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Doop 

Skriflesing en Preek: Lukas 2: 1-20 

Gemeente van ons Here Jesus. 

Die gebeure tot en met Jesus se geboorte en Jesus se geboorte self is vir ons baie, 

baie bekend..  Dit is aan ons amper oor bekend.  Selfs die kleinste onder ons kan min 

of meer vertel wat op daardie dag 2000 jaar gelede gebeur het.   

En omdat ons die verhaal van Jesus se geboorte so goed ken dink ons dat ons 

verstaan wat daar gebeur het. 

Hier in die Adventtyd is ek daarvan oortuig dat elkeen van ons vir die  

• vreemdeling in ons lewe,  

• die man op die straat,  

• die persoon wat nie die Bybel ken nie,  

• die kind wat nog te jonk is,  

• aan hom of haar sal ons die verhaal van Jesus se geboorte kan vertel.   

Maar ek wonder wat ons sou antwoord indien daardie persoon, wat vir die eerste keer 

die kersverhaal hoor, sou vrae  

“Maar hoekom.   

Hoekom het God die wêreld juis op hierdie manier betree.” 

Ek wonder wat ons sou antwoord as daardie man of vrou, daardie kind, vir ons sou sê 

en vra:   

“Dit is als goed en wel, dit is ŉ mooi storie, maar wat beteken die geboorte van 

Jesus vir my hier en nou. 

Wat vertel die geboorte van Jesus vir ons van God.” 



Ek dink julle kan met my saam stem dat dit redelik maklik is om die verhaal van Jesus 

te vertel aan die wêreld.   

Dit is egter nie so eenvoudig om aan die wêreld te vertel wat in God se hart 

gebeur het toe hy sy enigste Seun na die wêreld gestuur het nie. 
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Dit is die vraag wat ek vanoggend se prediking in die eerste plek wil beantwoord.  Die 

vraag van wat in God se hart op daardie dag gebeur het.   

• Wat het Hy vir die wêreld gevoel op daardie dag. 

• Wat het Hy vir sy Seun gevoel. 

• En wat broers en susters het God op daardie dag vir jou en my gevoel?   

Om hierdie vraag te antwoord kan ons ver en wyd soek.  En baie kundiges sal vir ons 

ŉ antwoord hê.  Ander sal sê dat ons nooit kan weet wat in God se hart gebeur nie.  

Ja, dit is ŉ moeilike vraag om te beantwoord.  Tog glo en vertrou ons dat Jesus self ŉ 

blik gee op God se hart.  As ons Jesus ken ken ons iets van God.  Jesus sê immer 

in Joh. 1 vers 18: Niemand het God ooit gesien nie. Sy enigste Seun, self God, wat die 

naaste aan die Vader is, dié het Hom bekend gemaak.  

Daarom, as ons wil weet wat in God se hart gebeur het tydens Christus se koms na die 

wêreld moet ons maar net gaan luister wat Jesus self vir ons oor God sê. 

Ek weet nie of julle besef nie, maar in een van die evangelies, Johannes, verduidelik 

Jesus self aan Nikodemus wat Sy geboorte beteken en wat in God se hart was op 

daardie dag. 

Dit is baie interessant die evangelie van Johannes verskil grootliks met die evangelies 

volgens Matteus en Lukas.  Dit vertel ons nie van die geboorte van Jesus met die stal, 

die krip en van die wyse mane met hulle geskenke nie.   

Nee, Johannes interpreteer vir ons die gebeure van Jesus se geboorte.  En dan 

gebruik hy beeldspraak om dit aan ons te verduidelik.  Hy sê byvoorbeeld dat die lig in 



die duisternis kom deurbreek het, dat die Woord mens geword het en onder ons kom 

woon het.   

Die wonderlikste egter van die Kervershaal van Johannes is dat dit vir ons ook 

terselfdertyd die rede gee hoekom Jesus mens geword het.  Johannes vertel vir 

ons wat in God se hart aangegaan het op daardie dag. 

Indien die wêreld vir ons dan gedurende hierdie Kerstyd vra wat Jesus se geboorte 

vir hulle beteken dan lees ons net vir hulle hierdie volgende kort sinnetjies.  In 

Johannes 3 vers 16 en 17 staan daar:   

God het die wêreld so lief gehad, dat Hy sy enigste Seun gegee het, sodat 

die wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie maar die ewige lewe sal hê.  

God het Sy Seun nie na die wêreld toe gestuur om die wêreld te veroordeel 

nie, maar sodat die wêreld deur Hom gered kan word. 

En ek dink ons moet ook vanoggend verneem om hierdie paar versies uit ons kop te 

leer.  Want ek is oortuig dat sekerlik van die belangrikste woorde in die ganse Bybel 

is. 

As Nikodemus in Hoofstuk 3 van Johannes vir Jesus vra hoekom Hy na die wêreld 

gekom het antwoord Jesus baie eenvoudig deur te sê:  God het my na die aarde 

gestuur omdat Hy hierdie wêreld, met alles daarin, maar veral ook mense soos jy lief 

het.   

Dit is die antwoord broers en susters wat ons aan die wêreld moet gegee as die wêreld 

sê “so What” as hulle die kersverhaal hoor.   

• God se liefde sit agter dit alles.   

• Dit is die liefde van God wat in sy hart brand vir sondaar mense wat God gedring 

het om iets aan hulle heil te doen.   

• Hy wil die lig, Sy lig laat deurbreek in die donker wêreld.   

• As gevolg van hierdie liefde wat in God se hart is, het hy tot mense se lewens 

getree om hul lewe te verander.   



• Dit is die liefde wat ons tydens die Advent tyd en op Kersfees self herdenk en 

oor nadink. 

Omdat God lief is vir ons stuur hy sy Seun, omdat hy nie wil veroordeel nie maar, 

wil red, stuur God Sy Seun.  Die koms van Jesus, die eerste Kersfees, word gedryf 

deur die liefdevolle hart van God.  

3. 

Broers ens susters, vriende. 

Dit is ons antwoord aan die wêreld as dit vir ons vra “Hoekom”.  God was en is net 

te lief vir Sy kinders.  En daarom het Hy Jesus, Sy enigste Seun na die wêreld 

gestuur, om die lig en die lewe vir al die nasies te wees.   

En hier kan ons eintlik ophou.  Maar ek dink ons moet bietjie verder gaan.  Want in 

hierdie wêreld waar Kersfees deur die kommersiële wêreld gekaap is, is die woord 

liefde ook lankal gesteel en vervorm om alles te beteken wat dit nie is nie.  Die 

wêreld, en so ook die kerk, het lankal vergeet wat Kersfees beteken, en so ook wat 

ware, onvoorwaardelike liefde is. 

Ons het nou aan mekaar gesê dat ons kerkfees vier omdat God vir ons lief is.  Kom 

ons antwoord nou hoe hierdie liefde lyk.  Gewoonlik kyk ons na die gebeure 

rondom die Kruis om te verstaan hoe groot God se liefde vir sondaars is.   

Maar vandag wil ek na die geboorte van Jesus kyk om iets te verstaan van God se 

liefde.  Ek wil vir ons 4 aspekte van God se liefde uitwys.  Vier elemente van God se 

liefde wat daartoe sal lei dat ons nie langer sal kan twyfel oor God se liefde nie.  En 

hoe baie doen ons dit nie.  Selfs tydens Kersfees twyfel ons in God se liefde.   

• Ons wonder of God se liefde groot genoeg is om my skoon te was.   

• Ons wonder of God ons ŉ tweede kans sal gee. 

 

4. 



Die eerste aspek van God se liefde broers en susters sien ons in die feit dat God 

bereid is om homself te verneder. 

Het jy al ooit gedink dat ons glo in ŉ God wat nederig is, wat bereid is om verneder te 

word?  Nederigheid is die wyse waarvolgens God kies om Homself aan die mens 

bekend te maak. 

In Jesus se tyd, in die antieke Mediterreense wêreld was iets soos nederigheid nie ŉ 

goeie persoonlikheidseienskap nie.  Om iemand nederig te noem was nie ŉ 

kompliment nie.  Nederigheid was eerder ŉ teken van swakheid.  Die swakste 

mense, die mense met die minste geld en mag se optrede en gedrag was gekenmerk 

deur nederigheid.   

ŉ Groot en belangrike mens was nie nederig nie en hoef ook nie nederig te wees nie.  

Nee, nederigheid was vir swakkelinge. 

Ons sien egter in die verhaal wat ons vanoggend gelees het dat wanneer God in 

hierdie wêreld sy liefde wil sigbaar maak  

• doen hy dit nie aan die hand van magtige gebeure nie.  

•  Hy maak dit nie sigbaar met ŉ magtige stormwind  

• of aardbewings,  

• of deur ŉ onstuitbare vuur nie.   

Nee, God se liefde vir sondaars soos ons is so groot broers en susters dat Hy 

bereid is om homself te verklein.  Hy maak homself kleiner, en kleiner en kleiner – 

so klein soos ŉ ongebore baba in ŉ moeder se maag. 

Natuurlik is dit nie die Koning wat Israel verwag het nie.  Hulle het magtige heerser 

verwag wat die volk sal herbou, wat Israel sou herstel tot sy vorige glorie dae.  In plaas 

daarvan kry hulle eerder ŉ Babetjie wat swak is.  ŉ Babetjie wat versorg moet word en 

skoongemaak moet word.  Hulle kry ŉ babetjie wat in alles van twee onervare 

jongmense afhanklik is. 

Hierdie kind word nie in ŉ paleis gebore met honderde diensknegte nie.  Hy het nie die 

beste klere en alle denkbare luukshede nie.  Nee, hy word gebore in ŉ stal en hy 



word kaal neergelê in ŉ voerbak vir diere.  Vir ŉ oomblik was daar koorsang vanuit 

die hemel.  Maar daarna nie veel nie.  Die enigste getuies van die grootste gebeurtenis 

van alle tye was laeklas burgers, skaapwagters waarvan ons nie eers een se 

naam van weet nie.  Skaapwagters wat so onrein was dat hulle nie eers in die 

tempel mag ingaan nie, wat in die tempelplein moes aanbid.  Hulle word die getuies 

van die geboorte van die Verlosser van die wêreld. 

Paulus beaam die gedagte in Filippense 2 wanneer hy stel dat Jesus die gestalte van 

ŉ slaaf aangeneem het en homself verneder het deur gelyk te word aan mense. 

• As ons dan twyfel oor God se liefde broers en susters, wanneer ons in die 

middel van die nag worstel met God en wonder of God se liefde groot genoeg is.   

• As ons wonder of God vir my lief is, ten spyte van al my swak besluite, my lelike 

woorde en gedagte, al my sondigheid.   

• Dan moet ons net onthou dat God se liefde so groot is dat hy bereid was om 

Homself so klein te maak soos ŉ babetjie, dat Hy bereid was om homself 

volledig te verneder ter wille van ons.  Die optrede broers en susters is ŉ 

bewys van die grootheid en omvang van God se liefde vir jou en my. 

5. 

Die feit dat God homself verneder in die geboorte van Jesus is egter nie die enigste 

wyse waarop God sy onverstaanbare liefde aan ons sigbaar maak nie.  Nee, daar kom 

nog ŉ verdere, tweede aspek van God se liefde in die verhaal na vore. 

Gemeente, God het ons so lief dat Hy bereid is om Homself toeganglik aan ons te 

stel. 

Blaai ons deur die Ou Testament sien ons dat die emosie van vrees die deursnee 

Jood se aanbidding gekenmerk het. Vrees gaan keer op keer gepaard met kontak 

met God.  Jy is bang vir wat daar gebeur.  Dink maar net aan Moses en die brandende 

bos.  Hy trek sy skoene uit en hy bedek sy gesig uit vrees om te sterf.  Deur die bank is 

vrees teenwoordig by mense wanneer hulle met God in aanraking kom.  Dit gaan 

selfs so ver dat die vrees plek vind in Israel se tempeldiens.  Net een persoon, die 



Hoëpriester, mag die allerheiligste van die tempel betree.  Gewone mense mag nie 

hul voet daar sit uit vrees om net daar dood te val nie. 

En die God wie se kontak en verskyning gelowige mense doodbang gemaak het, die 

selfde God verskyn as ŉ baba in ŉ krip.  Wat is meer angswekkend as ŉ baba wat in 

ŉ krip lê wie se arms en bene styf vasgebind is?  Niemand, broers en susters is bang 

vir ŉ baba nie. 

In Jesus se geboorte het God ŉ manier gekry om naby die mens te kom sonder om 

hulle met vrees te vul.  Toe ons vanoggend gesing en gebid het, was ons nie bang nie.  

Ons hoef nie meer vir God bang te wees nie.  Hy wag nie daarin die hemele om ons 

te straf nie.  Nee, om die waarheid te sê ons mag tot hom nader omdat God deur 

Jesus toeganklik vir ons geword het. 

Nou mag ons God se kinders genoem word, en Jesus noem ons later in Sy lewe Sy 

vriende. 

Indien ons dan twyfel oor God se liefde hierdie Adventstyd.  Laat ons net onthou 

dat God so lief is vir ons dat Hy bereid is om homself aan ons toeganklik te stel.  Ons 

mag hom nader met ons bekommernis, ons angs en ons pyn.  Dit is hoe lief God vir 

ons is. 

6. 

Die derde aspek van God se liefde wat ons ontdek in Jesus se geboorte vind ons in die 

blote feit dat dit nie konings, of priesters, nie heiliges, magtiges of rykes is wat Jesus 

mag nader nie.   

Nee, die eerste mense wat Jesus sien is  

• onheilige, arm, magtelose skaapwagters,  

• en later onrein vreemdelinge naamlik die sterrekykers.   

Met ander woorde broers en susters onrein mense soos ek en jy. 

Wat ek hiermee probeer duidelik maak is dat God se liefde so groot is dat God bereid 

is om deur Jesus met die kleinste onder ons te assosieer. 



Hierdie liefde stel nie voorwaardes nie.  Jy hoef nie iemand van belang te wees om 

daarvan deel te hê nie.  Dit is liefde wat onvoorwaardelik aan al God se kinders 

gegee.   

En hierdie onvoorwaardelike liefde en aanvaarding kenmerk nie net Jesus se geboorte 

nie.  Dit kenmerk sy hele lewe.  Jesus is nie gebore tot die elite nie, maar tot 

ongetroude paartjie wat deel is van die werkersklas.  ŉ Ongeskoolde ma en ŉ 

timmerman as pa.  Hy het nie ŉ priester of skrifgeleerde geword nie, maar Hy het 

gemeng met prostitute en vissermanner, tollenaars en melaatses.   

Broers en susters, dit is baie maklik om om te gee oor ons eie mense.  Dit is maklik om 

vir die skones en gesondes iets te gee.  Ons sukkel egter om vir die te sorg wat nie 

soos ons is nie. 

En dit is hoe groot God se liefde vir ons is.  Hy is selfs lief vir ons, ons wat in alle 

moontlike wyses van Hom verskil.  Mag ons dan nie weer twyfel oor die feit of God 

my aanvaar nie. 

7. 

Vir ons wat twyfel in God se liefde - so groot is dit - Hy was bereid om homself deur 

Jesus se geboorte te verneder, Homself toegangklik te stel.  Nie net aan die wat dit 

verdien nie, maar ook aan mense soos ons wat swak en sondig is. 

Daar is egter nog een saak wat ons leer in die kersverhaal ten opsigte van God se 

liefde vir ons. 

God is so lief vir ons omdat Hy bereid is om dit met ons te waag.   

Ou getroudes sal jou vinnig vertel dat liefde wat nie waag nie, nie werklik liefde 

is nie.  Hulle vergelyk ware liefde met ŉ sprong.  ŉ Sprong wat blindelings geneem 

word. 

As ons mooi kyk na wat God in Jesus se geboorte gedoen het sal ons vinnig besef dat 

dit die grootste risiko is wat ooit geneem kon word.   



God is so lief vir ons dat hy alles op die spel sit, Hy waag selfs sy eie kind, Sy 

geliefde Seun.  Hy doen dit met die wete dat die waagstuk kan uitloop op die dood 

van Sy enigste Seun. 

As ons twyfel oor God se liefde moet ons maar net hierdie waagstuk wat die 

geboorte van Jesus is in herinnering roep. 

8. 

Hopelik sal ons in hierdie Advenstyd, tot en met Kersfees, asook in 2020 onthou hoe 

lief God vir ons is.   

En wanneer ons in ons swakheid vergeet van hierdie liefde, wanneer ons twyfel in ons 

swakheid, mag die liewe Heer ons weer herinner aan die gebeure rondom die stal.  

Mag ons weer ontdek hoe lief God vir elkeen van ons is. 

• God is so lief vir jou en vir my dat Hy bereid is om Homself te verneder.  

• Hy is bereid om Homself aan ons toeganglik te stel.   

• En vriende, Sy liefde het geen voorwaardes nie.   

• En bo dit alles - dat God alles op die spel gesit het ter wille ons. 

Laat ons net elke dag op ons knee gaan en God vra dat ons hierdie liefde waardig sal 

wees.  Laat ons lewens, as gevolg van die liefde, anders lyk.  Amen 

 


