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DIE VERHOUDING TUSSEN VERBOND EN KONINKRYK
BY PAULUS — ’N TERREINVERKENNING
In die G ereform eerde teologiese besinning sed ert die reform asie,
het beide die verbond en die koninkryk ’n belangrike plek ingeneem .
Reeds Calvyn het baie sterk m et die verbondsgedagte geopereer —
sodanig so dat hy die band van die verbond as die eenheidsband
tussen die Ou en Nuwe T estam ent gesien h et.' T erselfdertyd het die
„K oninkryk van God” duidelike taal gespreek in die „sola Deo
gloria” w at een van die grondpilare van sy teologie was.^
A anvanklik is d aar nie juis ’n spanning tussen die begrippe
gesien nie, alhoew el die aksent tog, onder die invloed van die ,,Foederale” teologie van Cocceius, ’n raps sterk e r op die verbondsidee geval het. In Dogm atiese kringe is die verbond m ettertyd al hoe m eer
in die sentrum van die teologie geplaas. Met die opbloei van die
Skrifstudie en die ontwikkeling van die N ieu-Testam entiese en OuT estam entiese vi^etenskappe, veral die O penbaringsgeskiedenis, het
die oë steeds m eer oopgegaan vir die koninkryk as die beheersende
m otief in die Skrif.-'
H ierm ee het eg ter ’n m ate van ’n spanning ontstaan tussen die
m eer Dogm atiese benadering en die m eer Eksegetiese en Openbaringshistoriese benaderinge in die G ereform eerde teologie.
In sy dissertasie oor die K oninkryk van God by Paulus, het H. J.
W esterink reeds in 1937 verwys na die m ate van spanning w at daar
bestaan en die probleem van die verhouding tussen paSiXsLu en
SiaOijKri, en dit aangedui as ’n te rre in vir v erd ere ondersoek.^ In ’n
re fera at w^at prof. B. Holwerda voor die G.J.L.O. gehou het te Gro
ningen op 16 M aart 1940, verwys hy ook na die heersende spanning
tussen die koninkryk en die verbond in die teologie.^
V anuit dieselfde spanningsagtergrond is die re fe ra a t w at H. N.
Ridderbos voor die predikantekonferensie in Junie 1942 gelew er het
oor „Verbond en koninkrijk Gods” te verstaan."
Tot op hede is die probleem van die verhouding tu ise n verbond
en koninkryk nog nie op ’n deurtastende w etenskaplik-eksegetiese
wyse ondersoek nie. Steeds bestaan daar ’n m ate van spanning tussen
die twee benaderings. H iervan getuig ook w eer die bespreking na ’n
re fe ra a t w at dr. Schrotenboer verlede ja a r voor die G.T.V. van Potchefstroom gelew er het.
S iedaar — die verantw oording vir hierdie stuk. Tog m oet ons
hierdie stuk ook m et ’n belydenis aanpak. Ook hier word nie ’n weld eurdagte w etenskaplike deurskouing van die probleem gegee nie.
Ons sal alleen trag om enkele punte aan te toon in die briew e van
Paulus w aaru it die eventuele oplossing van die spanning m oontlik
gevind kan word.

1. Die verhouding tussen verbond en koninkryk in die Ou
Testament
1.1. Die verhouding besien vanuit die verbond
Oor die verbond „b e rlt” in die Ou T estam ent is reeds baie ge-
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publiseer en steeds kry die stroom lite ra tu u r oor die verbond, sy
verhouding tot die buite-Bybelse verbonde, die kultuurhistoriese agtergrond en argeologiese „Sitz im L eben” van die verbond, geen
einde nie."
Die geweldige belang van die verbond in die Ou T estam ent lyk
reeds duidelik as daarop gelet w^ord dat die woord „b e rït” volgens
die konkordansie van Mandelkern« 287 k eer in die Ou T estam ent voorkom. N atuurlik is al die tekste vi'aar die woord voorkom, nie van
d irek te belang vir ’n prim êr eksegetiese ondersoek na die betekenis
van die verbond in die Ou T estam ent nie, m aar tog bly die feit dat
’n m ens byna op elke bladsy van die Ou T estam ent die verbond
sien, van groot belang.
In die Ou T estam ent word die woord „verbond” in twee hoofgroepe verdeel.» Aan die een kant is daar die verbond w at uitdrukking gee aan die hegte gem eenskapsband tussen Jahw e en die mens
en aan die an d e r kant is d aar dié verbond wat ’n half w etlike, half
godsdienstige vorm van gem eenskap tussen m ense realiseer.i"
By die verbond tussen m ense is die verbond tussen Dawid en
Jo nathan ’n goeie voorbeeld. Om aan die gem eenskap wat reeds
tussen hulle bestaan het, ’n hegte fondam ent en band te gee, is die
verbond gesluit. D eur die verbondsluiting het hulle as ’t w are broers
gew ord van een vlees en bloed en so is ’n konsekw ente v/etlike
situasie geskep. Dit gee ’n totaliteit, „shal5m ” w at nou net so min
verbreek of v eran d er kan word as bloedverw antskap. Om dat die
lede van die verbond m ekaar voortaan as broers bejeën, word die
verw antskap onveranderlik, perm ant „berit olam ” en gee dus die
hoogste eise — in ’n w etlike sin — van verantw oordelikheid aan
die lede.
Alhoewel d aa r sekere trekke is, w at in die verbond van God m et
die m ens voorkom, w at ooreenstem m et die interm enslike verbonde,
is die verbond van God m et sy volk tog van oorsprong, radikaal
anders.
Die kardinale onderskeid lê daarin dat die verbond van God
m et sy volk ’n verbond is in die styl van die H etitiese vasalverbonde
wat gewoonlik tussen ’n m eerderheids- en ’n m inderheidsparty gesluit
is. Dit word ’n soew ereiniteitsverbond genoem. N et so ontstaan God
se verbond m et sy volk nie d eu r ’n soort van godsdiensevolusie nie.
Met die instelling van die verbond is God self as die „M eerderheidsp a rty ” in die eerste plek die „prim a causa” .
In die verbond tussen God en m ense tree die w ederkerigheid
duidelik op die agtergrond; sowel ten opsigte van die verbondsluiting
as ten opsigte van die verbondsverkeer val alle nadruk op die
spreke en handele van Jahwe.'^
Tog val die elem ent van ,,G egenseitigkeit” nie heeltem al weg nie.
By die sluiting van die verbond is daar n atu u rlik geen sprake van
w edersydse verpligtinge oplê nie. In die eensydige verpligtingoplegging van God, verplig God, vrym agtig Hom self sowel as die ander.
Juis om dat God Hom self verplig, sowel as die an d er p arty van die
verbond, ken die verbondsverhouding tussen God en m ens wel
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deeglik w edersydse verpligtinge; Jeens sy bondgenoot neem God
soew ereine verpligtinge op Hom self en gee Hy genadiglik verbondsregte, m aar van sy bondgenoot eis God ook regte en lê verbondsverpligtinge op.
Die w etlike sy — verpligtinge en eise van die verbond — beslaan
eg ter nooit die hoofinhoud van die verbond nie. Die basiese gedagte
is die van die verlossing, naam lik d at God sy bondgenoot plaas in ’n
staat van „sjalom ”. D aarom kom dit dw arsdeur die Ou T estam ent
soos ’n refrein: „Ek sal vir jou ’n God wees en jy sal vir My ’n volk
w ees”. Die gem eenskapsgedagte staan sterk op die voorgrond.
Tog is die gem eenskap nie ’n doel op sigself nie, m aar dit is
juis ’n soort van voorlopige realisering van die eskatologiese Koningsheerskappy van God binne die kad er van die verbond !
In hierdie verband word so dikwels verwys na die volk as ’n
koninkryk van p riesters, bv. Ex. 19 ; 5 en 6.
Die begrip „K oninkryk van p riesters” m oet verstaan word teen
die agtergrond van die soew ereiniteitsverbonde v/at tussen vasalstate
gesluit is. Die grootvors van die oorheersende staat sluit ’n verbond
m et die vasalstaat onder sy regering m et die doel om sy eie heerskappy te h andhaaf en sy koninkryk uit te bou.^^ So is die doel van
die verbond dan die koninkryk. H ierdie gedagtegang word veral in
die Sinaïtiese verbond raakgesien.i-*
V anuit laasgenoem de verbond gesien is die verhouding tussen
verbond en koninkryk dus sim plisties so raak te sien. Die doel van
die verbond is die koninkryk.
Soos v erd er aan die lig sal kom, m oet ons hier reeds vooruitgryp
op die feit dat die koninkryk veral te doen het, nie m et die ryk nie,
m aar m et die koningsheerskappy van God. Die koninkryk is dus nie
net ’n objektiew e grootheid nie, m aar bestaan in die realisering van
Jahwe se koningsheerskappy deur die verbondsgem eenskap m et
sy volk.
V anuit hierdie gem eenskapsgedagte is die stelling van H. N.
Ridderbos in verband m et die relasie tussen verbond en koninkryk
dus heeltem al juis. „De openbaring aangaande h et Verbond en
K o nin krijk Gods beschrijft op tw eevoudige w ijse de realisering van
h et goddelijke heilsw erk in de historie”.^*
Die teokratiese gedagte dat God koning is, word ook baie nou
b etrek by die verbond. D aar is h ier ’n heel natuurlike organiese,
soepele relasie tussen die verbond en die koninkryk in die sin dat
die verbond w at God m e t sy volk sluit, n et so w el ’n koninklike
verbond genoem kan word.^^
1.2. Die verhouding besien vanuit die ko ninkryk
Die uitdrukking; „Die koninkryk van God” word nie so eksplisiet
in die Ou T estam ent gevind nie. Tog lê die idee daarvan in die hele
Ou-Testam entiese G odsopenbaring en geloofsverw agting verborge.’“
Die Ou T estam ent ken ’n algem ene en besondere koningskap van
Jahw e. Aan die een kant is Jahw e koning oor die ganse skepping,
die hem el, aard e en al die volke van die hele aarde, m aar aan die
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an d er kant word m et die m alkut van Jahw e die besondere verhouding tussen die H ere en Israel aangedui. Van laasgenoem de bew eer
R idderbos” tereg: „Dit is hetgeen later in bizondere zin de theocratie genoem d word, w elke in het Oude T estam ent veelzins samenvalt m e t Gods V erhond”.
V anuit die koninkryk in die Ou T estam ent besien, is d aar ook
’n eskatologie korrelasie tussen verbond en koninkryk.
Die eskatologiese verw agting, vanuit die koninkryk besien, sentre e r rondom die verw agting dat Jahw e hom in voile luister as koning
sal openbaar en handhaaf. Die gedagte van die kom ende koningskap
van God vind ’n m ens veral in die latere boeke van die Ou Testam ent,
m et nam e in die profete. Dit hang nou saam m et die nasionale lewe
van Israel. In die tyd w aarin Israel se volksbestaan al m eer insink
en die w êreldm agte dreig om Israel te verp letter, ontstaan daar ’n
m ate van spanning tussen die geopenbaarde koningskap van God
en die feitelike ontw ikkeling van die geskiedenis. H ierdie spanning
word opgelos in dit w at die profete aangaande die kom ende koning
skap openbaar. H ierdie toekom sverw agting het so ’n prom inente betekenis binne die k ad e r van die profetiese G odsopenbaring, dat dit
as die sentrum van heel die O u-Testam entiese heilsbeloftes bestempel kan word.'»
H ierdie belofte van die kom ende koning uit die saad van Dawid
w at Israel w eer as volk sal herstel en die H ere sal laat troon in
Jerusalem word telkens as ’t w are bekragtig en as onteenseglik
w aar gem aak deur dit vas te bind aan die verbondsbeloftes.^“
Op grond hiervan kan ons dan aflei dat die ko ninkryk in sy
eskatologiese hoedanigheid die inhoud is van die verbondsbeloftes.

2. Die verhouding in die evangelies
2.1. B esien vanuit die verhond
In die sinoptiese evangelies word die verbond (veral by Lukas)
in die tradisionele sin van die verklaring van God se wil aangaande
die toekom stige verlossing, belofte en eise gebruik. Tiperend is die
woorde van L. Goppeld: „Als solcher ist die SiaOriKr) eine gnadige
Verfiigung Gottes, durch die e r den M enschen seine G em einschaft
skenkt, also eine H eilsordnung” .^“
Die Ou-Testam entiese gem eenskapsgedagte vind dus h ier sy
voortgang en so is die verbond dus reeds ’n realisering van die koningsheerskappy deur die gem eenskap m e t God.
Baie belangrik is in die evangelies die verwysing van Jesus na
die nagm aalsbeker as die Kaivq Sia9r]KT]. Volgens Behm,^i verwys Jesus
h ier na die eskatologiese beloftes van die nuwe verbond soos w at dit
saam getrek is in Jer. 31 ; 31— 33. Jesus m oet die nuwe dekreet wat
God gepubliseer het, uitvoer m et sy dood, om die verhouding tussen
God en m ens te herstel. Sy dood w at d eu r die nagm aalsbeker gerep re sen teer word, is die instelling van ’n nuwe orde. Dit lei onteen
seglik duidelik tot die gevolgtrekking: „The Kaivr) Sta^r/Kry is a cor
relative of th e j i a a t k E L a rov deov”?^
H ierm ee word die stelling van R idderbos w eer in herinnering
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geroep.23 Dit is duidelik dat die verbond en die ko n in kryk ’n tweevoudige realisering is van dieseljde heilsw erk van God in die
geskiedenis.
Reeds m et die geboorte van C hristus word d eu r Lukas daarop
gesinspeel dat die teokratiese verbondsbelofte aan Israel m et hierdie geboorte sy vervulling vind. Christus se geboorte is tegelyk die
kom s van die ko n in kryk en die vervulling van die verbond.^*
In Jesus se prediking aangaande die koninkryk word steeds
beklem toon dat die heil w at C hristus skenk, en die gem eenskap
m et Horn, gekw alifiseer word deur die verbond w at God m et Israel
opgerig het. Die verhouding tussen God en Israel ontvang egter ’n
diepere bepaling of dim ensie. Die „kinders van die koninkryk” as
aanduiding van die etniese Israel, word nou verstaan in die nuwe
sin van die „goeie saad” .
Soos w at die koninkryk ook in die Ou T estam ent die inhoud van
die verbond is, is dit ook hier die geval, m aar hier word die eksplisiete reduksie van die O u-Testam entiese p rofete benadruk: Alleen
die w at die prediking van die koninkryk glo, word die heil daarvan
deelagtig en is m etterd aad verbondskinders.
2.2. Die verhouding besien vanuit die ko ninkryk
Die koninkryk van God in die evangelies beteken veral drie dinge:
1. Dat God koning is, en dat Hy regeer. (B elangrikste aspek).
2. Die gebied w aaroor Hy Koning is, die m agsfeer, die burgers
van die koninkryk.
3. Die vrugte, die gevolge, die seëninge van sy heerskappy, soos
vrede, saligheid, geregtigheid, heerlikheid.^''
Vir die verhouding tussen verbond en koninkryk wil ons veral
by die eerste aspek aansluit.^“
Die regering, die koningsheerskappy, van God het ’n tweevoudige
inhoud, naam lik verlossing en gerig. Die verlossing lê in die gedagte
dat God sy koningsgeregtigheid gestand doen aan die wat as sy
volk hulle vertro u e op Hom stel. Die gerig kom voort uit die gedagte
d at God sy koninklike wil handhaaf teenoor die wat dit wil w eerstaan.
H ierdie aspekte van gerig en verlossing kom reeds duidelik by
Johannes die D oper in sy prediking van die koninkryk na vore. Johan
nes eis bekering m et die oog op die gerig van die koninkryk w at naby
is. H ierby kon niem and hom beroep op sy vleeslike afkoms van
A braham nie, m aar hy w at die godsgerig wil ontkom, m oet w erke
voortbring w at by die bekering pas.
H ierdie teosentriese k a ra k te r van die koninkryk kom ook voor
in die prediking van Jesus. Jesus is naam lik op aarde om die wil van
sy V ader te doen. Hy bid „Laat u koninkryk kom ” en dit word
voorafgegaan d eu r die bede dat God se Naam geheilig (geëerbiedig)
word en d at sy wil op aarde volbring sal word.
So besien, konstateer R idderbos, is die idee van die koninkryk
„in se ” ru im er en universeler as die van God se verbond.^’’ By die
verbond word alles gek onsentreer op die besondere band w at daar
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tussen die H ere en sy volk bestaan, terw yl die koninkryk die m eeste
k ere gesien word as die allesom vattende koningsheerskappy van God.
’n K ritiese vraag aan R idderbos ten opsigte hiervan, sou wees
of die koninkryk dan nie juis gerealiseer word deur die gem eenskap
tussen God en sy volk, die burgers van die koninkryk nie? Loop ’n
m ens nie die gevaar om die koninkryk en God se koningsheerskappy
te verobjektiveer nie?

3. Die verbond by Paulus
3.1. H o oftrekke
Dit is duidellk dat d aar in die briew e van Paulus, m et betrekking
to t die verbond, dieselfde lyne na vore tre e as w at in die evangelies
geopenbaar word. Die gem eenskapsgedagte in die verbond kom
duidelik na vore. Dit blyk reeds duidelik uit die instellingsw oorde van
die nagm aal w at Paulus in 1 Kor. 11 gebruik.^s Die nagm aal is
naam lik ’n gem eenskapsm aal.
Dit is eg ter duidelik dat P aulus baie m eer eksplisiet die lyn van
die verbond m et A braham en sy saad (Israel), d eu rtrek na die
universele kerk, as die w are, egte, regte, volkome Israel.^"
Paulus wou baie duidelik aantoon dat God ewig getrou is aan
sy verbond, en dat die lyn w at by A braham begin het, deurgaan,
en dat die volk Israel nooit verw erp is nie.®® Die oplossing van die
probleem lê dan daarin dat die verkryging van die verbondsbeloftes
nie berus op vleeslike nakom elingskap van A braham nie, m aar wel
op die geloof in Jesus C hristus en sy uitverkiesende genade.'*^
Op verskillende m aniere kom hierdie gedagtes in Paulus se
prediking na vore. By die bepaling oor wie die „saad van A braham ”
is; is dit „nie alleen die wat uit die w et is nie, m aar ook die w at uit
die geloof van A braham i s . . . ” (Rom. 4 : 16). Dit is naam lik die
w at aan C hristus behoort, w ant „En as julle aan C hristus behoort, dan
is ju lle die nageslag van A braham en volgens die belofte erfgenam e”
(Gal. 3 : 29). Juis daarom is nie, „Hy ’n Jood wat dit in die openbaar
is nie, en nie dit is besnydenis w at dit in die openbaar in die vlees
is nie, m aar hy is ’n Jood w at dit in die verborgene is, en besnydenis
is die van die h art in die gees, nie na die le tte r nie” (Rom. 2 : 28, 29).
H ier sluit Paulus dus aan by die lyn van die nuwe verbond wat
uitloop op die kerk as volk van God. Juis daarom noem hy hom self
’n d ienaar van die nuwe verbond.®^ H ier blyk duidelik w atter sentrale
plek die nuwe verbond inneem in die prediking van Paulus.^® Die
nuwe verbond gee die w esensbepaling van die N ieu-Testam entiese
kerk.
A1 die beloftes van die verbond en spesifiek die van die nuwe
verbond volgens Jer. 31 ; 33 en v erd er word nou vervul in die NieuT estam entiese kerk. D aarom kan Paulus heel die ryk-geskakeerde
benoem ing van Israel as volk van God in allerlei variasies op die
C hristelike gem eente toepas.
Een van die beloftes is dan ook juis om erfgenaam te mag
wees van die koninkryk van God (Kol. 1 : 12; 1 Kor. 6 : 9, 10; 15 ; 50;
Gal. 5 : 21).
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V anuit hierdie k ort oorsig kan voorlopig die volgende konklusies gem aak word:
1. N et soos in die Ou T estam ent en by die evangelies is die kon in kryk die doel van die verbond en vorm die totale inhoud van
die verbondsheloftes.
2. O m dat Paulus die verbond so sterk d eu rtrek na die Nieu-Testam entiese kerk, sou d aar ’n belangrike korrelasie kon wees tussen
die verhouding tussen ke rk en koninkryk, en verbond en koninkryk.
3.2. Die ko n in kryk by Paulus — hooftrekke
P aulus se prediking aangaande die koninkryk van God stem
saaklik ooreen m et die prediking van Jesus volgens die evangelies.^^
Alhoewel die woord „koninkryk van die hem ele” nie so ’n sentrale
plek inneem in die p rediking van P aulus nie, is dit duidelik dat die
koms van die koninkryk as die sentrum van God se weg d eu r die
wêreldgeskiedenis-‘“ ook die groot beheersende m otief is van Paulus
se prediking.
Paulus ontvou die koninkryk.»" Hy gee die im plikasies van die
feit d at die koninkryk van God in C hristus as die Seun van God
gekom het en w eer sal kom.”
Vra ’n m ens w at is nou, bale k o rt saam gevat, die inhoud van
die koninkryk van God volgens Paulus, dan gee P aulus self ’n antwoord, onder an d ere in Rom. 14 : 17: „W ant die koninkryk van
God is nie in spys en drank nie, m aar geregtigheid en vrede en
blydskap in die Heilige Gees” .
Die verband van hierdie vers is die gesprek oor die C hristelike
vryheid en die betekenis daarvan by die eet van sekere soorte
voedsel veral m et die oog op die „swak” b reed ers wie se gew ete by
die eet van „onrein” voedsel verk rag word.
Paulus v/il d at ten alle koste die vrede bew aar w ord en daar
nie onnodig tw eedrag, verskeuring en rusie in die gem eente ontstaan
nie. Om dit te b ereik sal sekere elem ente van die vryheid vrywilliglik afgelê m oet word.^®
Die m otivering vir hierdie najaging van vrede lê in die aangehaalde vers.^^* P aulus gee dus hier m et betrekking to t horisontale,
etiese problem e ’n vertikale, koninkryksgerigte, m otivering. Dit het
w eer by die m ens ’n v ertikale en daarvanaf uit ’n horisontale implikasie.'^“
In h ierdie verband ontvang die 8iKato(rvv7) die ctprjvrj en die
xaf>a as inhoudelike kw aliteite van die fSauLXeia tov Oeov besondere
n adruk. SiKmomvr) h et h ier te doen m et ’n verhouding — om in die
regte verhouding tot God te staan laat jou ook in die regte verhouding
to t jou m edem ens staan. Dit lei reeds na eiprjvTj w at in sy verbinding
m et die „sjalom ” van die Ou T estam ent van oudsher af die inhoud
is van die koninkryk, naam lik d a t d aar vrede, heelheid, volkom enheid,
rondheid is in die verhouding tussen God en m ens en juis daarom
ook tussen m ense, broeders in C hristus onderling. x“p« kom as ’n
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slotsom — die blydskap en vreugde wat heers in die koninkryk
van God in sy eskatologiese eindbestem m ing — m aar w at d eu r die
w erking van die Heilige Gees nou reeds in die gem eente d eu rb reek
en daarom voeg P aulus dan ook by: „ e v T r v e v t x a T i a y u a ” .*'^
W at is egter die m ateriële inhoud van die koninkryk volgens
Paulus? Wie en w at behoort tot die sfeer van die koninkryk? Op
hierdie vraag gee H. J. W esterink ’n suiw er antwoord.^^ „W at de
m ensen b etref, is de aanwezigheid (afwezigheid) van de /SaatXeia
correlaat m et de erkenning (ontkenning) van den Kupto?” . Volgens
1 Kor. 6 ; 11 is diegene w at afgewas is (Xovcra<T6e) die w at geheilig
is (■qyiaaO-qre) en die w at geregverdig is (E^LKaLutO-qrE) in die ko
ninkryk. Op grond hiervan konkludeer W esterink verder; „jiaaiXEta
b etekend hij Paulus: H eerschappij Gods c.q. van Christus, om vat
de gedoopten en beheerscht tenslotte heel den kosm os”.^^
Voorlopige konklusies ten opsigte van die verhouding tussen
verbond en koninkryk by P aulus besien vanuit die koninkryk sou
wees;
1. Die belofte van vred e w at deur die verbond aan die volk van
God gegee w ord is ’n eienskap van die koninkryk. Die verbondsbeloftes w ord dus in die ko n in kryk gerealiseer.
2. Waar d it by die verbond hoojsaaklik gaan om God se verhouding
m e t die m ens, gaan dit in die ko n in kryk in sy ruim ste sin om
God se heerskappy oor die ganse kosmos.

4. Enkele gedeeltes waaruit die verhouding m eer direk spreek
Paulus sê w elisw aar nooit m et soveel woorde eksplisiet w at die
verhouding tussen verbond en koninkryk is nie. Dit is ook te verstaan.
Sowel die verbond as die koninkryk was die nuwe begrippe w at hy
invoer nie, m aar reeds van die vroegste tye af deel van die woordeskat van die kerk. In dié tyd was d aar nie onduidelikheid oor die
betekenis van een van hierdie begrippe of oor die verhouding tussen
die twee nie. Paulus het dus nie nodig om daaraan eksplisiet aandag
te gee nie. Tog is dit duidelik dat d aa r vir Paulus ’n baie hegte verband tussen die verbond en die koninkryk is, en dit kom in sekere
S krifgedeeltes duidelik na vore:
4.1. 1 K orinthiërs 6 : 11
In hierdie perikoop veroordeel P aulus die onregverdiges en
wys dan daarop dat hulle nooit die koninkryk sal b eërf nie. In vers 10
gaan hy dan voort om die verskillende sondes op te noem w at geloVi^iges die koninkryk nie laat b eërf nie. Na hierdie duidelike aanduiding van diegene w at nie die koninkryk gaan b eë rf nie (Wendland tip eer dit as ’n „L asterkataloge”
verw ag ons om nou die
an der kant van die saak belig te sien. P aulus het gesê wie is uitgesluit uit die koninkryk, m aar wie is nou ingesluit?
In derd aad lyk dit of die volgende vers dan die verw agte teenpool aandui, w ant ons kry ’n drievoudige aAA«. Tog p ra a t Paulus
nie eksplisiet van die w at wel die koninkryk b eë rf nie, m aar verwys
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na die XovaairOe, die rfyiadO-qTe en die eSLKau>Or)Te (resp. die w at ,,afgew as” is, die wat „geheilig” is en die w at „geregverdig” is).
Die m eeste S k rifverklaarders is dit eens dat XovaaaOe ’n pertinente verw ysing is na die doop.^= Nou is dit egter ook so dat Paulus
die doop sien as ’n teken van die nuwe verbond. N et so is die
TjyiaarOrjTE en die
LKmutOt]te woorde wat dikwels in die kad er van
die nuwe verbond gebruik word.
Dit lyk dus asof P aulus hier in dieselfde asem van die koninkryk en die nuwe verbond p raat. H ier kom verbond en koninkryk
vir Paulus baie naby aan m ekaar. Dit is vir horn nie botsende begrippe nie, m aar hy lê hier ’n band van gelykheid tussen verbond
en koninkryk.
4.2. E fesiërs 2 : 12
In die perikoop w aarin hierdie vers voorkom, gaan die hoofsaak
om die eenheid van die heidene en Jode in die kerk van C hristus
d eu r die genade van C hristus.
Om die heidene deeglik onder die aandag te bring van die rykdom van God se genade w at hulle deelagtig geword het, word aan
hulle voorgehou hoedanig hulle lewe en lew ensuitsigte was voordat
hulle by die C hristelike kerk ingelyf is.
Die belangrikste is dat die heidene in die tyd buite C hristus,
(x<»pia
was. W at dit beteken en inhou word dan v erd er
aangedui as die vervreem ding van TroXireia rov IcrpaeX. en van die
hiaO i)K o> v rrj9 E ir a y y E X u x ';.

W at vir ons hier, in die lyn van ons tem a, van besondere belang
is, is die feit dat die i^oXneia en SiaOrfKr] so in een lyn genoem word.
E ersgenoem de slaan naam lik op die burgerskap nie net van Israel as
etniese volksgrootheid nie, m aar op burgerskap in die koninkryk
van God.'*»
Die 8uï6riK(úv T7J9 E-n-íYyyEXia'í slaan op die belofte van die Messias
w at die hoofinhoud van die verbondsbeloftes is by A braham , Dawid,
Sinai en die nuwe verbond w at die p rofete aankondig.
W aar die heidene dus uitgesluit was uit beide die kring van die
verbond en die koninkryk om dat hulle
Xpiarov was, het hulle
nou deel aan beide om dat hulle nou ev Xpto-™ is.
Ons kan dus se dat by Paulus, die deelnam e aan beide die ver
bond en die ko n in kryk beheers w ord deur die inbegrepenheid by
C hristus van die gelounge, h etsy Jood of heiden.

5. Samevattende resultate; die verhouding tussen verbond en
koninkryk by Paulus
5.1. P aulus se g ebruik van die begrippe verbond en koninkryk lê
in een lyn m et die betekenis van die begrippe in die Ou T esta
m ent en die evangelies.
5.2. By Paulus kom die twee begrippe baie na aan m ekaar te staan;
sodanig so dat hy soms in een asem beide begrippe gebruik.
5.3. P aulus lê besondere klem op die lyn van die verbond w at uit-
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5.4.
5.5.
5.6.
5.7.

5.8.
5.9.
5.10.

loop op die kerk van Jesus C hristus. ’n Mens sou dus in ’n
v erd ere studie die verhouding kerk-koninkryk kon vergelyk
m et die verhouding verbond-koninkryk.
N et soos in die Ou T estam ent en by die evangelies is die
koninkryk die inhoud en die hoofsom van die beloftes van
die verbond. Die verbond strek hom uit na die koninkryk.
In die finale koms van die koninkryk word al die verbondsbeloftes gerealiseer.
Om dat die koninkryk reeds gekom het m et die koms van
C hristus, is sommige van die verbondsbeloftes gerealiseer en
w'ord d eu r die „verbondelinge” geniet.
Die verbond het hoofsaaklik te doen m et die verhouding
tussen God en m ens — dit vorm die speerpunt van die ver
bond. Die koninkryk het nie net m et die m ens nie, m aar m et
God se koningsheerskappy oor die ganse kosmos te doen,
w aarby die m ens in die sentrum staan as geskape na die
beeld van God.
Die te rre in van die koninkryk is dus ru im er as die van die
verbond en ook van die kerk. H ier m oet egter daarteen gew aak
word dat die koninkryk nie verontpersoonlik word nie.
Sowel die koninkryk as die verbond beskryf die realisering
van God se heilsw erk in die geskiedenis.
Die heilsw erk van beide verbond en koninkryk word gekwalifiseer, d eu r die inbegrepenheid by Christus.

6. Ten slotte
Die prediking, w at beantw oord aan sy Goddelike eis, m oet nie
alleen suiw ere verbondsprediking wees nie, m aar ook dinam iese
verkondiging van die koninkryk w at naby gekom het, en aan die
gem eente uitsig gee op die eskatologiese volheid van God se
koningsheerskappy.
A lleen as die prediking bew eeg in die kragveld van beide die
pole van die verbond en koninkryk sal die kerk sy stryd teen sekularisasie kan voortsit en terselfdertyd bew aar bly van v erstarring.
V anuit die regte verhouding tussen verbond en koninkryk kan sov/el
die ,,uit God” as die „tot God” in sy ruim ste sin begryp word.
P. J. Buys, O dendaalsrus.
Institusie II X, 1. Vgl. ook W olff, H. H.: Die Einheit des Bundes; das
Verhaltnis vom Altem und Neuen Testam ent bei Calvin. Moers, Neukirchen, 1958.
d ’Assonville, V. E.: John Knox and the institutes of Calvin. Durban,
Drakensberg Press, 1968. gee ’n mooi oorsig oor die hoofm omente van
Calvyn se teologie. Vir Calvyn se siening oor die koninkryk as hermeneutiese vertrekpunt, vergelyk Floor, L. Calvyn se Herm eneutiek en sy
betekenis vir ons tyd. In: In die Skriflig, Jrg. 4, nr. 14, p. 9 en verder.
Vir ’n kort oriëntering oor die geskiedenis van die koninkryksgedagte
in die teologie, vgl. Van der Walt, S. J.: Teologies-historiese blik op die
gedagte van die koninkryk van God. In: Die koninkryk van God. Pot-
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chefstroom, Potchefstroom Herald, 1969, en ook W esterink, H. J.; Het
koninkrijk Gods bij Paulus. Hilversum, Schipper, 1937, p, 8—42.
Id., p. 267 e.v.
Vgl. Holwerda, B.: De betekenis van verbond en kerk voor huwelijk,
gezin en jeugd. Goes, Oosterbaan & Le Cointre, 1966. „Daar is bv. onenighoid over ’t gebruik van het woord verbond. Sommigen zijn van
oordeel, dat die term te eenzijdig, te uitsluitend gebezigd wordt; dat
er te w einig gesproken wordt over het koninkrijk G od s. . . ”
Gepubliseer in: Gereformeerd theologisch tijdschrift. Jrg. 44, 1943, p. 97
e.v. In ’n artikel oor „Het verbond der genade” in: Dogma der kerk,
onder red. van Berkouwer, G. C. en Toornvliet, G. Groningen, 1949,
fulm ineer Ridderbos teen „De alom vattende conceptie van het verbond”,
vgl. p. 290 e.v.
Twee populêr-wetenskaplike werkies wat ’n beknopte dog waardevolle
oorsig gee van die buite-Bybelse verbonde met betrekking tot die verbond
soos wat dit in die Ou Testam ent na vore tree, is die van Van Rongen, G.:
Zijn vast verbond. Goes, Oosterbaan & Le Cointre, 1966 en Wijngaards,
J. Vazal en Jahwe. Baarn, Bosch & Keuning, 1965. (Lg. is van RoomsKatolieke kant.)
Vgl. De Vuyst, J.: „Oud en Nieuw Verbond” in de brief aan de Hebreën,
(diss.). Kampen, Kok, 1964, p. 13.
Indeling van Quell. SiaerjKti in: Kittel. Theological dictionary of the New
Testam ent, dl. II. Grand Rapids, Mich., Eerdmans, 1968, 3e druk.
Vir die verbond tussen mense, vgl. ook De Vuyst: a.w., p. 25. „Zo is een
berit dus allereerst een plechtig aangegane en onder goddelijke sancties
staande verhouding, die zich door haar bijzondere hechtheid en duurzaamhedd van andere verhoudingen onderscheidt”. Quell, a. art. onderskei
ook ’n verbond wat in digterlike of m etaforiese sin deur God of die mens,
m et diere of dinge aangegaan word. Vgl. p. 109, voetnoot 23.
De Vuyst: a.w., p. 32 gee in verband hierm ee talle voorbeelde.
Vir ’n beknopte oorsig oor die aard van die vasalverbond, vgl. Wijngaards:
a.w., p. 9—29.
Vgl. Van Rongen; a.w., p. 108—117.
A. art., p. 97, stelling 1.
Vgl. Quell; a. art., p. 121.
Ridderbos, H. N.; De komst van het koninkrijk. Kampen, Kok, 1950,
p. 24—25. Du Toit, S.; Die koninkryk van God in die O.T. in: Die koninkryk van God, p. 11 e.v. Bright, J.: The kingdom o f God. New York,
Abingdon Press, cl953, p. 18 e.v. Von Rad; Baai\evs in: Kittel: a.w., dl. I,
p. 568. Bruce, F. F. The New Testam ent developm ent of Old Testament
them es. Grand Rapids, Mich., Eerdmans, cl968, p. 22 e.v. en ook Vriezen,
Th. C.; Hoofdlijnen der theologie van het Oude Testament; 3e druk.
Wageningen, Veenman, 1966, p. 465 e.v.
Ridderbos, H. N.; De komst van het koninkrijk. Kampen, Kok, 1950, p. 25.
Hierby moet onthou word dat God se koningsheerskappy volgens die
O.T. veel wyer strek as die draagwydte van die woord malkut.
Vgl. bv. Jer. 33 : 20—21 en 25—26, en die hele hoofstuk 31 waar aan die
begin van die hoofstuk gespreek word van die heropbou van Israel —
in eskatologiese sin. Vs. 4; „Ek sal jou weer bou en jy sal versier word
o jonkvrou van I s r a e l...”, vs. 7: ....... Jubel oor Jakob van vreugde.
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en juig oor die hoof van die nasies; laat dit hoor, sing lof an sê: o HERE,
verlos u volk, die oorblyfsel van Israel”. A1 hierdie ryke beloftes word dan
juis fundeer in die nuwe verbond, verse 31—33.
Aangehaal deur De Vuyst: a.w., p. 56.
Behm: &iaer)Kr) in: Kittel, Theological dictionary o f the New Testament,
dl. II, p. 133. Vgl. ook Ridderbos, H. N.: De komst van het koninkrijk, p.
181 en verder oor die nagmaal. Vgl. ook Snyman, W. J.: Openbaringsgeskiedenis Nuwe Testament. Die vier evangelies. Potchefstroom, Pro Rege,
1967, p. 106. „By die instelling van die nagmaal, is die sentrale tema
in die openbaringsgeskiedenis: Die koninkryk van God”.
Behm, p. 134.
Vgl. voetnoot 14.
Ridderbos, H. N.: De komst van het koninkrijk, p. 178.
Indeling van Van der Walt, T.; Die voleinding van die koninkryk in:
Die koninkryk van God, p. 99.
Ridderbos, H. N. sê hiervan; „Daarom is de idee van de komst van het
koninkrijk voor alles: die van de koninklijke zelfhandhaving Gods, van
de realisering van zijn rijk, van zijn komen tot de wereld om Zich in zijn
koninklijke majesteit, koninklijke kracht en koninklijke recht te openbaren”. De komst van het koninkrijk, p. 36.
Vgl. De komst van het koninkrijk, p. 37 en a. art., p. 116 en verder.
Vgl. bv. Delling, G. von: Das Abendmahlsgeschehen nach Paulus in:
Kerygma und Dogma, Jrg. 10, 1964, p. 61 en verder, en ook Behm, a. art.,
p. 130.
Ridderbos stel dit mooi: ....... hij zoekt de verbindingen te leggen tussen
het oude en het nieuwe, hij zoekt heel de wondere w eg van de geschiedenis des heils in een blik te oversien”. Het verbond der genade in:
Berkhouwer, G. C. en Toornvliet, G.: Het dogma der kerk. Groningen,
Haan 1949, p. 305. Vgl. ook Ridderbos. Paulus, ontwerp van zijn theologie.
Kampen, Kok, 1971, p. 371, e.v.
Vgl. die sterk ontkenning wat Paulus deurgaans gebruik op vrae soos:
, Het God dan ontrou geword?”, of „Is daar dan onreg by God?”, ens. Bv.
Rom. 11 : 1, „Het God miskien sy volk verstoot”, dan volg onmiddellik:
pv yspoTo wat die aantyging ten sterkste verwerp.
Dit beteken egter nie dat Paulus die „saad van Abraham” vergeestelik nie.
Vgl. hieroor verder Coetzee, J. C.: Volk en Godsvolk in die Nuwe Testa
ment. Potchefstroom, Pro Rege, 1965, p. 172 en verder.
2 Kor. 3 : 6. Vgl. hiervoor Van Unnik, W. C.; With unveiled face in:
Novum Testamentum, bd. 6, p. 153.
Ridderbos, H. N.: Paulus, ontwerp van zijn theologie. Kampen, Kok, 1971,
p. 374 en verder.
Ridderbos, H. N.: Paulus . . . , p. 45 en verder. ’n Leemte in hierdie andersins voortreflike werk van Ridderbos is dat hy nie eksplisiet aandag gee
aan Paulus se prediking aangaande die koninkryk nie, maar dit alleen
so in die verbygaan aanraak. Vgl. ook W esterink, H. J.: a. art., p. 45 en
verder.
Die betekenis van „die koninkryk van God, as die sentrum van die wêreldgeskiedenis” vir ’n Skriftuurlike geskiedenisbeskouing word deur Berkhof
aangedui. Met betrekking tot die koninkryk by Paulus, meen hy ’n
„naherwartung” te bespeur. Vgl. Berkhof, H.: Christus de zin der ge-
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schiedenis. Nijkerk, Callenbach, 1966, p. 74.
So ook by Floor, L. en Snyman, W. J.: Die koninkryk van God in die
Nuwe Testam ent in: Die koninkryk van God, p. 50 en verder.
Schmidt, K. L.: paaiXna in: Theological dictionary of the New Testament,
p. 583, voetnoot 76.
So bv. by Bruce, F. F.: The Epistle of Paul to the Romans. London, Tyndale Press, 1966. 3e druk, p. 252.
Vgl. die Km wat hierdie vers aan die voorafgaande gedagtegang verbind.
Heelwat kommentare w^il hier slegs ’n horisontaal-etiese strekking onderskei, bv. Wuest, K. S.: Romans in the Greek N.T. Grand Rapids, Mich.,
Eerdmans, cl955, p. 238, en Westerink: a.w., p. 54 en verder. Daarteenoor
egter word beide onderskei deur Ridderbos, H. N.: Aan de Romeinen.
Kampen, Kok, 1959, p. 313 en Jager, H. J.: Enige opmerkingen over die
brief aan de Romeinen; college dictaat, s.j. en Althaus, P.: Der Brief
an die Romer. Gottingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1966, p. 143.
So ook by Bruce: op. cit.
A.W., p. 102.
Id., p. 104.
Wendland, H. D.: Die Briefe an die Korinther. Gottingen, Vandenhoeck
& Ruprecht, 1968, p. 49.
Id., Ridderbos, H. N.: P a u lu s. . . , p. 443 en verder; Westerink: a.w., p.
268; Grosheide, F. W.: De eerste brief aan de kerk te Korinthe. Kampen,
Kok, 1957, p. 164 en verder; anders egter by Morris, L.: The first epistle
of Paul to the Corinthians. London, Tyndale Press, 1968, p. 98 en verder.
So by Strathmann: 'iroXiTeia in: Theological dictionary of the New Testa
ment, dl. 6, p. 535. Greydanus, S.: De brieven van de apostel Paulus aan
de Efeziers en de Filippenzen. Kampen, Kok, 1962. Conzelmann, H.: Der
Brief an die Ephezer. Gottingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1970, p. 68.
Grosheide, F. W.: De brief van Paulus aan de Efeziers. Kampen, Kok,
1960, p. 42.

