 12:22-32 en Efesiers 6:10-20 

Tema: Botsende koninkryke 

 

Inleiding: Wat is die koninkryk van God? 

As ons aan aardse koninkryke dink, dink ons aan grondgebied, aan hierdie stuk aarde en daar is  ̍n 

koning of koningin wat oor hierdie koninkryk regeer en hulle het onderdane. Soos die Britse koninkryk.  



God se koninkryk is oral waar Sy koningskap of heerskappy erken word. God se koninkryk is dus veral 

oor die harte, die siele en gedagtes van mense. God se koninkryk is dus geestelik, dit is nie hierdie 

stuk aarde soos aardse koninkryke nie. Hierdie geestelike koninkryk van God is op aarde, maar ook 

in die hemel. Op die aarde is die koninkryk van God oral waar mense voor Jesus as Koning van hul 

lewens buig en Hom gehoorsaam en dien. In die hemel is God se koninkryk die kinders van die Here 

wat reeds gesterf het en die engele wat God dien en gehoorsaam. 

Die koninkryk van God het alles met Jesus en Sy koms na die aarde te make. Ons sien dit in Lukas 17 

as Jesus oor die Koninkryk van God met die Fariseërs praat en dan na Homself verwys met die woorde: 

Die Koninkryk van God is hier by julle.Jesus het die term die koninkryk van God gebruik as hierdie 

meestersimbool (master symbol) om hierdie Goddelike werklikheid wat Hy self vir mense en die 

wêreld kom bring en wys het, mee te verduidelik. Mense kon hierdie koninkryk sien en ervaaar 

wanneer siekes genees is, duiwels uitgedryf is, as Jesus saam met sondaars geëet het en as Hy met 

groot gesag oor God gepraat het. 

Die koninkryk van God het alles met die kerk van Jesus oor die hele aarde te make, want Hy is tog 

hoof van die kerk. Hy is nie net hoof en koning van individue se lewens nie.  Die koninkryk is dus in 

ons as God se kinders, maar ook tussen ons as God se kinders. Ek hoor soms opmerkings by mense 

dat hulle nie kerk toe kom nie of nie met die kerk traak nie, want hulle is koninkryksmense en nie 

kerkmense nie. Hierdie onderskeid is vals aan die Nuwe Testament. In die Nuwe Testament het die 

kerk alles met die koninkryk te make en die koninkryk het alles met die kerk te make. Die twee word 

nooit van mekaar geskei nie. 

Hierdie koninkryk van God het reeds sigbaar aangebreek met Jesus se bediening: Ons sien dit 

byvoorbeeld as Jesus se mense genees of duiwels uitdryf. Dit is ook sigbaar vandag waar God se 

kinders saam is en in Sy Naam mense genees, duiwels uitdryf of mense vertel van God se genade en 

liefde vir hulle. Maar God is koninkryk Is ook nog op pad: Wanneer Jesus as Seun van God eendag 

terugkeer na die wêreld toe, sal Hy God se ryk finaal sigbaar vestig. Dan kom die nuwe hemel en die 

nuwe aarde na vore waarvan Openbaring ons vertel. 

Inleiding: 

Ek was so 9 jaar oud toe my pa hierdie teks van Mattheus 12 gelees het een aand my huisgodsdiens. 

Gewoonlik het my pa dan die volgende aand gevra wat ons die vorige aand gelees het. Hy kon sien my 

sussie skuif maar baie rond met huisgodsdiens en is baie aandag afleibaar. Die volgende aand vra my 

pa haar toe wat ons gelees het die vorige aand. Sy het bietjie gedink en toe geantwoord: Van Jesus en 



Bul Elsiebul. My pa het toe gevra wat sy kon onthou van Jesus en Bul Elsiebul. Haar antwoord was 

eenvoudig: Jesus is sterker as Bul Elsiebul. Hy vat al sy huise af! 

 

Kom ons kyk na ons eerste teks in Mattheus 12:22-32: 

In die tyd van Jesus was mense bewus van die bestaan van onsigbare bose magte. Dit is gesien as 

onsigbaar in die lug rondom jou en was daar om mense skade aan te doen. Daarom is 

duiweluitdrywers baie keer ingeroep in mense te bevry van die invloed van hierdie bose magte. Daar 

is in daardie tyd geglo dat elke mens se lewe soos hierdie huis is waarin daar sekere magte woon. Dis 

by hierdie gedagte waarby Jesus aansluit as Hy praat van die sterk man of die duiwel wie se huise Hy 

beroof. 

Die bestaan van siektes of gebreke soos blindheid en doofheid is soos ons in ons teks gelees het ook 

baie keer aan die invloed van die bose toegeskryf. Ons lees nie spesifiek dat Jesus duiwels uit die blinde 

en stom man uitdryf nie- Hy genees Hom eenvoudig- van sy gebreke en so ook van die mag van die 

bose.  Jesus erken deur hierdie optrede dat daar hierdie botsing van koninkryke is tussen die God se 

koninkryk en die koninkryk van die Bose. Jesus bewys God se koninkryk sterker  deur die man te 

genees. God se koninkryk en Jesus as verteenwoordiger van daardie koninkryk is dus sterker  Beëlsebul 

of die sterk man wat as die hoof van die demone gesien is en in ons dag as die duiwel of Satan  bekend 

staan.  Jesus het deur Sy optrede dus hierdie spreekwoordelike sterk man kom vasbind en sy huise 

kom beroof of Satan verwilder uit die lewens van die mense met wie Hy daagliks in aanraking gekom 

het. Jesus wys hier dat Hy gekom het om Satan se ryk te vervang met die koninkryk van Sy Vader.  

Daar is twee reaksies op die wonderwerk. Die eerste is van die skare: Is Hy nie miskien die Seun van 

Dawid of die Messias nie?  Die Een wat God gestuur het om Sy mense vry te maak? Daar was  ̍n Joodse 

verwagting in daardie tyd dat die Satan in die laaste dae as die Messias gekom het, gebind sou word. 

Jesus se oorwinning oor die bose het dus vir hulle na die aanbreek van die laaste dae gewys.  

Die tweede reaksie is die van die Fariseërs wat aanvoer dat Hy wat Hy gedoen het, juis gedoen het 

deur die krag van die bose. Hulle beskuldig Jesus dus van black magic. Jesus wys op die belaglikheid 

van hul argument: As Ek nou hierdie man se blindheid en doofheid genees het en ek het dit deur die 

krag van die duiwel gedoen, dan is die duiwel se koninkryk verdeel. Jesus sê eintlik dat as Hy vir die 

bose werk en hierdie man genees het, werk Hy en Sy sogenaamde baaas mos teen mekaar. Jesus vra 

verder wat van die Fariseërs se eie kollegas wat ook duiwels uitgedryf het, het hulle dit ook gedoen 

deur die krag van die bose? Hoe oordeel jy dan nou op die ou end waar die krag van God en waar die 

krag van die bose aan die werk is? Ons moet mooi verstaan hoekom die Fariseërs met die argument 



kom dat wat Jesus doen, Hy doen deur die krag van die bose of die duiwel:  Hulle het geweet die 

doodstraf wag vir enigiemand wat hulle aan towery of duiwelsaanbdding skuldig gemaak het. Hulle 

soek dus maniere om Jesus te diskrediteer by die skare en om Hom na Sy dood te lei. 

Jesus vertel nou die skare en die Fariseërs deur wie se krag Hy wel die man genees het: Aangesien Ek 

deur die Gees van God die bose magte verdryf, het die koninkryk van God inderdaad tot by julle 

gekom. Dit is weer die gedagte van Lukas 17 dat die koninkryk van God deur Jesus tot by mense of 

naby aan mense gekom het. Die Fariseërs pleeg sonde teen die Heilige Gees, want hulle skryf God se 

werk deur Jesus om die man te genees aan die duiwel toe. Dis onvergeeflik om God se werk op die 

duiwel se rekening te plaas.  

 

Efesiërs 6:10-20: Ons word ingetrek in hierdie botsing tussen koninkryke: 

Hierdie gedeelte herinner ons dat in die botsing tussen God se koninkryk en die Bose se koninkryk nie 

net God en die bose betrokke is nie, maar ook God se kinders. Die duiwel staan nie net vir God en Sy 

gesalfde Christus Jesus en Sy Gees teen nie. Hy stel Sy koninkryk ook op teen God se kinders en die 

kerk. 

Die belangrikste in hierdie gedeelte is met watter krag ons veg: 

Daar loop vandag hierdie vals lering van geestelike oorlogvoering rond vanuit gedeeltes soos Efesiërs 

6 dat ons moet sterk staan en die duiwel self moet aanvat met sekere geestelike strategieë en resepte. 

Dis nie wat hierdie gedeelte ons leer nie. Dit leer ons nêrens om in ons eie krag die bose of die duiwel 

aan te vat nie. Kyk waar begin hierdie gedeelte: Soek julle krag in die Here en in Sy groot mag. Trek die 

volle wapenrusting aan wat God julle gee. Dit word twee keer in die gedeelte herhaal om ekstra klem 

daarop te lê. Die oorwinning is slegs moontlik wanneer daar met God se wapens geveg word. Ons kan 

die stryd teen die duiwel nooit in ons eie krag of outoriteit gaan aanpak nie, slegs met die wapens en 

in die krag wat God voorsien. As jou vyand bonatuulik is, moet die krag waarmee Hy beveg word nie 

maar net menslik wees nie, maar ook bonatuurlik. Kom ons kyk kortliks na die verskillende wapens 

wat God ons gee. Ek gaan net hier praat oor die gordel, die borsharnas en die helm.  

Die waarheid as gordel of belt om die heupe: 

Die gordel was belangrik want nie net vrouens nie, maar ook mans het lang rokke gedra en as hulle as 

soldaat of boer of huisvrou sekere take moes doen, kon hulle die rok opbind aan die gordel of die belt 

sodat hulle makliker kon beweeg. Die duiwel skep behae daarin om kinders van God te verlei en te 

mislei. Leuens en onkunde bind jou en maak jou magteloos, maar die waarheid maak vry en wys vir 



ons die regte pad aan. Die Here Jesus Christus is die Persoon van die waarheid- Hy is die Weg en die 

waarheid en die lewe. Die Woord van God lees ons in 2 Timoteus 2:15 is die Woord van die Waarheid. 

Verder is die Heilige Gees die Gees van die waarheid- Hy verlig ons verstand om die Woord te kan 

verstaan en in ons lewens toe te pas en Hy help ons om te onderskei tussen waarheid en leuen. Die 

kerk lees ons ook is pilaar en fondasie van die waarheid. Dit beteken as lidmate van die kerk help ons 

ook mekaar om by die waarheid te bly en te lewe. Die oproep in vers 11 is in die meervoud: Trek die 

volle wapenrusting aan wat God julle gee sodat julle op  julle pos kan bly ondanks die listige aanslae 

van die duiwel. 

Rondom die leuen funksioneer die duiwel baie keer as aanklaer. Hy skuif jou fokus weg van God na 

jouself, na jou sonde en worsteling met sonde en dat jy dit nie regkry om in elke opsig aan God getrou 

te wees nie. Op die ou end sit jy vasgevang in jou onvermoë om God te dien eerder as om te leef vanuit 

die krag van God. Die aanklaer se stem bly in jou gedagtes: Hoe sal God iemand met  ̍n verlede soos 

joune of foute soos joune kan liefhê? Jy is nie goed genoeg nie. Jy sal  harder moet probeer. 

Die vryspraak van God as borsharnas/ Die borswapen van geregtigheid: 

Die borsharnas het die hart van die mens, die kwesbare deel van die liggaam beskerm. Die borharnas 

is ons status in Christus. Dit beteken wie ons in Hom is deur wat Hy vir ons gedoen het.  Ons is mense 

wat vrygespreek of vergewe is. Jesus se kruis en opstanding het ons in die regte verhouding met God 

geplaas. Die term vryspraak of geregtigheid kom ook in die hof elke dag ter sprake. Om vrygespreek 

te wees beteken dat God nie meer ̍n regsaak met jou en my het nie. Ons word onskuldig verklaar en 

vry uitgestuur. Christus se onskuld het ons onskuld geword. Hy is tog onskuldig aan die kruis geslaan-

sonder dat Hy iets verkeerds gedoen het. 

Ons moet hierdie woordjie status in Christus verstaan. My dogters is my kinders. Dis hulle status. Hulle 

doen maar ook soms goed of sê dinge wat my kwaad of ongelukkig maak, maar dit neem nie hulle 

status as my kinders weg nie. Ons dink as ons foute maak en sonde doen dit ons status by God 

verander. Dis wat die duiwel ons sal wil laat glo. Jou status by God staan egter vas deur wat Jesus 

gedoen het in jou plek en jou status by God gaan nie oor wat jy gedoen het of nie gedoen het nie. As 

die duiwel jou aankla, staan net vas op jou status. 

Helm van verlossing: 

Die helm was natuurlik op jou kop om skedel en jou brein te beskerm. Dit wys ons daarop dat die 

duiwel baie keer ons denke probeer beïnvloed of beheer. Die duiwel wil so in jou denke werk dat jy 

begin dink ek is nie werklik verlos nie. Een outjie by die gospelweek kom een dag met my gesels en 

vertel my hy het die afgelope drie maande 14 keer sy hart vir die Here gegee. Hy het waarskynlik sy 



verlossing of sy redding gebou op wat hy gevoel het. Daarom kon die duiwel hom telkens oortuig dat 

hy nog nie verlos is nie. Hy het dit nie gebou op wat Jesus vir hom gedoen het aan die kruis en met die 

opstanding nie. My emosies oor God en geloof kan skuif, maar wat Christus gedoen het, kan nooit 

skuif of verander nie. Vir Paulus het  om dissipel van Jesus te wees en kind van God te wees baie te 

doen met jou denke wat moet verander: Romeine 12:2: Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk 

word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei 

wat die wil van God is, wat vir Hom goed en aanneemlik en volmaak is. 

Slot: Gebed en samevatting: 

Ek sluit af met die belang van gebed: Dien dit alles biddend en smeek God by elke geleentheid deur 

die Gees. Wees waaksaam en bid gedurig vir al die gelowiges. Ons bid ook vir mekaar om vas te staan 

in die geloof en vertroue in die Here en in wat Hy vir ons gedoen het. Gebed is  ̍n mosie van vertroue 

in God, want wanneer ons biddend voor God is, erken ons dat slegs Hy ons in die stryd staande hou 

en dat oorwinning oor die bose in ons en om ons slegs deur Hom is. Jesus het in Mattheus 12 

aangevoer Hy dryf bose magte uit deur die krag van God se Gees. Ons moet bid in die Gees- onder die 

invloed en leiding van God se Gees. Dis waaraan ons elke keer opnuut oorgee as ons bid. 

Om saam te vat: Dis die belangrikste wat ek hierdie week geleer het- die wapenrusting waarvan ek 

gepraat het, is nie iets wat ons doen nie, maar wie ons is. Dis ons s'n in Jesus Christus. Jy staan teen 

die duiwel of die sterk man van Mattheus 12 alleen in die krag van Hom wat sterker as die sterk man 

is.  En met die wapenrusting wat Hy ons gee. 

Die botsing van die koninkryk van God en die koninkryk van die bose betrek jou en my. Die geveg is 

teen ons liefde vir God, ons toewyding aan Hom en ons vertroue op Hom. En die strategie van die 

vyand is eenvoudig: Kry hulle om op die verkeerde plek krag te soek! Want as die duiwel dit in hierdie 

oorlog kan regkry om ons van God te verwyder en te vervreem, dan kan hy ons wond en seer maak. 

Maar saam met God en in Sy krag is Hy klaar oorwin.  

Ek wil teruggaan na die storie van die skaaphond aan die begin. Solank ons naby aan ons Meester bly 

is ons veilig. Hy gee vir ons Sy Gees en Sy Woord en die gemeenskap van gelowiges sodat ons nie van 

Hom en Sy nabyheid sal wegdwaal nie. Die Een wat ons bewapen en beveilig in wie ons in Hom is, is 

sterker as die Een wat ons aanval. 

Amen 

 

 



 

 


