
De Koning der koningen 

I. Jezus Christus’ aanspraak op het koninkrijk 

Wij hebben gezien dat Jezus Christus de Rechter is, omdat Hij zowel Zoon van God als Zoon 

des mensen is. Hij is ook de Koning der koningen omdat Hij tegelijkertijd de Heer en de Zoon 

van David is. 

1. Christus de Heer 

Feitelijk bezit alleen God de heerschappij. Dit zagen wij al toen wij over het Paradijs en over 

de oorspronkelijke theocratie spraken: ‘De Here is Koning, eeuwig en altoos... Des Heren is 

de aarde en haar volheid, de wereld en die daarop wonen, want Hij heeft haar op de zeeën 

gegrond.. De Here der heerscharen, Hij is de Koning der ere... Psalmzingt onze Koning, 

psalmzingt! Want God is de Koning der ganse aarde.’ Ps. 10:16; 24:1-2, 10; 47:7-8. ‘Wie zou 

u niet vrezen, o Koning der volkeren?’ Jer. 10:7. 

God is niet alleen de Koning van het heelal en van de volken, Hij is het ook van Israël: ‘Want 

de Here, onze Rechter. de Here, onze Wetgever, de Here, onze Koning... de Koning en 

Verlosser van Israël.’ Jes. 33:22; 44:6. 

Het Oude Testament spreekt over Jezus als de Eeuwige Koning, juist omdat op Hem de 

heerschappij van de aarde en de hele wereld zal rusten. De engelen hebben bij Zijn komst 

verkondigd: ‘Deze zal groot zijn en Zoon des Allerhoogsten genoemd worden... U is heden de 

Heiland geboren, namelijk Christus, de Here, in de stad van David.’ Luc. 1:32; 2:11. Jezus 

baseert Zich op psalm 110 om te bewijzen dat hij Davids ‘Heer’ is: ‘De Here heeft gezegd tot 

mijn Here: Zet U aan mijn rechterhand...’ Matth. 22:41-45. Petrus zegt op de pinksterdag: 

‘Dus moet ook het ganse huis Israëls zeker weten, dat God Hem én tot Here én tot Christus 

gemaakt heeft, deze Jezus, die gij gekruisigd hebt’. Hand. 2:36. 

Zo zullen in Christus de profetieën, volgens welke de Here zelf tijdens het duizendjarig rijk 

op aarde zal regeren, in vervulling gaan: ‘En Hij zal richten tussen volk en volk en 

rechtspreken over machtige natiën... de Here der heerscharen zal Koning zijn op de berg Sion 

en in Jeruzalem, en er zal heerlijkheid zijn ten aanschouwen van zijn oudsten.’ Jes. 2:4; 24:23 

enz. 

2. De Zoon van David 

Toen de theocratie van Israël was afgelopen wilde God niets liever dan dat er een koning 

kwam die naar God luisterde. Toen kwam David, een man naar Gods hart. Hij gaf hem een 

gedeelte van Zijn macht en beloofde dat Hij voor eeuwig op de troon zou zitten. De profeet 

Nathan zei tot David: ‘Ook kondigt de Here u aan: de Here zal u een huis bouwen... dan zal Ik 

uw nakomeling, uw eigen zoon, na u doen optreden, en Ik zal zijn koningschap bevestigen... 

Uw huis en uw koningschap zullen voor immer bestendig zijn.’ 2 Sam. 7:11-13,16. 

‘Ik heb David, mijn knecht, gevonden... Zijn nakroost zal voor altoos bestaan, zijn troon zal 

als de zon vóór Mij zijn: als de maan zal hij voor altoos vaststaan.’ Ps. 89:21,30, 37, 38. 

Toen de Heer dit profetische verbond met David sloot, was dat slechts de vervulling van al 

heel oude voorzeggingen. Want God wordt nooit maar zó door iets overvallen. Hij wist al dat 

er een einde aan de theocratie van Israël zou komen en Hij had reeds in de eerste 

Bijbelboeken laten aankondigen, dat zij eens door het koningschap vervangen zou worden. De 

stervende Jakob zei van de stam Juda: ‘Een leeuwenwelp is Juda... de scepter zal van Juda 

niet wijken, noch de heersersstaf tussen zijn voeten, totdat Silo komt (of: Degene, wie de 

scepter toebehoort) en Hem zullen de volken gehoorzaam zijn.’ Gen. 49:10. Inderdaad kwam 

uit Juda’s stam de koninklijke familie van David voort en ook Christus, die de Openbaring ‘de 



leeuw uit de stam Juda’ (Openb. 5:5) noemt, is van deze stam. Ook Biliam had de komst van 

de Koning der koningen reeds voorzien: ‘Ik zie hem, maar niet nu; ik schouw hem, maar niet 

van nabij; een ster gaat op uit Jakob, een scepter rijst op uit Israël... Hij zal heersen uit Jakob.’ 

Num. 24:17, 19. 

Niet al deze beloften zijn met David en zijn opvolgers in vervulling gegaan. Na hen komt 

Nebukadnezar die in 585 v. Chr. de laatste koning van Juda afzet en vanaf die tijd is er geen 

koning op de troon van Israël. Maar als Amos de komst van de Messias aankondigt, zegt hij: 

‘Te dien dage zal Ik de vervallen hut van David weder oprichten, Ik zal haar scheuren dichten 

en wat daarvan is ingestort, overeind zetten, Ik zal haar herbouwen als in de dagen van ouds.’ 

9:11. Ook David begreep wel dat de eeuwige beloften die God aan zijn huis schonk in 

Christus hun vervulling zouden vinden. Petrus zegt het aldus: ‘Daar hij (David) nu een profeet 

was en wist, dat God hem onder ede gezworen had een uit de vrucht zijner lendenen op zijn 

troon te doen zitten, heeft hij in de toekomst gezien en gesproken van de opstanding van de 

Christus.’ Hand. 2:30-31. 

Daarom benadrukt het Nieuwe Testament het feit dat Jezus naar het vlees de Zoon van David 

is, de door Israël verwachte koning: in het eerste vers van Mattheüs wordt Hij ons dan ook 

voorgesteld. Jezus’ pleegvader, Jozef, was van het geslacht van David, Matth. 1:16; Luc. 

1:27. Ook Maria kwam uit hetzelfde geslacht. (Wanneer men de twee verschillende 

stambomen uit Mattheüs 1:1-17 en uit Luc. 3:23-28 met elkaar vergelijkt, komt men tot de 

conclusie dat deze laatste waarschijnlijk die van Maria is). De engel Gabriël zei tot Maria: 

‘Gij zult een zoon baren... en de Here God zal Hem de troon van zijn vader David geven.’ En 

Zacharias, de vader van Johannes de Doper riep uit: ‘Gelooft zij de Here... want Hij heeft ons 

een hoorn des heils opgericht, in het huis van David, zijn knecht, - gelijk Hij gesproken heeft 

door de mond zijner heilige profeten van oudsher - . . .’ Luc. 1:31-32,68-69. 

De schriftgeleerden en de Farizeeën wisten heel goed dat Christus de Zoon van David zijn 

moest, Matth. 22:42; Marc. 12:35, en daarom sturen ze de wijzen uit het Oosten zonder enige 

aarzeling naar Bethlehem, de stad van David, om daar de Koning der Joden te zoeken. Matth. 

2:2-6. Micha had namelijk geschreven: ‘En gij Bethlehem Efratha, al zijt gij klein onder de 

geslachten van Juda, uit u zal Mij voortkomen die een heerser zal zijn over Israël.’ Micha 5:1. 

Het moet min of meer de gewoonte zijn geweest om Jezus de titel ‘Zoon van David’ te geven, 

want zo wordt Hij door de menigte en Bartimeus aangesproken, Matth. 12:23; en Marcus 

10:47. Op Palmpasen vervult de Heer de profetie van Zacharia: ‘Zegt der dochter Sions: Zie, 

uw koning komt tot u, zachtmoedig en rijdend op een ezel...’ en de schare roept dadelijk: 

‘Hosanna, de Zoon van David... Gezegend het komende rijk van onze vader David.’ Zach. 

9:9; Matth. 21:5,9; Marc. 11:10. Ook de apostelen Paulus en Johannes leren dat Jezus 

Christus ‘gesproten is uit het geslacht van David naar het vlees, en dat Hij de wortel Davids 

is’. Rom. 1:3 en Openb. 5:5. (Wij zagen al wat Petrus zei: Hand. 2:29-31). 

Men kan zich voorstellen dat Jezus zelfs bij Zijn eerste komst met deze aanspraken op het 

koninkrijk zich gemakkelijk als Koning van Israël had kunnen doen gelden. Wij hebben 

gezien hoe Hij Zijn koninkrijk aan de Joden aanbood, maar zij verwierpen dit koninkrijk en 

wilden er niets van weten. Nu zullen wij zien hoe de Heer, Davids zoon, Zijn heerlijke heer-

schappij zal vestigen. 

II. De zalving van de Koning der koningen 

1. Jezus wordt in de hemel tot Koning uitgeroepen 

Jezus is ‘de man van hoge geboorte die naar een ver land ging om voor zich de koninklijke 

waardigheid in ontvangst te nemen en (daarna) terug te keren.’ Luc. 19:12. Op de dag van 

Zijn hemelvaart heeft Hij Zich aan de rechterhand van God gezet, totdat zijn Vader al Zijn 



vijanden gemaakt heeft tot een voetbank voor Zijn voeten. Marc. 16:19; Hand. 2:33-35. God 

heeft in Christus Zijn macht getoond: ‘door Hem uit de doden op te wekken en Hem te zetten 

aan zijn rechterhand in de hemelse gewesten, boven alle overheid en macht en kracht en 

heerschappij en alle naam, die genoemd wordt niet alleen in deze, maar ook in de toekomende 

eeuw. En Hij heeft alles onder Zijn voeten gesteld.’ Ef. 1:20-22. Jezus heeft Zich vernederd 

en is gehoorzaam geweest tot de dood van het kruis ‘daarom heeft God Hem ook uitermate 

verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken, opdat in de naam van Jezus zich alle 

knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle 

tong zou belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader!’ Fil. 2:9-11. 

Maar deze kroning van Jezus in de hemel is tot nu toe op aarde nog niet zichtbaar geworden. 

‘Doch thans zien wij nog niet dat Hem alle dingen onderworpen zijn.’ Hebr. 2:8. Maar het 

ogenblik nadert, dat dit veranderen zal. 

2. Jezus zal Zijn heerschappij werkelijk opnemen 

‘En de zevende engel blies de bazuin en luide stemmen klonken in de hemel, zeggende: Het 

koningschap over de wereld is gekomen aan onze Here en aan Zijn Gezalfde, en Hij zal als 

koning heersen tot in alle eeuwigheden...’ En de oudsten knielden en zeiden: ‘Wij danken U 

Here God... dat Gij uw grote macht hebt opgenomen en het koningschap hebt aanvaard; en de 

volkeren waren toornig geworden, maar Uw toorn is gekomen en de tijd voor de doden om 

geoordeeld te worden en om het loon te geven aan uw knechten, profeten, en aan de heiligen 

en aan hen, die Uw naam vrezen, aan de kleinen en de groten en om te verderven wie de aarde 

verderven.’ Openb. 1 1:15-18. 

‘En zie, met de wolken des hemels kwam iemand gelijk een mensenzoon; hij begaf zich tot de 

Oude van dagen, en men leidde hem voor deze; en hem werd heerschappij gegeven en eer en 

koninklijke macht, en alle volken, natiën en talen dienden hem. Zijn heerschappij is een 

eeuwige heerschappij, die niet zal vergaan, en zijn koningschap is een, dat onverderfelijk is.’ 

Dan. 7:13-14. 

‘De koningen der aarde scharen zich in slagorde... tegen de Here en Zijn Gezalfde. Laat ons 

hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen! - Die in de hemel zetelt lacht; de 

Here spot met hen. Dan spreekt Hij tot hen in Zijn toorn en verschrikt hen in Zijn gramschap: 

Ik heb immers mijn koning gesteld  

Over Sion, mijn heilige berg. 

Ik wil gewagen van het besluit... vraag Mij en Ik zal volken geven tot uw erfdeel, de einden 

der aarde tot uw bezit’. Ps. 2:1-8. 

Gods geduld is ten einde, er is een eind aan de tijd der heidenen gekomen. De Heer heeft lang 

genoeg gewacht en men heeft Hem lang genoeg veracht op aarde. Nu komt Hij om te heersen. 

Wie zou niet met de psalmist zingen: 

‘Geeft de Here heerlijkheid en sterkte...  

Zegt onder de volken: De Here is Koning...  

De hemel verheuge zich, de aarde juiche,  

voor de Here, want Hij komt,  

want Hij komt om de aarde te richten;  

Hij zal de wereld richten in gerechtigheid  

en de volken in zijn trouw.’ Ps. 96:7,10; 98:69. 



III. De beschrijving van de grote Koning 

Wij zullen hier die profetieën kiezen. die wij nog niet eerder hebben aangehaald, en die een 

beeld geven van de majesteit en de heerlijkheid van de Heer der heren: ‘Ik draagt mijn gedicht 

een koning voor... Gij zijt schoner dan de mensenkinderen, liefelijkheid is over Uw lippen 

uitgegoten... Uw troon, o God, staat voor altoos en eeuwig, Uw koninklijke scepter is een 

rechtmatige scepter. Gij hebt gerechtigheid lief en haat goddeloosheid; daarom heeft, o God, 

Uw God U gezalfd met vreugdeolie.. . de gemalin’ (beeld van de kerk) staat aan Uw 

rechterhand in goud van Ofir.’ Ps. 45:2-10. 

‘Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven en de heerschappij rust op Zijn 

schouder en men noemt Hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, 

Vredevorst. Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David en 

over Zijn koninkrijk, doordat Hij het sticht en grondvest met recht en gerechtigheid, van nu 

aan tot in eeuwigheid. De ijver van de Here der heerscharen zal dit doen.’ Jes. 9:5-6. 

‘En er zal een rijsje voortkomen uit de tronk van Isaï (de vader van David en voorouder van 

Christus) en een scheut uit zijn wortelen zal vruchtdragen. En op hem zal de Geest des Heren 

rusten. En het zal te dien dage geschieden, dat de volken de wortel van Isaï zullen zoeken, die 

zal staan als een banier der natiën, en zijn rustplaats zal heerlijk zijn.’ Jes. 11: 1-2,10. 

‘Uw ogen zullen de Koning in zijn schoonheid aanschouwen... Want de Here, onze Rechter, 

de Here, onze Wetgever, de Here, onze Koning, Hij zal ons verlossen.’ Jes. 33:17,22. 

‘Zie, mijn knecht, die Ik ondersteun; mijn uitverkorene, in wie Ik een welbehagen heb. Ik heb 

mijn Geest op hem gelegd; Hij zal de volken het recht openbaren... Hij zal niet kwijnen en 

niet geknakt worden, tot Hij op aarde het recht zal hebben gebracht; en op zijn wetsonderricht 

zullen de kustlanden wachten.’ Jes. 42:1,4. 

‘Het is te gering, dat gij Mij tot een knecht zoudt zijn om de stammen van Jakob weder op te 

richten en de bewaarden van Israël terug te brengen; Ik stel u tot een licht der volken, opdat 

Mijn heil reike tot het einde der aarde.’ Jes. 49:6 ‘Zie, de dagen komen, luidt het woord des 

Heren, dat Ik aan David een rechtvaardige Spruit zal verwekken; die zal als koning regeren en 

verstandig handelen, die zal recht en gerechtigheid doen in het land... en dit is zijn naam, 

waarmede men hem zal noemen: de Here onze gerechtigheid... Want zo zegt de Here: 

Nimmer zal het David ontbreken aan een man, die op de troon van het huis Israëls gezeten is.’ 

Jer. 23:5-6; 33:17. 

‘En gij, Bethlehem... uit u zal Mij voortkomen die een heerser zal zijn over Israël en wiens 

oorsprong is van ouds, van de dagen der eeuwigheid... Dan zal Hij staan en hen weiden in de 

kracht des Heren, in de majesteit van de naam des Heren, Zijns Gods... want nu zal Hij groot 

zijn tot aan de einde der aarde, en Hij zal vrede zijn.’ Micha 5:1-4. 

‘Verheug u en wees vrolijk van ganser harte, dochter van Jeruzalem!... De Koning Israëls, de 

Here, is in uw midden... een held, die verlost. Hij zal Zich over u met vreugde verblijden, Hij 

zal zwijgen in zijn liefde; Hij zal over u juichen met gejubel.’ Zef. 3:14-17. 

‘Zo zegt de Here der heerscharen: zie, een man, wiens naam is Spruit. Deze zal uit zijn plaats 

uitspruiten en hij zal de tempel des Heren bouwen. Ja, hij zal de tempel des Heren bouwen en 

hij zal met majesteit bekleed zijn en als heerser zitten op zijn troon: en hij zal priester zijn op 

zijn troon; heilzaam overleg zal er tussen hen beiden zijn.’ (tussen de troon en het heiligdom), 

Zach. 6:12-13. Dit is een opmerkelijke tekst. In Israël werd de priesterdienst altijd door de 

stam van Levi uitgevoerd, maar het koningschap behoorde aan de stam van Juda, maar deze 

twee taken werden nooit in één persoon samengebracht. Koning Uzzia werd met melaatsheid 

geslagen en stierf op smadelijke wijze, omdat hij het trotse plan had opgevat om reukwerk in 



de tempel te offeren, 2 Kron. 26:16-21. Wanneer Christus regeert hoeft men niet meer bang te 

zijn dat hier door de koninklijke macht inbreuk op gemaakt wordt en de Heer zal zowel 

priester als koning zijn. 

‘Zie, uw koning komt tot u, hij is rechtvaardig en zegevierend, nederig en rijdende op een 

ezel, op een ezelhengst, een ezelinnejong. . . (het begin van deze profetie had zijn eerste 

vervulling op Palmpasen; maar het vervolg moet nog gebeuren). De strijdboog wordt teniet 

gedaan; en hij zal de volken vrede verkondigen, en zijn heerschappij zal zich uitstrekken van 

zee tot zee, en van de Rivier tot de einden der aarde... Het huis van David zal zijn als God, als 

de Engel des Heren voor hun aangezicht.’ Zach. 9:9-10;12:8. 

‘Maar voor u, die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan, en er zal genezing 

zijn onder haar vleugelen.’ Mal. 4:2. 

Wat zal dat een blijdschap geven om zo’n Koning op aarde te hebben. En wat een 

tegenstelling ook met die afschuwelijke koning die de mensen zich hadden verkozen, en die 

de laatste is in een lange en droeve rij van zondige en trotse koningen. 

Het is duidelijk dat alleen door de verschijning van Jezus Christus een nieuw tijdperk met 

grote zegeningen kan beginnen. Wij willen nu snel overgaan naar het hoofdstuk waarin we de 

heerschappij van de vredesvorst nader willen bezien. 

 


