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1. Jesus het gekom om vir ons ware hoop te gee 
Skriflesing: Lukas 2:25-40 

Lukas 2:25-40  

25 Daar was ’n man met die naam Simeon wat in Jerusalem gewoon 

 het. Hy was wetsgetrou en baie toegewyd. Hy was met die Heilige Gees 

vervul en het gretig uitgesien na Israel se bevryding. 26  

Die Heilige Gees het aan hom bekendgemaak dat hy nie sou sterf 

voordat hy die Gesalfde van die Here gesien het nie. 27  

Daardie dag het die Gees hom na die tempel toe gelei.  

Toe Maria en Josef opdaag om die Kindjie Jesus aan die Here te wy, 

soos die wet vereis het, 28 was Simeon daar.  

Hy het die Kind in sy arms geneem en God geprys: 

29 “Here, nou kan u dienskneg in vrede sterf soos U my beloof het, 30 want 

ek het die verlossing gesien 31 wat U voorberei het voor die oë van alle 

volke, 32 ’n lig om God aan die nasies bekend te maak, en die glorie van u 

volk Israel!” 

33 Josef en Maria was verbaas oor wat van Jesus gesê is. 34  

Toe het Simeon hulle geseën en vir Maria gesê: “Hierdie Kind is bestem 

tot ’n val en opstanding van baie in Israel, en ’n teken wat weerspreek sal 

word. Hy sal ’n teken wees waaroor mense sal verskil. 35 So sal die 

diepste gedagtes van baie harte bekend word. Maar wat jou betref – daar 

sal ’n swaard deur jou siel gaan.” 

36 Anna, ’n profetes, was ook daar in die tempel. Sy was die dogter van 

Fanuel uit die stam van Aser, en sy was baie oud. Sy was ’n weduwee; 

haar man is oorlede toe hulle nog maar net sewe jaar getroud was. 37 Sy 

was nou 84 jaar oud. Sy was nooit weg van die tempel af nie en het dag 

en nag daar gebly en God gedien met vas en gebed. 38 Sy het daar 

aangekom net toe Simeon met Maria en Josef gepraat het, en sy het God 

begin prys. Sy het oor Jesus gepraat met almal wat verlang het na die 

bevryding van Jerusalem. 

39 Toe Jesus se ouers al die vereistes van die wet van die Here nagekom 

het, het hulle teruggekeer na hulle dorp, Nasaret in Galilea. 40 Daar het die 

Kindjie sterk en gesond grootgeword.  

Hy was vervul met wysheid, en God se guns was op Hom. 
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Ons leef in tye waar daar soveel onsekerheid is. Net wanneer mens begin 

dink dinge raak beter, en dat daar lig aan die einde van die tonnel is, dan 

spoel die volgende golf oor jou. Mense het oor die algemeen die vermoë 

om weer op te staan en aan te gaan, ten spyte van rampe en krisisse wat 

hul lewens tref. Maar, daar kom tog ‘n punt waar dinge vir mense te veel 

raak en hulle net eenvoudig opgee en alle hoop verloor. 

 

Behalwe die hopeloosheid wat so wyd in die samelewing heers, het daar 

iets anders bygekom, en dit is vrees. Vrees is deur die media aangeblaas 

en dit lyk vir my of dit nou deel van die samelewing en mense se lewens 

geword het! Daar is ook ander groepe wat met hulle sensasionele en 

verskriklike stories en statistieke, vrees aanblaas en maak dat mense 

paniek- en angsbevange is. 

 

Dit is so hartseer, want vrees maak dat mense maklik gemanipuleer kan 

word, en dit dryf emosies die hoogte in. Dit maak dat mense nie rasioneel 

kan dink en reageer nie. Ek sien soveel daarvan gebeur en ek sien die 

skade wat dit berokken in mense se lewens, in verhoudings, families en 

die samelewing! Dit is hartseer om te sien hoe dit Christene se lewens 

oorneem en beheer! Hoe Christene praat, dink en leef uit vrees en nie 

meer uit hoop en vertroue en liefde nie! 

 

Daarom glo ek dat God in hierdie Advent tyd ons oë weer wil rig op Hom, 

op Jesus! Dat Hy weer aan ons ware HOOP en Sy VREDE, wat alle 

verstand te bowe gaan, wil gee! Ons moet weer met ‘n verwagting leef en 

leef soos mense wat waarlik bevry is en leef in die vryheid waarmee die 

Gees ons vrygemaak het! 
 

Die tyd en omstandighede waarin Jesus gebore is, was ook baie 

onsekere en moeilike tye. Israel was onder die wrede Romeinse 

oorheersing en hulle het baie beperkte vryheid gehad. Enige sweempie 

van opstand is wreed onderdruk en onskuldige mense het swaar gely! Dit 

was regtig ‘n tyd waarvan Jesaja profeteer dat dit ‘n land en mense was 

wat in duisternis geleef het! (Jes 9:1) Daar was so min hoop. En juis 

daarom is hierdie gedeelte wat Lukas invoeg in sy Kersverhaal so 

besonders. 
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Hier is twee mense, twee bejaardes wat met ‘n verwagting geleef het en 

dit het hul lewe en optrede bepaal en vir hulle ‘n besondere lewens 

vervulling gegee! Lukas skryf nogal uitvoerig oor die geboorte van Jesus 

en verwys na spesifieke persone en situasies. 

 

Daardeur wil hy eerstens Jesus se geboorte in historiese konteks plaas. 

Dit het regtig gebeur in ‘n spesifieke tyd en daar was regte mense by 

betrokke. Tweedens, wys hy dat Jesus die vervulling is van God se 

beloftes waarna eeue lank uitgesien is! En derdens, maak hy ook seker 

dat die leser besef dat hierdie Kindjie iemand spesiaal is en dat wat hier 

gebeur die ganse mensegeskiedenis beïnvloed en bepaal.  
 

In die tempel ontmoet Maria en Josef die gryse Simeon. Ons lees dat hy 

getrou was aan die wet van die Here en vroom en toegewyd aan die Here 

gelewe het. Simeon het met ‘n verwagting geleef en dit het sy hele lewe 

gestempel! Hy het uitgesien na die koms van die Verlosser van Israel. Hy 

het 'n belofte van die Here ontvang, dat hy nie sal sterwe voordat hy die 

Messias, die Gesalfde van die Here, gesien het nie. Wat ‘n wonderlike 

verwagting om mee te leef, terwyl alles rondom hom so deurmekaar en 

stukkend lyk! God het belowe en hy het dit geglo en daarvolgens gelewe! 

Die Heilige Gees lei Simeon na die tempel, hy gehoorsaam, en ontmoet 

Jesus en neem Hom in sy arms. 

 

Wanneer Simeon die Jesus-baba optel, spreek hy 'n wonderlike loflied uit 

(Direkte Vertaling): “Nou, Here, kan U u dienskneg in vrede laat sterf, 

Soos U gesê het.  My oë het inderdaad u verlossing gesien,  Wat U 

ten aanskoue van al die volke bewerk het, 'n lig wat vir die nasies tot 

openbaring dien, En eer bring aan u volk Israel.” 
 

Simeon kan in vrede sterf, want hy het die verlossing gesien wat die Here 

bewerk het. "Verlossing" sinspeel hier op die naam Jesus wat beteken 

"Die Here is my verlossing". Simeon hou die verlossing in sy arms vas. 

God hou Sy woord, vervul Sy beloftes; maar Jesus is ook die vervulling 

van ou, ou beloftes van God. God doen wat Hy belowe! Hy bring 

verlossing nie net vir Simeon nie, maar ook vir Israel en vir die nasies!!  

Kersfees is ‘n OOP fees! Dit is vir almal! Simeon sê dat hy nou in VREDE 

/shalom kan sterf!  
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Shalom beteken nie net geestelike verlossing nie, maar heelheid en 

heelmaking. Jesus is die Verlosser wat vrede/ shalom/ heelheid bring.  

 

Dit is aangrypend om die prentjie te sien van die gryse/bejaarde Simeon 

wat Jesus in sy arms hou – Hier, in hierdie baba, sien en ervaar hy God 

se Verlossing. En dit gee hom totale vrede! U moet mooi kyk; dit is tog 

maar ‘n babatjie wat hy in sy arms hou; maar in sy gees “sien” en ervaar 

Simeon die verlossing en vrede van die Here! Dit is vir hom genoeg! Het 

jy al Jesus so ontmoet? – en het jy al Sy VREDE/shalom ervaar? Ervaar 

JY daardie VREDE/sjaloom? Jy kan dit net in en by Jesus kry! 
 

Die verlossing wat hierdie kindjie, die Messias, bring, is vir al die volkere, 

want Hy is 'n lig vir die nasies. Die verlossing is nie net vir die Jode nie, 

maar ook vir die nie-Jode. Vir almal, vandag nog! Ongeag ons afkoms, 

stand of geslag. Nie alle Jode sou Jesus verwerp nie. Simeon is 'n 

voorbeeld van baie Jode wat God se bedoeling in Jesus sou verstaan, en 

Jesus in geloof as Verlosser aangryp. Reeds hier word gesê dat die 

verlossing wat Jesus bring, nie goedkoop gaan wees nie! Daarom sê 

Simeon aan Maria dat ‘n swaard deur haar siel sou gaan. Die prys van 

die verlossing sou geweldige lyding en ‘n vervloekte kruisdood wees!!  

Dit is hoe hierdie Kindjie die verlossing sou bring! 

 

EN verder, al bring Jesus die Verlossing wat ware vrede (shalom) gee;  

al is Hy die Lig en die Lewe wat ware lewe na ‘n stukkende en donker 

wêreld gebring het; …… aanvaar almal dit nie! Baie Jode sou nie Simeon 

se voorbeeld van geloof en dankbaarheid volg nie. Hulle sou nie God se 

verlossing in Jesus herken nie. Baie sou Jesus haat en uiteindelik 

kruisig... Vandaar Simeon se woorde aan Maria (vers 34 – 35): 

“Kyk, hierdie Kindjie is bestem tot ’n val en ’n opstanding van baie 

in Israel en tot ’n teken wat weerspreek sal word. 35 So sal die 

gesindheid van baie mense aan die lig kom. En wat jou betref, ’n 

swaard sal deur jou siel gaan”. 

 

Vir te veel mense is Jesus se geboorte verhaal maar net 'n mooi, 

rooskleurige verhaal van liefde en aanvaarding…. Reeds in die tempel, 

met Jesus in Simeon se arms, hoor ons van die pyn en verwerping 

waartoe die geboorte van die Seun van God sou lei. Kersfees het 'n 
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donker kant, soos Simeon se onheilspellende woorde aan Maria dit reeds 

uitspel. Die waarheid lok altyd opposisie uit. Die verlossing in Jesus 

veroorsaak teenstand. Dit bring pyn en verwerping op soveel vlakke mee. 

Toe en vandag! Die vervulling van God se beloftes; die wonderlikste 

verlossing wat ware vrede bring, maar baie aanvaar dit nie!! 

 

Ongeveer 33 jaar later, nadat Jesus vir 3 jaar lank gepreek en bedien het 

en wonders gedoen het, nadat sy dissipels soveel van Hom gesien en 

geleer het, lees ons in die slothoofstuk van Lukas se evangelie (Lukas 

24) dat twee dissipels van Jesus, onder andere Kleopas, op pad was na 

Emmaus.  Wanneer die opgestane Jesus saam met hulle stap, herken 

hulle Hom nie – ook nie die verlossing wat Hy bewerk het nie. Hulle sê: 

"Ons het so gehoop dat Hy die Een sou wees wat Israel verlos."  

 

Die omstandighede en alles wat in Jerusalem gebeur het, was vir hulle 

net te veel. Hulle is mismoedig en hulle kon nie die verlossing raaksien 

 wat Jesus gebring het nie. Is dit nie dikwels ook so met ons nie? Hoe 

lewendig en werklik is ons verwagting? Hoe oop is ons vir die werking 

van die Heilige Gees, juis nou, juis in hierdie omstandighede? Ons weet 

so baie van Jesus en van die Bybel; maar het ons Hom al herken as my 

Verlosser en aanvaar as Here? Uiteindelik wanneer Jesus vir hulle die 

brood breek, dan eers herken hulle Hom. En wanneer hulle Hom as 

Verlosser herken, ervaar hulle ook die ware vrede wat Simeon en Anna 

reeds in die tempel ervaar het. 
  

Met Nagmaal vanoggend wil Jesus jou ook Sy Vrede en hoop gee; Wil 

HY hê dat jy Hom regtig raaksien vir Wie Hy is! As jou Verlosser en Here 

oor alles en almal; die Een wat in beheer is. Dan sal jy ook Sy vrede in 

jou lewe ervaar en met nuwe HOOP en verwagting kan leef! 

 

Amen  

 

2. God gee vrede te midde van die donker rondom 

ons. 
Skriflesing: Jesaja 9:1-7 (2020 vertaling) 
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1Die volk wat in duisternis  ronddwaal, het 'n groot lig gesien; hulle wat in 

'n stikdonker land  woon –oor hulle het 'n lig geskyn. 2U het die nasie 

vermeerder, U het hulle vreugde groot gemaak. Hulle ervaar vreugde 

voor U, soos die vreugde in die oestyd, soos dié wat juig wanneer hulle 

buit verdeel. 
3Want die las van hulle juk en die hout oor hulle skouers, die stok van 

hulle slawedrywer, het U verpletter soos op die dag van Midian. 4Ja, elke 

stewel wat stamp met 'n gedreun, en elke kledingstuk wat in bloed gerol 

is, is bestem vir verbranding, is kos vir die vuur. 5Want 'n kind is vir ons 

gebore, 'n seun is aan ons gegee. Die heerskappy is op sy skouer. Hy 

word genoem: Wonderbare Raadgewer, Magtige God, Ewige Vader, 

Vredevors. 6Vir die uitbreiding van heerskappy en vir vrede sonder einde, 

sal hy op die troon van Dawid en oor sy koninkryk wees, om dit te vestig 

en te ondersteun deur reg en geregtigheid, van nou af en vir altyd. Die 

ywer van die Here, Heerser oor alle magte, sal dit doen. 

 

Daar is ‘n skryfr wat die gebeure rondom Kersfees so mooi opgesom het: 

“We did not enter his light, he came crashing into our darkness”.  

 

Dominee Johan het laas week genoem dat die dae van Jesus geboorte 

donker tye was; geestelik, moreel en polities. Die volk het geleef onder 

die wrede Romeinse verdrukking. Die profete was stil gewees, vir 400 

jaar was daar nie ‘n woord van die Here gewees nie. Onder sommige van 

die volk het daar ‘n afvalligheid begin plaasvind. Mense het moeg geraak 

om te wag. Mense het gevoel God het hulle in die steek gelaat.  

 

Daarom is die voorbeeld van Simeon en Anna so besonders. Hulle was 

van die min in Israel wat geleef het met die verwagting dag God Sy woord 

gestand gaan doen. In Jesaja se tyd profeteer hy ‘n soortgelyke duisternis 

wat oor Israel in sy eie dag gaan kom wanneer die Assiriërs hulle gaan 

binneval en in ballingskap verwyder. Jesaja beskryf dit so:  

Jes. 8:21-23 “Die volk sal die land deurkruis, bedruk en verhonger. 

En wanneer hulle honger is, sal hulle woedend word en hulle koning 

vervloek en, terwyl hulle boontoe kyk, hulle God vervloek.  22Na die 
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grond sal hulle staar, en kyk, uitgedryf in die duisternis, is daar net 

benoudheid en donkerheid, angs sonder lig. 23Ja, daar sal nie 'n 

ligstraal wees vir hulle wat angs ervaar oor die land nie. 

 

Angs, woede, hopeloosheid, benoudheid is alles simptome van wat dit is 

om in duisternis te leef. Maar dit is juis in hierdie duisternis, waarin Jesaja 

sien, God SY lig helder gaan laat skyn. 

 

“He came crashing into our darkness.” 

 

Hierdie lig beskryf Jesaja as ‘n kind, as ‘n seun wat vir ons gebore was. 

Dit is die derde keer in ‘n paar hoofstukke in Jesaja wat verwys na God 

wat ‘n kind gaan stuur. In hoofstuk 7 word na Hom verwys as “Immanuel” 

wat beteken “God met ons”.  

 

Die engele verwys terug na hierdie profesie wanneer hulle aan Josef 

verskyn in ‘n droom wanneer Hy hoor van Maria se swangerskap. Dit is 

hierdie kind wat volgens Jesaja die lot van God se volk gaan verander. 

Wat hulle angs in vreugde gaan verander, wat hulle gaan bevry van hulle 

verdrukking, wat vrede gaan bring tussen hulle en hul teenstanders. Net 

iemand met koninklike mag is in staat tot so iets. Daarom kom die kind 

nie net om vir die volk wat in duisternis ronddwaal lig te gee nie. Maar 

kom Hy ook as ‘n koning wat Sy koning heerskappy gaan vestig.  

 

Een van die kenmerkende aspekte van die koning is dat Sy naam 

Vredevors is, of prins van vrede, en dat SY heerskappy gemerk gaan 

word deur vrede sonder einde. 

 

Vredevors/prins van vrede. 

Vrede is ‘n ryk Bybelse begrip. Dit kom van die Hebreeuse woord: 

“Shalom” wat beteken om volledig of heel te wees. Die werkwoord van 

shalom beteken om te herstel wat gebroke is. Shalom beteken nie net dat 

daar ‘n afwesigheid van konflik is nie. Dit beteken nie net dat twee vyande 

ophou baklei nie. Shalom sal wees dat twee vyande ophou baklei en met 
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mekaar sal saamwerk tot beswil van elke party. Dit is shalom, dit is 

heelheid, dit is herstel van wat gebroke. 

 

Baie mense deur die eeue het al probeer om te herstel wat gebroke is. 

Baie mense het tot ‘n mate dit tydelik reg gekry. Van hulle het erkenning 

hiervoor gekry deur die Nobelprys van vrede te wen. Maar die klem is op 

die tydelike. Selfs die beste mens kan nie die mensdom volledig of heel 

maak nie. Daar is net een wat kan. Die prins van vrede. Die koning wie se 

heerskappy gekenmerk word deur Shalom. Dit is Jesus! 

 

Wanneer die menigte engele aan die eenvoudige skaapwagters verskyn 

en vir hulle die geboorte van die Jesus kind aankondig. Dan loof die 

engele God met die woorde:  Lukas 2:14 “Eer aan God in die hoogste, 

en vrede op aarde vir die mense in wie God 'n welbehae het!” 

 

Let mooi op wat die engele sê, want Jesus se koms is nie vrede vir almal 

nie. Ja, dit is beskikbaar vir almal. Maar nie almal wil dit hê nie, want nie 

vir almal wil vir Jesus hê nie. Hierdie vrede is vir die in wie God ‘n 

welbehae het. Vir die wat die koms van die prins van vrede aanvaar. Dit 

is mense soos die skaapwagters, mense soos Simeon en Anna, mense 

soos die sterrekykers, mense soos Elizabet en Sagaria, Maria en Josef. 

Gewone mense, mense wat onvolmaak is, maar wat Jesus aanvaar het. 

Vir hierdie mense is God se Shalom bedoel want hulle aanvaar die lig, 

hulle maak hulle harte oop vir Jesus. 

 

Die ander kant is ook waar: Die wat nie hulle harte vir Jesus oopmaak 

nie, wat Hom nie aanvaar nie, soos baie van die godsdienstige leiers van 

die dag en die Romeinse regeerders wie dronk was van die mag nie. Vir 

hulle is Jesus ‘n struikelblok en daarom kan daar vir hulle nie vrede wees 

nie. Daar kan nie vrede wees, heelheid wees, waar mense nog in die 

duisternis leef en daarin vasklou nie. Daar kan nie vrede wees in mense 

se lewens en in ‘n samelewing terwyl mense die lig haat nie. Maak nie 

saak hoe hard mense probeer nie.  

 

Ware vrede, heelmaking van dit wat gebroke is, is net in Jesus moontlik. 
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Vanoggend wil ek met u net drie praktiese implikasies van Jesus se vrede 

in ons lewens meedeel: 

 

1. Vrede met God. 

Die eerste aspek van die vrede wat Jesus in ons lewens moontlik maak, 

is dat Hy herstel bring in ons verhouding met God. Hy maak ons gebroke 

verhouding met God weer heel. Dit wat Paulus in Romeine 5:1 skryf: 

“Omdat ons dan nou op grond van geloof geregverdig is, het ons 

vrede by God deur ons Here Jesus Christus.” 

 

Paulus sê ‘n paar verse verder in Romeine 5 dat Jesus hierdie vrede 

tussen ons en God bewerk het terwyl ons nog sondaars was en Sy 

vyande was. Ons het nie die inisiatief geneem om die vrede te herstel 

tussen ons en God nie. Dit is God self wat die inisiatief geneem het om 

vrede tussen ons en Hom te bewerk deur Sy seun in ons plek te laat 

sterf. Dit het God ongelooflik baie gekos om ons vrede te gee met Hom. 

Maar Hy het dit gedoen omdat Hy ons so lief gehad het. 

 

Geliefde, daar is geen beter wete as die wete dat daar vrede is tussen my 

en God nie. Dat die prys vir my skuld betaal is nie, dat ek vry is nie. Dat 

ek tot die God wat ek eens ‘n vyand van was nou kan nader as my 

Hemelse Vader nie. Hierdie vrede met God kan ons net hê in Jesus. 

 

2. Vrede van God. (Innerlike vrede) 

Die tweede praktiese aspek van die vrede wat ons in Jesus het, is dat Hy 

dit ook vir ons moontlik gemaak het om die vrede van God in ons lewens 

te ervaar. Dit is ‘n uitvloeisel van die vrede wat ek met God het. Van my 

gebroke verhouding met Hom wat heel gemaak is deur die bloed van 

Jesus. 

 

Paulus skryf oor hierdie vrede in Filippense 4:6-7 

“6Moet oor niks bekommerd wees nie, maar maak in alles julle 

versoeke deur gebed en smeking met danksegging aan God bekend. 
7En die vrede van God, wat alle begrip oortref, sal in •Christus Jesus 

oor julle harte en gedagtes waak.” 
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Paulus sê dat die vrede van God is so wonderlik dat ons dit nie heeltemal 

kan verstaan nie. Dit oortref ons logika en begrip. Dit kom van die wete 

dat my Hemelse Vader ten volle in beheer is van my lewe en my ten volle 

lief het. Hy sê dat hierdie vrede staan wag soos ‘n soldaat oor ons harte 

en gedagtes sodat ons nie oorweldig sal raak deur angs en bekommernis 

nie.  

 

U sien, hierdie vrede is nie afhangend van omstandighede nie. Ons dink 

so dikwels dat God ons vrede gee deur ons te verlos van ons 

moeilikhede. God werk dikwels só anders. Terwyl Jesus se dissipels 

agter geslote deure wegkruip uit vrees vir die Jode, verskyn Jesus aan 

hulle en Sy woord aan hulle is “Vrede vir julle” (Joh 20:19). Jesus het 

hulle nie uit die moeilike situasie gehaal nie. Maar Hy het vir hulle Sy 

vrede, Sy “shalom”, gegee te midde van hulle moeilike situasie. Dit is 

hierdie vrede wat maak dat gelowiges anders optree binne moeilike 

omstandighede. Terwyl ander in paniek is, terwyl ander vrees, leef ons as 

gelowiges met ‘n diep rustigheid wat nie beskryf kan word nie omdat ons 

weet ons Hemelse Vader is in beheer, Hy weet wat Hy doen. Hulle is 

veilig in Sy hande. 

 

Selfs wanneer ons op ons sterfbed lê en ons laaste vyand, die dood, in 

die oog staar kan ons hierdie vrede ervaar. Ek het dit al persoonlik 

gesien. Mense wat ‘n pad met die Here stap en Hom ken het hierdie 

besondere vrede oor hulle. Daar is nie ‘n klomp angs en worsteling nie.  

Dit is so waar wat Simeon sê wanneer Hy die baba Jesus in Sy arms hou: 

“29Nou, Here, kan U u dienskneg  in vrede  laat sterf, soos U gesê 

het.” 

 

3. Vrede met mekaar. 

Die derde aspek van die vrede is dat Jesus ook gekom het om vrede in 

ons verhoudings te bewerk. Om verhoudings wat gebroke en gesplinter is 

weer heel te maak.  

Paulus skryf in Efesiërs 2:14: “Hy (Jesus) is immers ons vrede – Hy 

wat albei (dit is Jood en nie-Jood) één gemaak het, en die 
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middelmuur van skeiding, die vyandskap, deur sy liggaam afgebreek 

het.” 

 

Daar is ‘n klomp dinge wat maak dat ons mure bou tussen ons en ander. 

Verskillende opinies, verskillende oortuigings, verskillende maniere van 

dinge doen. Dit is oor die jare al so. Dit was in Jesus se dag so. Jesus het 

gekom om daardie mure af te breek sodat dit wat ons saambind in die 

geloof in Hom, groter is as enige iets anders. Dat ons ten spyte van 

verskillende tale en ras, opinies en sieninge mekaar kan aanvaar. Hy het 

spesifiek gekom sodat ons vrede (heelheid), herstel, in ons verhoudings 

met mense kan ervaar. Dit is wat die eerste kerk se getuienis so kragtig 

gemaak het. Hulle het so van mekaar verskil maar ter selfde tyd het hulle 

mekaar so lief gehad. 

 

Ek glo in vandag se klimaat het ons dit só nodig. Ons het nodig om Jesus 

se vrede in ons verhoudings in te bring. Of dit nou is met mense by die 

kerk of in ons eie familie. Kom ons volg die voorbeeld van ons Hemelse 

Vader wat die inisiatief geneem het om vrede in ons verhouding met Hom 

te bewerkstellig terwyl ons nog Sy vyande was. Kom ons wees mense 

wat die mure van vyandskap af breek in stede daarvan om hulle te 

versterk of nuwes te bou. Kom ons wees Jesus se agente van Shalom. 

Jesus sê dat as ons dit doen sal God ons daarvoor seën: 

“9Gelukkig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God  

genoem word.” 

 

Jesus sê dat die vredemakers kinders van God genoem sal word, want 

dit is wat God gedoen het vir ons deur Sy seun te stuur. 

 

Ek wil afsluit deur u persoonlik te vra: “Het U al die prins van vrede die 

beheer van jou lewe gegee?” God se vrede kan net in jou lewe en 

verhoudings heers as Jesus in jou lewe heers. Jesus se begeerte is nie 

om ‘n ‘sideshow’ in jou lewe te wees nie. Hy het gekom as ‘n koning om 

in ons lewens en deur ons lewens Sy heerskappy van vrede uit te brei.  
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Ware vrede is net moontlik waar ons oorgee aan die prins van vrede.. 

Gee vanoggend opnuut oor aan Jesus sodat Sy vrede in jou en deur jou 

kan vloei. 

 

Amen. 

 

 

3. Jesus kom om ons haat en vrees te verower 

deur SY liefde. 
Skriflesing: 1 Johannes 4:7-21 (2020 vertaling) 

 
7 Geliefdes, laat ons mekaar  liefhê, want die liefde is uit God, en elkeen 

wat liefhet, is uit God gebore en ken God. 8 Wie nie liefhet nie, het God 

nie leer ken nie, want God is liefde. 9 Hierin is die liefde van God aan ons 

geopenbaar: dat God sy unieke Seun na die wêreld gestuur het, sodat 

ons deur Hom kan leef. 10 Hierin bestaan die liefde: nie dat ons God 

liefgehad het nie, maar dat Hy ons liefgehad het, en sy Seun gestuur het  

as versoening vir ons sondes. 11 Geliefdes, as God ons so liefgehad het, 

behoort ook óns mekaar lief te hê.  12 Niemand het God ooit aanskou nie. 

As ons mekaar liefhet, bly God in ons, en het sy liefde in ons tot vervulling 

gekom.  13 Hieraan weet ons dat ons in Hom bly, en Hy in ons: Hy het ons 

aan sy Gees laat deel kry.  14 En ons het dit aanskou, en ons getuig 

daarvan, dat die Vader die Seun as Verlosser van die wêreld gestuur het. 
15 Wie ook al bely dat Jesus die  Seun van God is, God bly in hom, en hy 

in God.  16 Ons ken en vertrou die liefde wat God vir ons het. 

    God is liefde. En wie in die liefde bly, bly in God, en God bly in hom.  17 

Hierin het die liefde onder ons tot vervulling gekom: Ons sal op die 

oordeelsdag vrymoedigheid hê, omdat ons in hierdie wêreld ook soos 

Jesus is.  18 In die liefde is daar geen vrees nie. Inteendeel, volmaakte 

liefde dryf die vrees na buite; want vrees het te doen met straf, en wie 

vrees, het nie volmaak geword in die liefde nie.  19 Ons het lief, omdat Hy 

ons eerste liefgehad het.  20 As iemand sê, “Ek het God lief”, en sy broer 

haat, is hy 'n leuenaar. Want wie sy broer, wat hy sien, nie liefhet nie, kan 

nie God liefhê, wat hy nie sien nie.  21 En dit is die gebod wat ons van 

Hom ontvang het: Wie God liefhet, moet ook sy broer liefhê. 
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Ons is op die oomblik besig met ‘n Advent reeks waar ons kyk na hoe 

Jesus se koms ‘n verskil maak in ons stukkende, deurmekaar en donker 

wêreld. Vanoggend gaan ons spesifiek stil staan by hoe Jesus se liefde ‘n 

verskil maak in ‘n wêreld vol vrees en liefdeloosheid. 

 

Johannes skryf dat God is liefde. In Sy wese is Hy liefde. God die Vader, 

God die Seun en God die Gees het nog voor die grondlegging van die 

aarde in ‘n perfekte verhouding van liefde met mekaar geleef. Daarom is 

God liefde. Alles wat Hy is en doen vloei uit Sy wese van liefde uit, selfs 

Sy regverdigheid, Sy Heiligheid, Sy oordeel en straf. Dit alles is 

uitdrukkings van Sy liefde. Maar die duidelikste uitdrukking van Sy liefde 

is Jesus. Dit is in Jesus waar God Sy liefde die duidelikste aan die 

mensdom bekend maak. En Hy doen dit op twee maniere: 

 

1. Die eerste manier waarop Hy dit doen is 1 Johannes 4:9 waar Hy se: 

“Hierin is die liefde van God geopenbaar: dat God Sy unieke (Sy 

enigste) seun gestuur het.” 

 

Johannes 3:16 Want so lief (so intens) het God die wêreld gehad dat 

Hy sy unieke seun gegee het. 

 

Dit is in ‘n krip in Bethlehem waar God SY liefde geopenbaar het deur 

mens te word. Paulus beskryf dit in Filippense 2:6-7     

“6Hoewel Hy in die gestalte  van God was, het Hy gelykheid aan God  

nie beskou as iets om aan vas te klem nie, 7maar Hy het Homself 

daarvan  leeggemaak, deur die gestalte van 'n slaaf  aan te neem en 

aan mense gelyk te word.” 

 

Geliefdes, dit wat Paulus hier skryf en wat Johannes sê behoort ons 

monde te laat oophang. Want dink net vir ‘n oomblik hieraan: dat die God 

wat in Homself volmaak is, wat GEEN BEHOEFTE het nie, GEEN TE 

KORT HET NIE, wat voor die wêreld geskape was in ‘n perfekte 

verhouding met die Drie-eenheid geleef het, bereid was om mens te 

word. Om ‘n menslike liggaam aan te neem wat gebonde is aan tyd en 

sterflikheid. ‘n Liggaam wat kan honger en dors word, ‘n liggaam wat kan 

moeg word en uitgeput word, ‘n liggaam wat pyn en lyding kan ervaar. 
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God het Sy seun gestuur om mens te word sodat Hy volledig in ons 

mensheid kan deel. Sodat ons in Jesus ‘n barmhartige en getroue hoë 

priester kan hè wat medelye kan hè met ons swakhede, wat medelye kan 

hè met ons lyding. Maar nog meer belangrik sodat ons deur Hom kan 

leef. Jesus sê in Johannes 10:10 “EK het gekom sodat hulle die lewe 

kan hê en dit in oorvloed.” 

 

Jesus praat van die ewige lewe. En Hy definieer dit in Johannes 17 

wanneer Hy sê: “...dit is die ewige lewe: dat hulle U ken, die enigste 

ware God, en ook Hom wat U gestuur het- Jesus Christus.” 

 

Die ewige lewe is om God persoonlik te ken. Dit gaan oor ‘n persoonlike 

en intieme verhouding met Hom. Dit is dieper as om net feite van Hom te 

ken. Dit gaan daaroor om Hom en Jesus wat Hy gestuur het te ken. Wat 

Jesus sê in Johannes 17 is eintlik so wonderlik, want Hy nooi ons in om 

te deel in die verhouding wat Hy met Sy Vader het en in die liefde wat 

daar is tussen Hom en die Vader en die Heilige Gees. 

 

In Johannes 17:23 sê Jesus Hy het Sy volgelinge liefgehad het soos die 

Vader Hom lief gehad het. En in v.24 sê Jesus dat die Vader Hom lief 

gehad het voor die grondlegging van die wêreld. Jesus het hiervoor aarde 

toe gekom. Sodat ons Hom kan ken. Sodat ons Sy Vader se liefde kan 

ken. Dit is hoe ons weet dat God liefde is.  

 

2. Maar dit is nie al manier hoe ons weet dat God liefde is nie. Want in 

v.10 gee Johannes die ander rede hoekom God Sy seun gestuur het. 

Hy sê dat God Sy Seun gestuur het as versoening vir ons sondes. 

Wanneer mens oor God se liefde praat dan kan mens Bethlehem nie skei 

van Golgota nie, en jy kan die krip nie skei van die kruis nie.  Sonder die 

kruis is daar nie vergifnis vir ons sondes nie. Sonder die kruis bly ons 

onder God se oordeel. Sonder die kruis bly ons in die greep van die 

wêreld en van die bose en ons Sondige natuur. Sonder die kruis is ons 

vyande van God. 

 

Maar deur die kruis het God ons verhouding met Hom radikaal verander. 

Ons is bevry van God se oordeel. Ons skuld is volkome betaal. Ons 
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skuldige gewete is skoon gewas met die bloed van Jesus. Ons is bevry 

uit die greep van satan en die wêreld. Die sondaar is gemaak tot kind. 

 

Jesus het ons só liefgehad dat Hy nie net bereid was om aarde toe te 

kom nie, maar Hy was gewillig om Sy lewe vir ons af te lê! God was 

bereid om dit alles te doen omdat Sy natuur liefde is. Die krip en die kruis. 

Bethlehem en Golgota is die uitvloeisel van wie Hy is. Die feit dat God 

ons lief het, het niks te doen met wie ons is, of wat ons doen nie. God het 

ons lief omdat God God is. Daar is niks wat ons kan doen om Sy liefde te 

wen nie, niks wat ons kan doen wat kan maak dat ons dit verloor nie! Ons 

kan dit net aanvaar of verwerp! 

 

Johannes sê in v.16, “Ons ken en vertrou die liefde wat God vir ons 

het.” Ek glo as ons hierdie liefde van God werklik leer ken en gaan leer 

om daarin te vertrou gaan dit ons lewens radikaal verander! Dit gaan ‘n 

verskil maak in hierdie stukkende en gebroke en donker wêreld wat 

geken word deur vrees en liefdeloosheid! ‘n Mens kan nie onder die 

watervalle van God se liefde staan sonder dat dit nie ‘n effek het op jou 

lewe en verhoudings nie.  

 

Johannes skryf dat dit veronderstel is om ‘n radikale effek op ons lewens 

en verhoudings te hê: 

1. Ons moet leer om mekaar lief te hê. 

Veral ons medegelowiges. Die liefde wat ons vir ander het is ‘n kenmerk 

dat ons in die regte verhouding met ons Hemelse Vader leef. Johannes 

sê dat elkeen wat lief het, is uit God gebore en ken God. Dit beteken nie 

dat nie-gelowiges nie ook lief kan hê nie. Nie-gelowiges kan ook lief hê. 

En daarom beteken dit nie noodwendig dat almal wat lief het kinders van 

God is nie. 

 

Ek glo wat Johannes eerder sê is dat jy nie ‘n werklike verhouding met 

God kan hê sonder dat jy ander lief het nie. Hy sê dat die wie nie lief het 

nie, het God nie leer ken nie, want God is liefde. As die boom goed is dan 

sal die vrug goed wees. As jy iemand wil sien wat werklik naby aan God 

leef dan kyk jy nie na hoeveel kennis Hy het van die Bybel, of hoeveel 

Bybel versies hy kan op sê, of hoe vroom hy bid, of hoe getrou hy kerk 

bywoon nie. Al daardie goed is goeie goed. Maar Paulus sê as daar nie 
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liefde is nie, dan is dit leeg. Dan is al my geloof en kennis en liefdadigheid 

niks werd nie. Die diepte van ons verhouding met God word gemeet aan 

ons liefde vir mekaar. Dit is ook natuurlik ons getuienis na buite. 

 

Johannes sê in v.12 “Niemand het God ooit aanskou nie. As ons 

mekaar liefhet, bly God in ons, en het sy liefde in ons tot vervulling 

gekom.” Ons kan vir mense probeer oortuig en verduidelik dat God 

bestaan en dat Jesus die lig vir wêreld is. Maar as ons dit nie vir mense 

wys deur ons liefde vir mekaar nie dan gaan hulle sien dit is nie eg nie. 

Dan gaan hulle doodeenvoudig vra wat die verskil is. Julle stry en baklei 

en beskinder mekaar net soos ons doen? 

 

Die teenoorgestelde is ook dan waar. As ons mekaar lief het met al ons 

verskille en foute en tekortkominge, dan sal mense sien dat God in ons 

bly. Dan het God se liefde tot vervulling gekom. Die liefde kom tot Sy 

vervulling wanneer ons God se liefde aanvaar het en leer ken het en 

daarin vertrou het en as ‘n resultaat geleer het om ander lief te hê! Dan 

het God se liefde Sy doel in my en jou lewe bereik. 

 

God wil teen diepste hê jy moet soveel van Sy liefde ervaar dat jy nie 

anders kan as om jou man, jou vrou, jou kind, jou kollega, en ja, selfs jou 

vyand lief te hê met dieselfde liefde as wat Hy jou mee lief het nie. 

 

2. Dit verwyder vrees. 

Johannes skryf in 1 Johannes 4:18 “In die liefde is daar geen vrees 

nie. Inteendeel, volmaakte liefde dryf die vrees na buite; want vrees 

het te doen met straf, en wie vrees, het nie volmaak geword in die 

liefde nie.” 

 

Dominee Johan het paar weke terug gesê dat die teken van ons tye 

hopeloosheid en vrees is. Mense leef in vrees vir alles. Nou daarmee sê 

ek nie dat alle vrees ongesond is nie. Daar is gesonde vrees. Dit is die 

tipe vrees wat my verhoed om teen 200km per uur om ‘n draai te jaag. Of 

dieper in die see te swem as wat my vermoë my toelaat. Gesonde vrees 

waarsku ons teen gevaar. Maar daar is ook ‘n vrees wat ‘n mens bind en 

wat satan gebruik om ons vreugde en vrede te steel. Net die liefde van 

Jesus kan ons bevry van die vrees. 
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Dit bevry ons van die vrees dat God ons nog gaan straf en dit bevry ons 

van elke ander vrees. U sien, liefde en vrees kan nie saam bestaan 

enigsins meer as wat duisternis en lig kan saam bestaan nie. Hoe meer 

ons God se liefde ervaar in ons lewe hoe minder ruimte is daar vir 

ongesonde vrees om pos te vat in ons lewens.  

 

Geliefdes, ek glo God gee vir ons ‘n geleentheid vandag om anders op te 

tree as wat die wêreld doen. Ek sien hoe mense dinge doen en besluite 

maak en ander hanteer uit vrees uit. Ons het die geleentheid om vir die 

wêreld te wys hoe dit lyk wanneer mense leef en optree in liefde! Hoe die 

liefde die haat en vrees verdryf. Want in hierdie wêreld lyk ons al hoe 

meer soos Jesus. Wat ‘n wonderlike bevestiging sal dit nie wees vir die 

egtheid van die Kersfees boodskap nie! Maar dit begin alles by die krip en 

die kruis, by Bethlehem en Golgota. Dit is waar ons die liefde van God 

leer ken, dit is waar ons die lewe en die vergifnis van ons sondes 

ontvang! Mag U die liefde van God ken en daarin vertrou en dit in jou 

lewe as ‘n werklikheid ervaar. 

 

Amen. 

 

4. Kersfees boodskap:  

Niks is vir God onmoontlik nie! 
Skriflesing: Lukas 1:26-38 (2020 vertaling) 

 
26In die sesde maand is die engel Gabriël deur God gestuur na Nasaret, 

'n dorp in Galilea,  27na 'n maagd wat verloof was aan 'n man met die 

naam Josef, uit die nageslag van Dawid. Die maagd se naam was Maria.  
28Die engel het na haar gegaan en gesê: “Gegroet, begenadigde vrou! 

Die Here is met jou!” 
29Sy was verward oor die woorde en het gewonder wat hierdie groet tog 

kon beteken. 30Die engel het vir haar gesê:  “Moenie bang wees nie, 

Maria, want jy het genade by God gevind. 31Kyk, jy sal swanger word en 

aan 'n seun geboorte skenk. Jy moet Hom Jesus noem. 32Hy sal magtig 

wees, en die Seun van die Allerhoogste  genoem word. En die Here God 

sal aan Hom die troon van sy voorvader Dawid gee. 33Hy sal vir ewig oor 
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die nageslag  van Jakob regeer. Aan sy heerskappy sal daar  geen einde  

kom nie.” 
34Maar Maria het vir die engel gesê: “Hoe kan so iets moontlik wees, 

aangesien ek nie gemeenskap met 'n man het nie?” 35Die engel het haar 

geantwoord:  “Die Heilige Gees sal oor jou kom en die krag van die 

Allerhoogste sal jou oorskadu. Daarom sal die Kind  wat gebore word, 

heilig wees; Hy sal Seun van God genoem word. 
36Kyk, Elisabet, 'n familielid van jou, is ook swanger, en sy verwag 'n seun 

ten spyte van haar hoë ouderdom. Alhoewel sy vroeër as onvrugbaar 

beskou is, is sy reeds ses maande swanger,  37want geen woord wat van 

God af kom, is kragteloos nie.” 38Toe sê Maria: “Kyk, ek is die 

diensmeisie van die Here. Mag met my gebeur volgens u woord.” En die 

engel het van haar af weggegaan. 

 

In hierdie verhaal lees ons dat die Engel aan Maria vyf aspekte van Jesus 

se identiteit meedeel! Hier word vyf goed hier geskryf oor wie Jesus is en 

wat Hy gaan doen. 

 

1) Die eerste ding wat die engel aan Maria meedeel is dat sy die kind aan 

wie sy geboorte gaan gee, Jesus moet noem. In Hebreeus is dit 

YESHUA. Die naam beteken “God red” of “God is ons redding”. Josua 

van die Ou-Testament het dieselfde naam gehad. Die implikasie is dat 

net soos Josua vir Israel in oorwinning gelei het teen hulle vyande toe hy 

hulle die beloofde land in besit laat neem het, so sal Jesus die wat in 

Hom glo in oorwinning lei oor die sonde en die bose magte in die wêreld. 

 

2) Die engel sê tweedens Hy sal magtig genoem word of groot genoem 

word. Die titel word vir God gebruik in die Ou-Testament in Psalm 48:1 

waar Psalm digter sê, “Groot is die HERE. Groot is YAWEH.” Dit beteken 

Hy is iemand van betekenis en belangrikheid. 

 

3) Die derde titel wat gebruik word om Jesus te beskryf is Seun van die 

Allerhoogste. In Genensis 14:18 kom die naam voor wanneer daar van 

Melgisedek gepraat word as “Priester van God die allerhoogste”. God die 

allerhoogste. “El Elyon” soos wat dit in die Hebreeus staan is ‘n naam wat 

in die Ou-Testament en in Judaïsme gebruik word eksklusief vir die een 

ware God. En dui op God se majesteit en heerskappy oor alles. 
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4) Die vierde ding wat die engel oor Jesus sê is dat die Here God die 

troon van Sy Voorvader Dawid aan Hom sal gee. Hiermee sê die engel 

dat Jesus kom as die ideale koning uit die nageslag van Dawid om te 

vervul wat die profeet Jesaja sê in Jesaja 9:6 “Vir die uitbreiding van 

heerskappy en vir vrede sonder einde, sal hy op die troon van Dawid 

en oor sy koninkryk wees, om dit te vestig en te ondersteun deur reg 

en geregtigheid, van nou af en vir altyd. Die ywer van die Here, 

Heerser oor alle magte, sal dit doen.”   

 

Jesus kom as die ideale koning, die ware koning, om te doen en te wees 

wat die konings in Israel misluk het om te wees.  

 

5) Die vyfde ding wat die engel oor Jesus sê is dat Jesus se heerskappy 

‘n ewige heerskappy sal wees. Dit is ‘n direkte vervulling van wat die 

Profeet Miga se in Miga 4:7  “Ek sal die gebreklikes 'n oorblyfsel 

maak, en dié wat ver weg was, 'n sterk nasie.’ Die Here sal op die 

berg Sion oor hulle koning wees, van nou af tot in ewigheid.” 

  

Die ewige natuur van Jesus en Sy heerskappy is weereens ‘n karakter 

eienskap van God alleen wat ewigdurend is en staan in skerp kontras 

teenoor die magtige konings, soos Herodes in Jesus se tyd, wie se 

koningskap alles nietig en tydelik was. 

 

Dit is hierdie kind wat God beloof het as die hoop vir God se mense. 

Maria is gekies deur God as die draer van die hoop. Sy is die een wie 

God gekies het om vir Jesus in ‘n donker wêreld in te bring. Sodat die 

wêreld deur Hom verlos kan word. Natuurlik is Maria verwonderd omdat 

sy net ‘n eenvoudige mens is, bang vir wat dit vir haar toekoms gaan 

beteken, onseker oor hoe dit selfs moontlik kan wees.  

 

Reg deur die Bybel wanneer God iets groot in die geskiedenis doen, dan 

voel die mense op wie Hy Sy hande lê en gebruik, hierdie tipe emosies. 

Omdat dit wat God hulle toe roep altyd soveel groter as hulself is. Vandag 

is die kerk en gelowiges soos ek en u die instrument in God se hande om 

die Kersfees boodskap die wêreld in te bring! 
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As ons werklik die implikasie daarvan verstaan sal ons ook van die 

emosies ervaar wat Maria en baie ander van die Bybelse karakters ervaar 

het. Maar God wil ons ook bemoedig soos wat Hy Maria bemoedig het 

toe Hy Sy hand op haar lewe gelê het.  

 

Daar is vier bemoedigings wat God aan Maria gegee het in die gedeelte 

en wat ek glo Hy ook vir Sy kerk, vir my en jou, wil gee soos ons Jesus in 

uitleef: 

 

1. Sy het genade by God gevind. 

Die eerste woorde wat die engel gebruik om Maria mee aan te spreek is 

“Gegroet begenadigde vrou”. Die engel bevestig dit weer aan Maria in 

v.30 dat sy genade by God gevind het. Maria het nodig gehad om 

herinner te word dat wat met haar gebeur God se genade is in haar lewe. 

God het aan haar Sy guns bewys, al was die implikasies in haar lewe 

massief gewees.  

 

Aan die een kant sou sy die besondere voorreg gehad het om die moeder 

van Jesus te wees. God het haar kies, ‘n doodgewone mens, om 

geboorte te gee aan die Verlosser van die wêreld. Aan die ander kant sou 

Jesus beteken dat ‘n swaard deur haar eie siel sou gaan soos Simeon 

voorspel het. Daar sou mense wees wat haar getuienis oor die 

maagdelike swangerskap en geboorte nie geglo het nie en haar verdink 

het van owerspel. Selfs Josef was op pad om die verlowing te breek 

omdat Hy nie in die begin God se doel verstaan het nie. En ergste van 

alles sou SY moes aanskou hoe die spesiale baba seuntjie eendag ‘n 

wrede kruis dood sterf. 

 

God se genade lyk soms so anders as wat ons verwag. 

 

Paulus het baie jare dieselfde ervaar. God het Hom geroep en aangestel 

as Sy apostel uit Sy genade uit al het Hy Jesus se mense vervolg. Paulus 

was so oorweldig deur die wete dat Hy in 1 Korintiërs 15:10 getuig, “deur 

die genade van God is ek wat ek is.” God het deur Sy genade in 

Paulus se lewe kragtig gewerk. Hy was ‘n kragtige instrument in God se 

hande! 
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Maar Paulus het ook ervaar dat God se genade nie beteken dat Hy ons 

red uit elke krisis of ons in die lewe gaan verlos van al ons pyn en seer 

nie. Drie maal vra Hy vir God in die brief van 2 Korintiërs dat God sy 

doring uit die vlees sal weg neem. Elke keer se die Here vir Paulus dat 

“Sy genade vir Hom genoeg is, want Sy krag word in swakheid 

volbring”. God se genade verlos ons nie altyd uit elke krisis nie, maar dit 

dra ons wel deur elke krisis.  

 

Die engel moes dit twee keer bevestig aan Maria en drie keer aan 

Paulus, want ons het nodig om dit oor en oor te hoor. Ons het nodig om 

te hoor dat God se genade genoegsaam is om ons te red, om ons toe te 

rus vir alles wat God wil hê ons moet wees en doen, en dat Hy ook 

genoegsaam is om ons deur elke krisis te dra. 

 

2. Die Here is met jou. 

Die tweede versekering wat die Here vir Maria gee is dat Hy met haar is.  

Dit is dieselfde versekering wat God so baie vir Sy mense gee deur die 

eeue veral wanneer hulle hulself voor groot uitdagings en moeilike 

situasies bevind het. Dit was die kern refrein in Josef se lewe in Genesis. 

Toe Hy deur sy broers verkoop was in slawerny en toe hy onregverdig in 

die tronk gegooi was. Telkens sê die skrywer, “en die Here was met 

Josef.” Dit is die woorde wat God vir Moses mee bemoedig het toe Hy 

die Israeliete uit Egipte moes lei. Dit is woorde wat God vir Josua mee 

bemoedig het toe Hy Israel die beloofde land in moes lei. Dit is die 

woorde wat die engel Gideon mee gegroet het terwyl hy weg kruip vir die 

Middianiete in ‘n parskuip.  Dit is ook natuurlik een van die name vir 

Jesus. Immanuel, “God met ons”. Wanneer Jesus Sy dissipels uit stuur in 

Matteus 28 sê Hy vir hulle: “Hy sal met hulle wees tot die voleinding 

van die tyd”.  

 

Die Here is met ons ook vandag. Jesus het Sy parakleet gestuur. Die een 

wat ons bystaan as ons helper, ons raadgewer, ons voorspraak, ons 

trooster. God is by ons soos wat ons Hom verteenwoordig in die wêreld! 

 

3. Moenie bang wees nie. 

Die derde ding wat die engel vir Maria sê is, “Moenie bang wees nie”. Dit 

bou op die feit dat sy genade by God ontvang het en dat God by haar is. 
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Haar situasie is nie ‘n maklike situasie nie. Haar taak is nie ‘n maklike 

taak nie, maar sy hoef dit nie te vrees nie omdat sy God se guns en God 

se teenwoordigheid het. Ons het laas week gepraat oor hoe God se liefde 

ons vrees verdryf. Ons as kinders van die Here hoef nie in vrees te lewe 

nie. 

 

4. God sal doen wat Hy sê al lyk dit onmoontlik. 

Die vierde bemoediging wat Hy vir Maria gee is dat Hy Sy woord hou, al 

lyk dit onmoontlik. Want niks is vir Hom onmoontlik nie. Dit is amazing om 

te dink dat Lukas wat ‘n hooggeleerde man is, en ‘n dokter is, juis besluit 

het om op die maagdelike swangerskap en geboorte van Jesus te fokus. 

Ek weet mense sukkel hiermee, selfs dominees sukkel hiermee. Daarom 

se sommige dit is maar net ‘n storie, dit is maar net ‘n metafoor. 

 

Hoekom sukkel mense met die maagdelike swangerskap en geboorte 

van Jesus? Ek het ‘n vermoede dit is omdat mense opgehou glo het dat 

niks is vir God onmoontlik nie. Dat mense vir God so netjies probeer 

definieer en in ‘n boksie plaas, dat daar nie meer plek is vir die God wat 

wonderwerke laat gebeur nie. Daar is nie plek vir God wat buite ons 

denkraamwerk en teologie breek nie! 

 

Geliefde, kan ek vra, glo jy dat God die onmoontlike in jou lewe kan 

doen? In jou huwelik kan doen? Glo ons dat God die onmoontlike in ons 

kerk kan doen? Want dit lê in die hart van die Kersfees boodskap! God 

hou Sy Woord al hoe lyk dit hoe onwaarskynlik! Al lyk dit onmoontlik vir 

die mens! Maria, het self geworstel met God se woord aan haar. Maria 

het gevra hoe kan dit moontlik wees? Maar uiteindelik het sy haarself 

onderwerp aan die Woord al het Sy nie verstaan hoe dit moontlik kan 

wees of wat al implikasies gaan wees wat dit vir haar gaan in hou nie! 

 

Haar woorde was: “38Toe sê Maria: “Kyk, ek is die diensmeisie van 

die Here. Mag met my gebeur volgens u woord.” 

 

Geliefdes, dit is wat God deur die eeue van Sy volk verlang het, en 

vandag van Sy kerk verlang. Dat ons ten diepste onsself tot Sy 

beskikking sal stel vir Sy doel en plan met ons al worstel ons soms met 

Sy Woord en al maak dit nie alles sin nie! Dat ons sal sê, “Ja Here, ek is 
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bereid om in U diens te staan, ek is bereid om Jesus bekend te maak in 

die wêreld al weet ek nie hoe die pad heeltemal lyk en hoe alles gaan 

uitwerk nie. Ek aanvaar dit, want ek vertrou U, ek vertrou U woord, ek 

weet U bedoel goed met my!” 

 

Amen. 

 

5. Jesus het gekom om vir ons ware blydskap te 

bring. 
Skriflesing: Lukas 2:8-20 (2020 vertaling) 

 
8Daar was skaapwagters in dieselfde omgewing wat in die oop veld gebly 

en snags hulle skaaptroppe opgepas het. 9'n Engel van die Here het aan 

hulle verskyn, en die hemelse glans van die Here het rondom hulle 

geskyn. Hulle het geweldig groot geskrik. 10Toe sê die engel vir hulle: 

“Moenie bang wees nie. Kyk, ek bring vir julle 'n goeie boodskap wat vir 

die hele volk 'n bron van groot vreugde sal wees:  11Vandag is daar vir 

julle in die stad van Dawid as Verlosser gebore, Christus die Here. 12Dit 

sal vir julle die teken wees: Julle sal 'n pasgebore kind vind wat in doeke 

toegedraai is en in 'n krip lê.”  13Skielik was daar saam met die engel 'n 

hemelse menigte wat God loof: 
14“Eer aan God in die hoogste, en vrede op aarde vir die mense in wie 

God 'n welbehae het!” 
15Nadat die engele van hulle af na die hemel weggegaan het, sê die 

skaapwagters toe vir mekaar: “Kom ons gaan reguit na Betlehem en gaan 

kyk na wat gebeur het en wat die Here aan ons bekend gemaak het.” 
16Hulle het toe haastig daarheen vertrek en Maria en Josef en die Kindjie 

wat in die krip lê, daar aangetref. 17Nadat hulle Hom gesien het, het hulle 

aan almal gaan vertel wat oor hierdie Kindjie aan hulle gesê is. 
18Almal wat hiervan gehoor het, was verwonderd oor wat die 

skaapwagters aan hulle vertel het, 19maar Maria het al hierdie woorde 

gekoester en in haar hart daaroor bly nadink. 20Die skaapwagters het 

teruggekeer, terwyl hulle God verheerlik en prys oor alles wat hulle 

gehoor en gesien het – presies soos dit aan hulle meegedeel is. 
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Die laaste paar weke was ons besig met ‘n Advent reeks waar ons gekyk 

het na hoe Jesus se koms ‘n verskil maak in ‘n donker, stukkende en 

gebroke wêreld. Ons het pertinent genoem dat die wêreld waarin Jesus 

gebore was ‘n donker wêreld was; geestelik, polities, en moreel. Die 

kenmerk van die tyd was duisternis. Dit is in hierdie wêreld waarin God 

Sy seun gestuur het. Om vir mense hoop te bring, vrede, Shalom te gee, 

en Sy liefde aan hulle te bewys.  

 

Vanoggend staan ons stil by die vreugde en blydskap van Kersfees. 

Kersfees sê vir ons dat Jesus het gekom om aan die mensdom ware 

blydskap te bring in ‘n tydperk waar die mensdom se omstandighede 

hulle so min rede gegee het vir blydskap. 

 

Ek glo in hierdie Kersseisoen wil die Here dit opnuut in ons lewens doen. 

In ‘n tyd waar soveel dinge verkeerd loop in die wêreld, waar die wêreld al 

hoe meer onstabiel en onseker raak, waar die beriggewings dag na dag 

vir ons slegte nuus oplewer, wil God vir ons rede gee vir ware blydskap! 

 

Blydskap is een van Lukas se hooftemas in die Evangelie wat Hy skryf. 

Hy wil hê dat sy lesers moet sien dat ware blydskap nie in die eerste plek 

‘n produk is van gunstige omstandighede nie, maar dat dit ‘n produk is 

van God en Sy aktiwiteite in mense se lewens en in die wêreld. Dit is nie 

verniet dat sommige die Lukas Evangelie die Evangelie van Blydskap 

noem nie. Lukas se vertelling van die Kersgebeure is vol van blydskap! 

 

Hierdie blydskap vind alreeds plaas voor die geboorte van Jesus! In 

Lukas 1:14 wanneer die engel aan Sagaria in die tempel verskyn om vir 

hom die boodskap te bring van Johannes se geboorte dan is die 

boodskap van die engel, “Jy sal blydskap en uitbundige vreugde 

beleef, en baie mense sal bly wees oor Sy geboorte.” 

 

Wanneer Maria vir Elisabet gaan besoek terwyl beide van hulle swanger 

is, lees ons dat die baba in Elisabet se maag met uitbundige blydskap 

opspring toe Hy Maria se stem hoor. (Lukas 1:44) 
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En wanneer die engele aan die skaap wagters verskyn om die geboorte 

van Jesus aan te kondig soos ons vanoggend gelees het, dan is hulle 

woorde: “Moenie bang wees nie. Kyk, ek bring vir julle ‘n goeie 

boodskap wat vir die hele volk ‘n bron van groot vreugde sal wees” 

(Lukas 2:10). 

 

Vanoggend gaan ons bietjie stil staan by hierdie skaap wagters, en by die 

blydskap wat hulle ervaar het met die aanhoor van die geboorte van 

Jesus en wat hulle met daardie blydskap gemaak het! Daar iets  belangrik 

om te verstaan van skaapwagters in Jesus se kultuur. Wanneer ons die 

Bybel lees, dan word skaapwagters in ‘n baie positiewe lig gesien. Koning 

Dawid was byvoorbeeld ‘n skaapwagter van beroep gewees. Wanneer Hy 

Sy bekende Psalm 23 skryf dan praat Hy van God as Sy Herder, as ‘n 

skaapwagter. Jesus identifiseer Homself in Johannes 10 ook as ‘n 

skaapwagter, die goeie Herder. En die mense aan wie God die opdrag 

gegee het om na Sy kerk om te sien word Herders genoem. 

 

Herders of skaapwagters in die kultuur van Jesus se dag was egter nie 

baie gunstig beskou nie. Hulle was as ‘social outcasts’ beskou en 

behandel deur die samelewing omdat hulle vir lang periodes buite die 

samelewing geleef het in die veld saam met hulle skaap troppe. As 

gevolg van hulle beroep en dat hulle nie regtig deel was van wat aan die 

samelewing aan die gebeur was nie, was mense baie verdag oor hulle. 

Hulle het gevoel hulle kon nie vertrou word nie. Dit het ook natuurlik 

gemaak dat hulle nie enige regte gehad het in die samelewing as wettige 

getuies nie. En hulle was ook op ‘n godsdienstig vlak seremonieel onrein 

beskou omdat hulle dikwels nie hulle godsdienstige pligte kon na kom as 

gevolg van hulle werk nie. Een Rabbi van die tyd het gesê, “die 

skaapwagters was op ‘n sosiale vlak nie veel anders as die tollenaars 

beskou nie” 

 

Tog is hulle onder die eerstes wie God uitgekies het om die goeie nuus 

van die geboorte van Jesus mee te deel. Die feit dat Lukas opteken dat 

die boodskap van die geboorte van Jesus eerste aan die skaapwagters 

aangekondig word is ‘n bevestiging van wat Jesus se wanneer Hy die 



29 
 

profeet Jesaja aanhaal, “Die Gees van die Here is op My, omdat Hy 

MY gesalf het om die goeie boodskap aan armes te verkondig:”  

 

Lukas wil dit duidelik maak dat Jesus vir almal gekom het. Vir die 

“skaapwagters”, vir die “vissermanne”, vir die “tollenaars”, die 

“melaatses”. Daarom sê die engele dat die goeie boodskap vir die “hele 

volk ‘n bron van groot blydskap sal wees.” Nie net vir sekeres nie. Dit is 

vir almal bedoel. Ja, nie almal aanvaar dit nie. Maar dit is vir almal 

bedoel.   

 

Die geld ook vandag. Die Kersfees boodskap diskrimineer nie. Dit maak 

nie saak wie jy is, waar jy vandaan kom, watter taal jy praat, of wat jou 

geskiedenis is nie. Die Kersfees boodskap is vir jou! Jesus het vir jou 

gekom! 

 

Die inhoud van die boodskap aan die skaapwagters is dat daar vir hulle in 

die stad van Dawid as verlosser gebore is, Christus die Here. Dit vervul 

die boodskap van die profeet Miga. Miga 5:1 

“Maar jy, Betlehem-Efrata, al is jy gering in die streke van Juda,uit 

jou sal daar vir My iemand kom om 'n heerser te wees in Israel. Sy 

oorsprong is uit die verre verlede, uit die dae van weleer.” 

 

Jesus se geboorte word aan nederiges verkondig. Hy word op ‘n nederige 

plek gebore en Hy word op ‘n nederige manier gebore. 

 

Maar wat daar oor Hom gesê word is groot: Verlosser, Christus, Heer. 

 

1. Verlosser: Die naam dui op Jesus se missie om die mensdom van 

hulle sondes te verlos. 

 

2. Christus-Here: Die naam Christus is die Griekse vorm vir die 

Hebreeuse woord Messias. Albei woorde beteken gesalfde. Die titel 

Christus staan saam met die titel Here is soortgelyk van wat Jesus gesê 

word in Lukas 23:2 waar Jesus aangekla was omdat Hy Homself die 

gesalfde-koning genoem het. Hierdie titel sê dat Jesus spesiaal deur God 
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gekies is om Sy mense te verlos en Sy koningsheerskappy op aarde te 

vestig. 

 

Nou daar is rede dat die engele juis hierdie titels gebruik om Jesus se 

geboorte aan die skaapwagters aan te kondig. In Jesus se tyd het Keiser 

Augustus van wie ons lees in Lukas 2:1 homself aan die mense van sy 

dag bekendgestel as ‘n verlosser van die wêreld. Hy het aan mense 

belowe soos wat ek dink baie politieke leiers vandag doen. Dat Sy ryk vir 

mense vrede, voorspoed en stabiliteit sal bring.  

 

Lukas wil in sy evangelie sê, “Moenie kyk na die keiser as jou verlosser 

nie. Geen wêreld leier kan die mens verlos nie. Net Jesus kan! Hy is 

Verlosser, Hy is die Christus Here. Hy is die Messias, die koning! Kyk na 

Hom soos die nederige skaapwagters vir jou verlossing!” 

 

Die engel sê vir die skaapwagters die teken van dit alles sal wees dat 

hulle ‘n pasgebore kind sal vind wat in doeke toegedraai is en in ‘n krip lê. 

Dink net vir ‘n oomblik hieraan: die teken wat die engel gee dat die 

verlosser van die wêreld gekom het, dat die Messias gekom het, ‘n kind is 

wat in ‘n diere stal in doeke toegedraai is! Is die tekens wat die Here vir 

ons gee nie verbasend nie? Dat God ‘n krip, ‘n kruis, en ‘n oop graf vir 

ons gegee het as tekens van wat Hy gekom het om te doen nie. 

 

Dit beteken natuurlik dat ‘n mens met oë van geloof moet kyk. Baie 

mense vandag sien die mooi versierde krip met ‘n babatjie binne en die 

wyse manne wat voor hom kniel met hulle geskenke. Maar hulle sien nie 

dieper nie. Hulle maak nie hulle harte oop vir die betekenis daarvan nie.  

Die skrifgeleerdes van Jesus se dag kon deur die profesieë ‘pinpoint’ 

waar Jesus gebore sou word. Tog het hulle nie gaan kyk nie en was die 

betekenis van dit alles by hulle verlore.  

 

Net so gaan dit vandag by baie mense verlore. Mense sien die tekens en 

hou selfs van die liedjies, maar die betekenis daarvan gaan by hulle 

verlore omdat hulle nie hulle harte vir God oopmaak nie. Omdat hulle nie 

die Woord van God wil aanvaar dat daar 2,000 jaar terug vir hulle ‘n 
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verlosser gebore was in Bethlehem nie! Die skaapwagters het gaan kyk 

na wat die engele aan hulle verkondig het. Hulle het hulle verlosser en 

Here gesien in die Jesus kind en hulle was met blydskap vervul dat hulle 

drie dinge gedoen het: 

 

1. Hulle het ander vertel. 

Wat doen ons wanneer ons baie goeie nuus ontvang het?? Ons gaan 

vertel ander! Ons deel dit met ander en sit dit selfs op Facebook. Ek kan 

onthou toe ek die nuus ontvang het dat Nicole swanger is. My hart het so 

oorgeloop van blydskap dat ek nie kon wag om dit met almal te deel nie! 

Dit was die wonderlikste nuus!!! 

 

Die skaapwagters was so opgewonde oor wat hulle gehoor en gesien het, 

hulle kon nie anders as om met almal daaroor te praat nie! Kan ek vir u 

sê: hierdie skaapwagters was nie geleer hoe om getuies te wees nie, 

hulle het bitter min ervaring hiermee gehad, want hulle samelewing het 

hulle nie toegelaat nie. Hulle het net spontaan begin getuig oor wat hulle 

gesien het omdat hulle harte met blydskap gevul was. Omdat hulle vir 

Jesus ontmoet het! 

 

Dit is die effek wat die Kersgebeure op ons moet hê! Soos ons dit lees in 

die Woord en dit hoor in die boodskappe en ons harte daarvoor oop 

maak, ons so opgewonde daaroor sal raak dat ons mense daarvan sal 

vertel! 

 

2. Hulle het God geloof en geprys! 

Lofprysing is ‘n natuurlike reaksie wanneer ons besef wat gebeur het met 

Kersfees. Ons sien dit in Lukas oor en oor. Maria sing aan God ‘n loflied, 

Sagaria sing aan God ‘n loflied, die engele in die hemel loof en prys God 

en so ook die skaapwagters. Kersfees gee ons rede om te sing en om 

God se naam groot te maak vir alles wat Hy vir ons in Jesus moontlik 

gemaak het. 

 

3. Hulle het as veranderde mense teruggekeer na hulle gewone lewe 

toe. 



32 
 

Die derde ding wat die skaapwagters gedoen het, is dat hulle teruggekeer 

het na hulle skape toe, teruggekeer het na die veld toe, teruggekeer het 

na hulle gewone lewe toe! Dit klink dalk soos ‘n antiklimaks na alles wat 

hulle gesien het, gehoor het, en ervaar het! Maar onthou, hulle het nie as 

dieselfde mense teruggekeer nie. Hulle het teruggekeer as mense wat vir 

God deur Jesus ontmoet het. Hulle het teruggekeer as mense wat die 

heerlikheid van God aanskou het. Hulle het teruggekeer met ‘n nuwe 

blydskap in hulle harte. En daarom het hulle teruggekeer as mense wat in 

staat is om ‘n verskil te maak daar waar God hulle geplaas het. 

 

Hulle het nog steeds na hulle skape gekyk en in die veld geleef. Maar 

hulle was nou herders wat ‘n ontmoeting met God gehad het. Daar 

gebeur iets hiervan elke Sondag wanneer ons vir God in Jesus ontmoet 

deur die verkondiging van Sy Woord en dan uitgestuur word met die Here 

se seën om ‘n verskil te gaan maak in ons huise, ons werkplekke, ons 

gemeenskap, waar ook al die Here ons geplaas het. Ons keer terug na 

ons gewone lewe, maar ons doen dit as mense wat verander word deur 

ons ontmoeting met Jesus! 

 

Kersfees is rede vir ware blydskap. Mag ons ons hart opnuut oopmaak vir 

Jesus, nie net in die Kersseisoen nie, maar elke dag. Sodat ons in Hom, 

soos die skaapwagters, ons verlosser en Heer sal sien. Ons grootste 

rede vir blydskap! Want dan sal ons nie anderste kan as om ander van 

Hom te vertel nie, Sy naam te loof en te prys nie, en as veranderde 

mense terug te keer en ‘n verskil te maak in ons stukkende en 

deurmekaar wêreld nie! 

 

Amen. 


