
  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afrikaanse Christen Kerk Waikato 

Preek-Hoofpunte 

& 

Bybelstudie Besprekings 

4 Studies 

 

Die preek-opnames kan gekyk word op die gemeente se 
YouTube-kanaal:  ACK Waikato Church 

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Inhoudsopgawe 

 

1. Jesus het gekom om vir ons ware HOOP te gee   4 

2.  Jesus het gekom om vir ons ware VREDE te gee   8 

3. Jesus kom om ons haat en vrees te verower deur SY liefde! 12 

4. Jesus se koms is rede vir groot blydskap en vreugde.        17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

1. Jesus het gekom om vir ons ware hoop te gee 

Skriflesing: Lukas 2:25-40 

 

Die eerste Adventskers is die kers van HOOP. 

Skriflesing:  Lukas 2:25-40 
25Daar 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. 26Die 

Heilige Gees het aan hom bekendgemaak dat hy nie sou sterf 

voordat hy die Gesalfde van die Here gesien het nie. 27Daardie 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, 28was 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, 
30want ek het die verlossing gesien 31wat 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!” 33Josef en Maria was verbaas oor 

wat van Jesus gesê is. 34Toe 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. 35So sal die diepste gedagtes van baie 

harte bekend word. Maar wat jou betref – daar sal ’n swaard deur 

jou siel gaan.” 
36Anna, ’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. 37Sy 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. 38Sy 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. 
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39Toe Jesus se ouers al die vereistes van die wet van die Here 

nagekom het, het hulle teruggekeer na hulle dorp, Nasaret in 

Galilea. 

 40Daar het die Kindjie sterk en gesond grootgeword. Hy was vervul 

met wysheid, en God se guns was op Hom. 

 

Ons leef in ‘n tyd van HOOPLOOSHEID en VREES. 

 

Adventstyd wil ons oë weer rig op die ware Hoop en Lig! 

 

Lukas plaas Jesus se geboorte in ‘n spesifieke historiese 

konteks.  

Jesus is die vervulling van God se eeue-oue beloftes!  

Hierdie Kindjie gaan die ganse mensegeskiedenis beïnvloed en 

bepaal.  

 

Simeon het uitgesien na die koms van die Verlosser van Israel.  

Die Heilige Gees lei Simeon na die tempel, waar hy Jesus 

ontmoet. 

 

Simeon sê (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.” 

 

“Jesus” beteken "Die Here is my verlossing". 

 

Shalom is verlossing en ook heel-making in elke aspek van my 

lewe.  

 

Het jy al Jesus so ontmoet? Ervaar jy Sy VREDE/shalom in jou 

lewe? 
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Die verlossing is nie net vir die Jode nie, maar ook vir die nie-

Jode.  

 

Die prys van die verlossing is hoog - lyding en ‘n kruisdood!! 

(swaard) 

(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”. 

 

Die Kersgebeure is feitlike gebeure in ‘n spesifieke historiese 

konteks. Dis waar; dit is feite!!  

Maar ons moet IN die feite vir JESUS erken en aanbid as 

VERLOSSER! 

 

Emmausgangers was so verblind deur hul omstandighede dat 

hulle Jesus, by hulle, nie kon herken nie! (Lukas 24) 

 

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

verlos."  

 

Kleingroep Besprekingsvrae Week 1 

 
1. Heet almal welkom, maak seker almal ken mekaar. 
 
2. Open met ‘n GEBED 
 
3. Sê: “Ons het hierdie week begin met ons nuwe Advent-reeks. 
Advent beteken “koms” of “aankoms”. Ons maak gereed om die 
koms van Jesus te vier! In die eerste week van Advent word die 
kers van HOOP aangesteek.” Julle kan in die kleingroep ook ‘n 
kers aansteek en opnuut besef dat Jesus gekom het om ware 
HOOP te bring, ongeag ons omstandighede!   
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4. Gee geleentheid vir groeplede om te sê watter verskil verlede 
week se boodskap en studie in hul lewe gebring het. 
 
 
5. Sê: “Kom ons lees saam uit Lukas 2:25-40.” 
Lees die gedeelte of vra iemand om dit voor te lees. 
 
 
6. Vra: “Wat het jou getref toe jy hierdie gedeelte gelees het of 
na Sondag se preek geluister het?” 
Gee geleentheid vir terugvoer en bespreking. 
 
 
7. Hier staan dat Simeon deur die Heilige Gees na die tempel 
gelei is; En ook dat hy met ‘n verwagting geleef het.  
Wat het die feit dat hy die verwagting gehad het om die Verlosser 
te ontmoet, aan sy lewe gedoen?  
 
 
8. Lees weer wat Simeon in vers 29-32 sê.  
Wat merk jy op in dit wat Simeon sê? Deel dit met mekaar en 
gesels daaroor. 
 
 
9. Lees ook wat Simeon in vers 34-35 vir Maria sê:  
Watter twee belangrike dinge sê Simeon in hierdie verse oor 

Jesus en Sy bediening? 

Skryf dit neer en gesels dan daaroor? 

 

 

10. As jy die BOODSKAP van hierdie gedeelte in een sin moes 

saamvat, skryf dit hier neer; en deel dit dan met die groep. 
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11. Deel met mekaar wat jou verwagting vir hierdie Kerstyd is? 

En wat jou verwagting vir jou lewe en die toekoms is. 

 

 

 

Sluit af met gebed vir mekaar, vir die gemeente, vir NZ en SA en 

die wêreld! 

 

  

2. Jesus het gekom om vir ons ware vrede te gee in ‘n 

stukkende en deurmekaar wêreld. 

Skriflesing: Jesaja 9:1-6 (2020 vertaling) 

 

Die Tweede Advent kers is die kers van Vrede. 

 

Skriflesing:  Jesaja 9:1-6 
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. 
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“We did not enter his light, he came crashing into our 

darkness”. 

 

Die simptome van duisternis is oral te sien: Mense leef met 

angs, woede, hopeloosheid, benoudheid. 

 

Jes. 8:21-23: 21Die 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 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. 

 

Dit is in hierdie duisternis wat God Sy lig laat skyn: Jesus! Die 

prins van vrede. 

 

Shalom: Die werkwoord shalom beteken om te herstel wat 

gebroke is. Om dit heel te maak. 

 

Luk 2:14 “Eer aan God in die hoogste, en vrede op aarde vir die 

mense in wie God 'n welbehae het!” 

 

Die geheim om Jesus se vrede te ervaar is om Jesus te 

aanvaar! 

 

Wat beteken Jesus se vrede prakties? 

 

1. Vrede met God! 

Rom 5:1 Omdat ons dan nou op grond van geloof geregverdig is, 

het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus. 
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God het die inisiatief geneem om die gebroke verhouding 

tussen ons en Hom te herstel! 

 

2. Vrede van God. 

Fil 4:6-7  Moet oor niks bekommerd wees nie, maar maak in alles 

julle versoeke deur gebed en smeking met danksegging aan God 

bekend.  En die vrede van God, wat alle begrip oortref, sal in 

Christus Jesus oor julle harte en gedagtes waak. 

 

Luk 2:29 “Nou, Here, kan U u dienskneg  in vrede  laat sterf, 

soos U gesê het.”  

 

Wanneer ons vrede met God het dan kan ons die vrede van 

God in ons lewens ervaar. 

 

3. Vrede met mekaar. 

Ef 2:14 Hy is immers ons vrede – Hy wat albei één gemaak het, 

en die middelmuur van skeiding, die vyandskap, deur sy liggaam 

afgebreek het. 

 

Waneer ons leef as vredemakers dan leef ons as kinders van 

ons Vader. 

 

Matt 5:9 Gelukkig is die vredemakers, want hulle sal kinders van 

God  genoem word. 

 

Is die Prins van Vrede die Koning van jou lewe??? 

 

Kleingroep Besprekingsvrae Week 2 

1. Heet almal welkom, maak seker almal ken mekaar. 
 
2. Open met ‘n GEBED 
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3. Sê: “Ons is besig met ‘n Advent-reeks. Advent beteken “koms” 
of “aankoms”. Ons maak gereed om die koms van Jesus te vier! 
In die tweede week van Advent word die kers van Vrede 
aangesteek.” 
 
Julle kan in die kleingroep ook ‘n kers aansteek en opnuut besef 
dat Jesus gekom het om ware VREDE te bring, ongeag ons 
omstandighede!   
 
4. Gee geleentheid vir groeplede om te sê watter verskil verlede 
week se boodskap en studie in hul lewe gebring het. 
 
5. Sê: “Kom ons lees saam uit Jes. 9:1-6.” 
Lees die gedeelte of vra iemand om dit voor te lees. 
 
6. Vra: “Wat het jou getref toe jy hierdie gedeelte gelees het of 
na Sondag se preek geluister het?” 
Gee geleentheid vir terugvoer en bespreking. 
 
7. Jesaja sê vir ons dat Jesus die lig is en dat Hy ook 
Vredevors/prins van vrede is. Hy het gekom om ons ware vrede 
(heel-making in elke aspek van ons lewe) te gee. Daar is drie 
aspekte van die vrede: 
 
7.1 Die eerste aspek is vrede met God. Lees Rom 5:1-11 en 
gesels oor wat dit beteken om vrede met God te hê. Watter 
implikasies is daar vir ons verhouding met God noudat ons vrede 
met Hom het? 
 
7.2 Die tweede apsek is die vrede van God. Lees Fil 4:6-7, Joh 
14:27, Luk 2:29-30. Hoe sal jy die verband beskryf tussen vrede 
met God en die vrede van God. Hoe maak dit ‘n praktiese verskil 
in jou daaglikse lewe? 
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7.3 Die derde aspek is vrede met mekaar. Lees Efesiërs 2:11-
18. Watter skeidingsmure was daar tussen die gemeente aan wie 
mense Paulus skryf tyd? Watter mure staan vandag tussen 
mense en hoe maak dít wat Jesus gedoen het ‘n verskil? 
 
7.4 Lees Matt 5:9, wat ons roeping as kinders van God beskryf. 
Hoe lyk dit prakties? 
 
8. As jy die BOODSKAP van hierdie gedeelte in een sin moes 

saamvat, skryf dit hier neer; en deel dit dan met die groep. 

 

Sluit af met gebed vir mekaar, vir die gemeente, vir NZ en SA en 

die wêreld! Bid dat mense vrede met God sal hê/vind. Bid dat 

hul die vrede van God sal ervaar in moeilike situasies, en dat 

God se vrede sal kom oor verhoudings wat gebroke en 

gesplinter is.  

 

 

3. Jesus kom om ons haat en vrees te verower deur SY 

liefde! 

Skriflesing: 1 Johannes 4:7-21 (2020 vertaling) 

 

Die Derde Advent kers is die kers van Liefde. 

 

Skriflesing: 1 Johannes 4:7-21 
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 
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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.  16Ons 

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. 

 

God is liefde! Alles wat Hy is en doen vloei uit Sy wese van 

liefde uit! 

 

God bewys dat Hy liefde is op twee belangrike maniere 

 

1. Deur Sy seun vir ons te stuur. 

1 Joh 4:9 Hierin is die liefde van God aan ons geopenbaar: dat 

God sy unieke seun gestuur het, sodat ons deur Hom kan leef. 
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Joh 3:16 Want so lief het God die wêreld gehad dat Hy sy unieke 

Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore sal 

gaan nie, maar die ewige lewe sal hê.   

 

Fil 2:6-7  Hoewel Hy in die gestalte  van God was, het Hy 

gelykheid aan God  nie beskou as iets om aan vas te klem nie, 

maar Hy het Homself daarvan  leeggemaak, deur die gestalte 

van 'n slaaf  aan te neem en aan mense gelyk te word. 

 

Joh 17:3 En dit is die ewige lewe: dat hulle U ken, die enigste 

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

 

God het mens geword om vir ons die deur oop te maak om deel 

te wees van die Drie-eenheid en die liefde. (Joh 17:23-24) 

 

2. Deur Sy seun vir ons te stuur om vir ons te sterf. 

 

Die krip en die kruis is bewys dat God liefde is! 

 

1 Joh. 4:10 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. 

 

Het jy al die liefde van God in jou eie lewe ervaar? 

1 Joh. 4:16 Ons ken en vertrou die liefde wat God vir ons het. 

 

God se liefde verander ons op 2 belangrike maniere! 

 

1. God se liefde maak dat ek ander lief het. 

1 Joh. 4:7 Geliefdes, laat ons mekaar  liefhê, want die liefde is uit 

God, en elkeen wat liefhet, is uit God gebore en ken God. 
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1 Joh 4:12 Niemand het God ooit aanskou nie. As ons mekaar 

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

gekom. 

 

Die liefde kom tot vervulling wanneer ons God se liefde ervaar 

het en as ‘n resultaat ander begin lief hê 

 

2. God se liefde verwyder ongesonde vrees. 

1 Joh 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. 

 

Liefde en vrees kan nie saam bestaan nie, nes lig en duisternis 

nie saam kan bestaan nie. 

 

 

Kleingroep Besprekingsvrae Week 3 

 
1. Heet almal welkom, maak seker almal ken mekaar. 
 
2. Open met ‘n GEBED 
 
3. Sê: “Ons is besig met ‘n Advent-reeks. Advent beteken “koms” 
of “aankoms”. Ons maak gereed om die koms van Jesus te vier! 
Dié week steek ons die kers van liefde aan. Julle kan in die 
kleingroep ook ‘n kers aansteek en opnuut besef dat Jesus 
gekom het om ons te wys hoe groot God se liefde is. 
 
4. Gee geleentheid vir groeplede om te sê watter verskil verlede 
week se boodskap en studie in hul lewe gebring het. 
 



16 
 

5. Sê: “Kom ons lees saam 1 Johannes 4:7-21.” 
Lees die gedeelte of vra iemand om dit voor te lees. 
 
6. Vra: “Wat het jou getref toe jy hierdie gedeelte gelees het of 
na Sondag se preek geluister het?” 
Gee geleentheid vir terugvoer en bespreking. 
 
7. Johannes skryf in 1 Joh. 4:8, “God is liefde.”  Probeer in jou 
eie woorde met die groep meedeel wat dit beteken dat God liefde 
is. Hoe is dit anders om te sê dat liefde God is? 
 
8. Lees 1 Joh. 4:16, wat beteken dit om God se liefde te ken en 
te vertrou? Doen jy dit in jou lewe? Wat sal in jou lewe verander 
as hierdie verse ‘n werklikheid in jou lewe word? 
 
9. Lees 1 Joh. 3:16, 1 Joh. 4:7-8, 1 Joh. 4:12, 1 Joh. 4:20-21, 
Bespreek hoekom is die liefde vir mekaar so belangrik? 
 
9.1 Lees Matt 5:43-48. Hoekom is dit so belangrik dat ons OOK 
dié lief het wat ons nie oor die weg mee kom nie? Wat is die 
redes wat Jesus hiervoor gee? 
 
10. Gesels met mekaar oor die vrese wat mense in die 
samelewing tans het. Hoeveel van dit is gesonde vrees en 
hoeveel van dit is ongesond? Hoe weet mens dat vrees 
ongesond geword het in ‘n mens se lewe? 
 
10.1 Lees 1 Joh. 4:18, bespreek hoekom liefde en vrees nie 
saam kan bestaan nie?  
 
11. Bespreek hoe ons ligdraers van God se liefde kan wees dié 
Kersfees te midde van al die vrees en verdeeldheid en 
liefdeloosheid. 
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Sluit af met gebed vir mekaar, vir die gemeente, vir NZ en SA en 

die wêreld! Dank God vir die krip en die kruis en vra Hom dat Sy 

liefde meer en meer ‘n werklikheid sal word in ons lewens, ons 

kerk en ons gemeenskap. 

 

4. Jesus se koms is rede vir groot blydskap en vreugde. 

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

 

Die Vierde Adventskers is die kers van VREUGDE. 

 

Skriflesing: Lukas 2:8-20 
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 
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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. 

 

Jesus het gekom om aan die mensdom ware blydskap te 

bring in ‘n tydperk waar die mensdom se omstandighede 

hulle só min rede gegee het vir blydskap! 

 

Die kersgebeure was ontvang met groot blydskap onder die 

volk van God! 

 

Luk 1:14 “Jy sal blydskap en uitbundige vreugde beleef, en baie 

mense sal bly wees oor Sy geboorte” 

 

Luk 1:44  “Kyk, net toe ek jou groet hoor, het die kindjie  in my 

moederskoot van uitbundige blydskap opgespring.” 

 

Luk 2:10 “Toe 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...” 

 

 

Die goeie nuus oor Jesus se geboorte was aan skaapwagters 

verkondig om te wys dat Jesus vir almal gekom het! 
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Luk 4:18 “Die Gees van die Here is op My, omdat Hy My gesalf 

het om die goeie boodskap aan armes te verkondig.” 

 

Die inhoud van die boodskap was dat daar vir hulle ‘n Verlosser 

gebore sal word in Bethlehem. 

 

Luk 2:11 “Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid as 

Verlosser gebore, Christus die Here.” 

 

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.” 

 

• Verlosser: Die Een wat ons van ons sondes verlos. 

• Christus die Here: Die gesalfde Here. 

 

“Hierdie titels sê dat Jesus spesiaal deur God gekies is om Sy 

mense te verlos en Sy koningheerskapy op aarde te vestig.” 

 

Die teken is ‘n baba in ‘n krip. 

 

Die skaapwagters se ontmoeting met Jesus maak dat hulle 3 

goed doen: 

 

1. Hulle vertel ander hiervan. (v.17) 

2. Hulle loof en prys God saam met die engele. (v.20a) 

3. Hulle keur terug na hulle gewone lewe as mense wat die 

heerlikheid van God in Jesus aanskou het. (v.20b) 
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“Wanneer ons Jesus sien soos die skaapwagters Hom 

gesien het, dan kan dit nie anders as om ons lewens te 

verander nie” 

 

Kleingroep Besprekingsvrae Week 4 

 
1. Heet almal welkom, maak seker almal ken mekaar. 
 
2. Open met ‘n GEBED 
 
3. Sê: “Ons is besig met ‘n Advent-reeks. Advent beteken “koms” 
of “aankoms”. Ons maak gereed om die koms van Jesus te vier! 
Dié week steek ons die kers van vreugde aan. Julle kan in die 
kleingroep ook ‘n kers aansteek en opnuut besef dat Jesus 
gekom het om ons ware vreugde te gee wat nie afhang van ons 
omstandighede nie. 
 
4. Gee geleentheid vir groeplede om te sê watter verskil verlede 
week se boodskap en studie in hul lewe gebring het. 
 
5. Sê: “Kom ons lees saam Lukas 2:8-20.” 
Lees die gedeelte of vra iemand om dit voor te lees. 
 
 
6. Vra: “Wat het jou getref toe jy hierdie gedeelte gelees het of 
na Sondag se preek geluister het?” 
 
Gee geleentheid vir terugvoer en bespreking. 
 
7. Lukas is die skrywer van blydskap, lees die volgende verse en 
bespreek die redes om blydskap te hê wat Lukas gee. 
(Lu 2:10-11; Lu 6:23; Lu 8:13; Lu10:17-20; Lu 15:1-7;  
Hand 2:28; 14:17,16:34). 
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8. Wat sê dit vir jou van die Here se hart vir die mensdom, dat Hy 
Sy engele gestuur het om die goeie nuus van die geboorte van 
Jesus aan skaapwagters bekend te maak? 
Watter impak behoort dit te hê in hoe ons mense sien en 
hanteer? 
 
 
9. Die skaapwagters het drie goed gedoen toe hulle die Jesus-
kind aantref na die engele aan hulle die boodskap meegedeel 
het: 
 
9.1 Hulle het ander van Hom vertel. (v.18) 
 
Bespreek: Op watter verskillende maniere kan ons die boodskap 
van Kersfees bekend maak aan mense? Hoe kan ons dit prakties 
doen hierdie Kersseisoen? 
 
 
9.2 Hulle het God geloof en prys. (v.20) 
 
Bespreek: Op watter verskillende maniere kan ons ons dank aan 
God betuig vir alles wat Hy vir ons in Jesus gedoen het (sien ook 
Rom. 12:1). 
 
 
9.3 Hulle het terug gekeur na hulle gewone lewe as mense wat 
die heerlikheid van God in Jesus gesien het. (v.20b) 
 
Bespreek: Hoe dink jy wil God hê moet jy leef by jou werk, jou 
huis, in jou kerk, na aanleiding van hierdie Advent reeks? 
 
 
Sluit af met gebed vir mekaar, vir die gemeente, vir NZ en SA en 

die wêreld! Dink aan wat God vir jou in Jesus gedoen het en laat 

dit jou hart met blydskap vul! 


