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KONING VAN KONINGS 

DEEL 1: DIE KONING VAN BOME 
WELKOM BY VANAAND SE DIENS. 

Ons stap vanaand saam met Jesus na die bovertrek vir Nagmaal 
en na die tuin van Getsemane… 

 

STILWORDTYD - Luister/Lees/Sing as gebed: As ek stilword 
As ek stil word 

Om by U te wees 
Bedaar my hart 
Se donker vrees 
As ek u hartklop 

Teen my wang kan voel 
Verstaan ek wat u Woord bedoel 

 
U is wonderbare Raadsman 

U is magtige God 
U is ewige Vader 

U is Vredevors 

 
Daar het eenmaal drie bome in 'n woud gegroei.  Op ‘n dag 
staan die drie bome en bespreek hul drome met mekaar. 
 
Die eerste boom sê: “Ek wil eendag die mooiste skatkis in die hele 
wêreld word, gevul met allerhande kosbare edelstene en goud en 
silwer – Mense sal in verwondering na my kyk en my altyd onthou.” 
 
Die tweede boom sê toe: “Wel, dis ‘n goeie droom en ek wens dit 
vir jou toe, maar my droom is om 'n manjifieke skip te word. 
Konings sal op my dek staan en na al die uithoeke van die aarde 
reis en almal sal veilig voel in my stewige struktuur en van my 
avonture vertel.” 
 
Die derde boom sê toe vir die ander twee: “Julle het regtig mooi 
drome en ek hoop regtig dit word vir julle waar, maar ek wil graag 
‘n boom bly. Maar nie sommer enige boom nie, ek wil die hoogste 
en mooiste boom op die heuwel word. Mense sal my in 
verwondering aanstaar en opkyk na my magtige takke. Dan sal 
hulle dink aan die Hemel en aan God, en hoe naby ek aan Hom is 
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daar hoog in die lug. Ek sal die hoogste boom van alle tye wees, 
en die mense sal my vir ewig onthou.” 
 
Jare het verby gegaan en die drie bome het bly bid dat hulle 
drome verwesenlik sou word. Toe eendag daag die houtkappers 
op in die woud. 
 
Hulle het by die eerste boom gaan staan en begin geredeneer, 
“Hierdie is darem maar 'n pragtige sterk boom! Ons gaan dit 
verseker aan 'n skrynwerker kan verkoop.” En so terwyl hulle die 
boom afkap is hy baie bly want hy het geweet sy droom kon nou 
bewaarheid word. Die skrynwerker kan hom immers in daardie 
pragtige skatkis omskep waaroor hy so baie gedroom het. 
 
By die tweede boom het die werkers gedink, “Hierdie boom met 
sy sterk hout is die ideale boom om aan 'n skeepswerf te verkoop!” 
Toe die boom dit hoor was ook hierdie boom baie bly, want sy 
droom om 'n groot skip te word was besig om uiteindelik 'n 
werklikheid te word. 
 
Laastens kom staan die manne om die derde boom, en sy hart 
krimp in mekaar. “As hulle sou besluit om my vandag af te kap sou 
my droom mos nooit bewaarheid word nie!” dink hy en hy bid dat 
hulle moet weggaan. 
 
“Ek het niks spesiaals nodig nie”, sê die een houtkapper. “Maar ek 
gaan hierdie een vir my afkap. Dalk kan ek hom eendag wel vir 
iets nuttigs gebruik.” 
 
Daar en dan het die arme boom se drome in skerwe gespat.  
 
Die eerste boom het toe by die skrynwerker aangekom. Daar het 
die skrynwerker die boom se hout in 'n ruwe krip omskep waaruit 
diere gevoer word. Hy is na 'n stal geneem, daar is strooi in hom 
gegooi en diere het uit hom geëet.  In plaas van 'n pragtige skatkis 
vir konings en prinse was hy nou 'n eenvoudige krip vir diere in 'n 
vuil stal. 
 
Ook die tweede boom is opgesaag by die skeepswerf en 'n klein 
visserskuit is uit sy stukke vervaardig.  Al sy edel drome van ‘n groot 
skip op die wye oop see met diewinde in sy pragtige seile en groot 
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konings wat op sy dek wandel en wêreldreise onderneem lê in 
skerwe. 
 
Die lot van die derde boom was nog erger. Hy is opgesaag in 
balke wat êrens op 'n donker solder gebêre is. Later is hy vergeet 
en alleen het hy daar gelê, drome in stukke... 
 
Jare het gekom en gegaan en die drie bome se edel drome was 
heeltemal vergete. 
 

SKRIFLESING: JESAJA 53:2 – 5  
 

Luister/Lees/Sing:  Here I am to worship 
Light of the world, You stepped down into darkness 

Opened my eyes, let me see 
Beauty that made this heart adore You 

Hope of a life spent with You 
 

Here I am to worship 
Here I am to bow down 

Here I am to say that 
You're my God 

You're altogether lovely 
Altogether worthy 

Altogether wonderful to me 
 

King of all days, oh, so highly exalted 
Glorious in heaven above 

Humbly You came 
To the earth You created 

All for love's sake became poor 
 

Here I am to worship 
Here I am to bow down 

Here I am to say that 
You're my God 

You're altogether lovely 
Altogether worthy 
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Jare daarna het 'n man en vrou in die stal ingeloop waar die krip 
gestaan het. Die man het so gewens dat hy 'n bedjie kon maak vir 
sy baba wat enige oomblik gebore sou word. Daar in die stal het 
hy die krip gesien en besluit dat dit maar die doel moes dien. 
 
Tog al was hy net ‘n gewone ou krip kon die boom onmiddellik die 
grootheid van die oomblik aanvoel. Dadelik het hy besef sy droom 
om die spesiale skatkis te wees het toe waar geword...die grootste 
Skat van alle tye sou in hom lê. 
 
Dertig jaar later klim 'n groep manne in die visserskuitjie wat uit die 
tweede boom gebou is, en vaar uit op die meer.  Een van die 
manne was baie moeg, en Hy het in die skuit aan die slaap 
geraak. Toe bars daar 'n geweldige storm los en die skuit het 
gedreig om te sink, maar die Man het wakker geword en met die 
storm gepraat, en dit het bedaar.  Toe besef die boom dat die 
Koning van alle konings op sy eenvoudige dek wandel. Ook sy 
droom van lank terug is bewaarheid! 
 
‘n Rukkie daarna kom sleep iemand uiteindelik die balke wat van 
die derde boom gesaag is uit die solder.  Die twee eenvoudige 
balke is aanmekaar vasgeslaan om ‘n kruis te vorm. Die Man wat 
die kruis deur die strate moes dra is gespot, en geslaan. Toe word 
Hy aan die kruis vasgespyker op 'n heuwel buite die stad sodat hy 
hoog die lug in optroon dat elkeen die Man kon sien wat daar 'n 
marteldood moes sterf. 
 
Alleen, koud en met bloedbevlek was die kruis daardie 
Vrydagmiddag die hoogste punt van daardie omgewing. 
 
Toe dit Sondag word, steeds hoog op die koppie met die 
bloedvlekke steeds op sy hout het die derde boom begin besef 
dat ook Sy droom waar geword het. Die boom wat al die tyd die 
mooiste, hoogste en sterkste boom wou wees sodat mense hom 
kon bewonder wat so naby aan God wou wees en vir altyd 
bewonder wou wees was sterk genoeg om daar op die heuwel te 
kon bly staan, hy was ook so naby aan God as wat enigiemand 
maar kon kom, want Jesus, die Seun van God, was daar aan hom 
gekruisig. En hoewel dit nie mooi was nie sou mense hom,die kruis, 
altyd bewonder... 
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SKRIFLESING: FIL 2:5-11 
 

SKRIFVERTELLING (Johannes 13:1 – 16) 
 

BOODSKAP: 

JESUS DIE KONING VAN BOME - DIE KONING VAN DIEN... 
Jesus is die Koning van Bome…Hoekom bome?  
 
Wel, ‘n boom is een van die diensbaarste dinge in die skepping.  
Nie net word duur juwelekissies of skepe uit dit gemaak nie, bome 
word gebruik vir vuurmaak, ons maak meubels daarvan, beddens, 
stoele, tv-kaste, dit help ons met iets baie eenvoudigs soos 
skaduwee en klomp bome wat in jou tuin staan is van die mooiste 
versierings.  Ons hier in Buffeljags kry die lekkerste vrugte van 
bome, dit help ons die winde afkeer.  As kinders speel ons in bome 
se takke vir ure, bou ons boomhuise, kerf ons verlief name in, swaai 
ons in die takke rond soos ape of as Pa en Ma vir ons kwaad is is 
dit die beste este skuilplek… 
 
‘n Boom dien…maar nog meer as wat bome dien dien Jesus… 
 
Om te dien beteken dat jy jou drome en wense en eer wegskuif 
en eerste aan God dink en dan aan jou naaste en dan aan 
jouself… 
 
Kyk hoe dien Jesus…As God het Jesus ‘n mens geword, Hy het hier 
kom wandel en werk, Hy het getroos, geleer, gesond gemaak, 
gekuier by randfigure en omgegee vir die amres, siekes, alleenes, 
maar ook het Hy tyd gemaak vir die rykes en belangrikes,  was Hy 
lief vir almal…Hy kom was Sy dissipels se voete…ook Judas s’n, ook 
Petrus s’n, ook al die ander tien wat oor ‘n paar uur bang sou 
weghardloop en Hom stoksielalleen sou los… 
 
Dit is Paasfees in lockdown en hier op die Donderdagaand oppad 
na Getsemane toe vra Jesus vir jou en my vanaand…waar en hoe 
dien ons?   
 
As Koning van die bome is ek julle voorbeeld – kom, wees een van 
my bome, ek wil jou gebruik, dalk nie soos jy dink of droom ‘n 
skatkis of ‘n groot skip of self n groot sterk boom nie, maar vertrou 
my…Ek is jou Koning…die Koning van Bome – van dien! 
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NAGMAALVERTELLING&GEBRUIK: 
Die Nagmaal vertel vir ons wat Jesus vir ons gedoen het: 
• Hy het aan die kruis vir ons gesterf, en Hy het ook opgestaan 

uit die graf en Hy lewe! 
• Die brood wat ons eet, laat dink ons aan die swaarkry en die 

dood van Jesus aan die kruis. 
• Die druiwesap wat ons drink, laat dink ons aan die bloed van 

Jesus wat vir ons aan die kruis gevloei het. 
• Wanneer ons die brood eet en die druiwesap drink, sê ons 

almal saam vir die Here dat ons sy kinders is, en 
• ons sê ook so vir die Here dankie vir alles wat Hy vir ons doen 

en gedoen het, en dat ons baie bly is oor dit alles 
 

Doen saam belydenis van ons geloof: 
Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die 

hemel en die aarde. 
Ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here; 

wat ontvang is van die Heilige Gees; gebore is uit die maagd 
Maria; 

wat gely het onder Pontius Pilatus, 
gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het; 

wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode; 
wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van 

God, die almagtige Vader, 
vanwaar Hy weer sal kom om te oordeel dié wat nog lewe,  

en dié wat reeds gesterf het. 
Ek glo in die Heilige Gees. 

Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk,  
die gemeenskap van die heiliges; 

die vergewing van sondes, 
die opstanding van die vlees 

en 'n ewige lewe. 
 
Doen saam die Onse Vader as tafelgebed: 

Ons Vader wat in die hemel is, 
laat u Naam geheilig word; 

laat u koninkryk kom; 
laat u wil ook op die aarde geskied net soos in die hemel. 

Gee ons vandag ons daaglikse brood; 
en vergeef ons ons oortredinge soos ons ook dié vergewe 

wat teen ons oortree; 
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en laat ons nie in versoeking kom nie, maar verlos ons van 
die Bose; 

want aan U behoort die krag en die heerlikheid tot in 
ewigheid. 

Amen. 
 
Sê nou die volgende woorde vir mekaar: 
By die brood: Wanneer ons die brood eet, dink ons daaraan dat 
Jesus vir ons aan die kruis gesterf het, en weet ons dat Hy al ons 
sondes weggevat het. 
 
By die sap/wyn: Wanneer ons die wyn/druiwesap drink, dink ons 
daaraan dat Jesus se bloed vir ons aan die kruis gevloei het, en is 
ons bly omdat Hy ons God se kinders gemaak het vir altyd en 
altyd. 
 

GEBED  
 

SKRIFVERTELLING (Markus 14:26 - 42) 
 

Gebed vir vanaand:  Die Magaliesburgse aandlied 
Hoed my as ek my gaan neerlê, 

grote God, wat altyd waak. 
O, beskerm my deur u Almag 

as die kwade my genaak. 
 

O, vergeef my al my sondes, 
dan lê ek my hofie neer. 

Dood of hel sal ek nie vrees nie 
want U is my Rotssteen, Heer. 

 
Neem my ouers en my vriende 

in bewaring hierdie nag. 
Môre dank ons U vir goedheid, 

gawe van 'n nuwe dag. 


