
Geskenke tot Sy eer… 

Matteus 2: 1-12 – 10 Desember 2017 

1. 

Broers en susters – Gemeente van ons Here Jesus Christus. 

15 Dae van vandag af, vier ek en jy asook die kerk reg oor die wêreld die geboorte 

van Jesus. 

Die dag is sekerlik die belangrikste dag in ons kerklike jaar.  En juis omdat die 

geboorte van Jesus vir ons so belangrik is gaan ons uit ons pad om die dag spesiaal 

te maak. 

 Op die dag kuier ons saam met familie en vriende.   

 Ons eet lekker saam. 

 En (die heel belangrikste) ons gaan ook kerk toe. 

Op die maniere vier ons die geboorte van Jesus. 

Nog iets wat ons doen om die geboorte van Christus spesiaal te maak, en die 

kinders sal met my saam stem, is dat ons geskenke vir mekaar gee.  Ons deel dit 

wel gewoonlik op ou Kersaand uit, maar tog is dit een van die maniere waarop ons 

Jesus se geboorte vier. 

 Ek wonder egter wie van u het al gewonder hoekom ons geskenke vir 

mekaar uitdeel.   

 Wat sit agter die gebruik?   

 Waar kom die tradisie vandaan? 

Is dit maar net gewoonte broers en susters, of lê daar iets dieper agter die gebruik.  

In die kommersiële wêreld waarbinne ons leef is dit maklik om te vergeet waarom dit 

werklik tydens die Kerstyd gaan. 

Ons kry die antwoord op die vraag in Matteus 2 vers 1-12.  Kom ons lees die 

teksgedeelte saam. 

2. 



Die teksgedeelte wat ons vanoggend gelees het ken ons almal uit ons hart. 

In die teksgedeelte gaan dit spesifiek oor Herodes aan die een kant en die 

sterrekykers aan die ander kant.   

Wat ons hier moet raaksien is hoe die persone reageer ten opsigte van Jesus se 

geboorte. 

Herodes, die koning van die Jode, was volgens daardie tyd se verstaan van die 

wêreld God se teenwoordiger op aarde.  Hy, as koning, moes juis God se wil op 

aarde aan die volk oordra en dit implementeer.  Blaai ons deur die Ou Testament 

sien ons duidelik dat die konings van Israel grotendeels hierin gefaal het.  Met die 

uitsondering van David het elke koning God op een of ander wyse teleurgestel.  En 

selfs David was nie sonder sonde nie. 

Indien ons Herodes se taak as verteenwoordige van God in ag hou  

 sou ons verwag dat hy die pad vir Jesus moes baan.   

 Hy moes tog Jesus se koms met absolute blydskap gevier het.   

 Die teenoorgestelde gebeur egter.  Herodes gaan uit sy pad om Jesus te 

vermoor.  Hy gaan selfs so ver as om elke seuntjie onder die ouderdom van 

twee om die lewe te bring.   

Broers en susters, wat ons hieruit moet neem is dat die Jode, die mense vir wie 

Jesus gestuur is, hom verwerp het.  Juis die mense wat hom met ope arms as hul 

verlosser moes ontvang het, het Hom later aan ŉ kruis vasgespyker. 

Maar kyk net bietjie hoe die sterrekykers reageer het.  Ons moet mooi onthou dat 

die Jode nie sterre gekyk het nie.  Dit was met afgodsdiens geassosieer.  Maar dit 

is juis die vreemdelinge waarop Herodes en die Joodse volk sou neerkyk wie God 

gebruik om sy boodskap te verkondig.   

Is dit nie interessant nie?  Herodes en die volk verwerp vir Jesus – hulle wil hom om 

die lewe bring terwyl hierdie “heidene”, hierdie vreemdelinge, mense sonder 

status, die eerstes is wie Jesus sien.   

En dit eindig ook nie daar nie gemeente.   



 Dink maar net aan die herders.  Weereens is dit mense sonder plek, sonder 

status of reputasie  -  God gebruik hulle om die boodskap te verkondig.   

 En later lees ons van Johannes die doper.  ŉ Man met kameelhare aan, wat 

lewe van die veld.  Ons sou hom boemelaar ‘n noem.  Nie een van ons sou 

naby hom kom nie.  Weereens ŉ persoon wat nie behoort nie  -  God gebruik 

hom om Jesus vooruit te loop en Hom ook dan later te doop. 

3. 

Die boodskap wat ons hieruit kry is baie eenvoudig. 

 Elke persoon, maak nie saak hoe swak en klein jy is nie, kan deel wees 

van God se huisgesin.   

 Elkeen van ons mag en kan ŉ kind van God deur Jesus wees.  Dit is nie 

net beskore vir sekere supergelowiges nie.  Nie net die mense sonder sonde 

kan hulle self ŉ kind van God noem nie.  Nee, elkeen van ons kry die voorreg.   

Anders gestel: maak nie saak wie of wat jy is nie, elkeen van ons kan voor 

Jesus gaan kniel en aan hom ere bring. 

Ons sien dit so duidelik in die teksgedeelte.  God gebruik juis die kleinmensies, die 

mense sonder mag of geld, sonder reputasie of stand, om die pad vir Jesus te 

baan  -  om die blye evangelie van Jesus se koms aan die wêreld te verkondig. 

Dit, broers en susters, kinders, is ŉ boodskap vol troos.  Ons kan maar seker wees.  

Jesus het na die wêreld gekom vir jou en vir my.   

 Met ons swakheid en ons tekortkominge.   

 Ten spyte van ons leuens, ons skelwoorde, ons jaloesie en haat, ten spyte 

van ons gierigheid en liefdeloosheid het Jesus na die wêreld vir jou en my 

gekom. 

Netsoos God daardie skaapwagters en sterrekykers, netsoos God vir Johannes die 

doper uitgekies het, so kies God elkeen van ons uit. 
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Al wat dit van ons vra is om met ons hele hart in Jesus Christus te glo. 

Hoofstuk een van die Johannes evangelie maak dit so mooi duidelik vir ons. 

 Johannes 1 sê dat wanneer ons glo dat Jesus God is en dat Jesus die 

volkome openbaring van God op aarde is, dan kan ons onsself ŉ kind van 

God noem. 

 Wanneer ons glo dat Jesus die lewe is, en dat hy die lewe vir elkeen van 

ons kan gee (hier op aarde en tot in alle ewigheid), dan kan ons onsself ŉ 

kind van God noem. 

 En laastens vertel Johannes 1 vir ons dat ons moet glo dat Jesus lig vir al 

die nasies is.  Glo ons dat Jesus die duisternis verdryf dan mag ek en jy 

onsself kinders van God noem. 

As ek een boodskap moet uitlig vir 2018 is dit die een:  Ten spyte van alles wat die 

wêreld in jou pad gooi, ten spyte van al ons twyfel en ongeloof, weet dat jy ŉ 

kind van God is.  Glo dit met jou hele hart en siel en verstand.  Lewe ons met 

die geloof word ons verseker dat ons vandag, en elke dag die lewe in God het.   

5. 

Vriende. 

Kyk ons na die teksgedeelte sien ons egter dat ons nie hier maar kan ophou nie.  

Hierdie genade en liefde van God vra ook iets van jou en my. 

Wat doen die sterrekykers -  hierdie mense wat glo in Jesus en vertou op God se 

genade en liefde?  Hoe tree hulle op?   

Die teks sê dit so mooi.  Hulle het hulle reissakke oopgemaak en aan Jesus, 

hierdie kleine ou kindjie, goud, wierook en mirre gegee. 

Hulle het met ander woorde hul kosbaarste besittings aan Jesus gegee.   

 Daardeur eer en prys hulle vir Jesus.   

 Daardeur wys hulle hom uit as die verlosser, die koning bo alle konings.   



 Daardeur, broers en susters, sê hulle dankie vir alles wat hulle uit God se 

hand ontvang. 

Daarom gee ons ook geskenke aan mekaar tydens Kersfees.  Hierdeur dink ons 

terug aan die sterrekykers wat deur God uitgekies is om sy boodskap te verkondig.  

Deur persente aan mekaar te gee dink ons terug aan hierdie groot dag, waar God 

se liefde en genade die duidelikste sigbaar word. 

Ons gee nie geskenke aan mekaar omdat die wêreld dit van ons verwag nie.  Nee, 

deur geskenke te gee, staan ek jy voor die voerbak in Bethlehem, en ons sê 

dankie. 

6. 

Ek wil afsluit deur ŉ vraag aan u te stel. 

 Vanjaar gaan ons geskenke aan mekaar op Oukersaand gee,  maar hoe gaan 

jou geskenk lyk wat jy aan God in 2018 gee?   

 Die sterrekykers het goud, wierook en mirre gegee – hul kosbaarste besittings.   

 Wat gaan jy aan Jesus gee om dankie te sê?   

 Waardeur gaan jy God loof en prys?   

 Waardeur gaan jy Jesus vereer en Sy boodskap verkondig? 

Die Bybel is vol antwoorde op hierdie vraag.  Wat sou jou antwoord wees?   

Die van julle wat geluister het na die Votum vanoggend sal dadelik die antwoord 

hê.  Die van julle wat nie kan onthou nie kan gou op die blaadjie gaan lees. 

In Romeine 12 stel Paulus dat ons lewende en heilige offers vir God moet 

wees wat vir Hom aanneemlik sal wees.  Lewende en heilige offers.  Verbeel dit 

net vir een oomblik.  Ons moet ons self op die altaar plaas en offer ter wille van 

God.   

Met ander woorde, die geskenk wat ons aan Jesus moet gee in 2018 is ons hele 

wese.  Ons hart, ons siel en ons liggaam.  Die geskenk waardeur jy dankie sê is 

jy self.  Alles wat jy was, wat jy is en wat jy nog gaan wees, moet ons aan God 

oorhandig. 



Doen ons dit, sal ons vind dat ons nie alles verloor nie.  Nee, doen ons dit sal ons 

vind dat ons die lewe in ruil verkry.   

Ons kan selfs nog verder gaan en vra:  Wat is die geskenke wat jy aan jou naaste 

gaan gee in die jaar 2018.  En nou praat ek nie van fisiese, aardse dinge nie.  

Indien ons uit die geloof bereid is om ons ganse wese as heilige offer aan die 

Here te gee, behoort ons nie ook ons self vir ons naaste geheel en al op te 

offer nie.  Met liefde sê ons aan God dankie, moet ons dan nie liefde as geskenk vir 

mekaar gee nie.   

Die kosbaarste geskenke in die lewe is nie dinge wat jy met jou hande kan vat nie.  

Nee, dit is daai dinge wat jou hart warm maak.  Dinge soos liefde, vergifnis, 

aanvaarding, respek. 

Mag 2018 ŉ jaar wees waar ons die omvang van Jesus se koms na die wêreld ten 

volle sal begryp.  Mag elkeen van ons onthou dat wanneer ons in die modder saam 

met die varke is dat ons deur Jesus ŉ kind van God is.  En mag dit wees dat ons 

soos die sterrekykers ons allerbeste vir God en aan mekaar sal gee  -  ons ganse 

bestaan. 

Amen 


