
  

EREDIENS  NG KERK SWARTLAND-NOORD  

4 DESEMBER 2016 TWEEDE ADVENT 

Sing   Liedf 159 

Votum 

Sing Lied 367 en Lied 368 al vier verse 

Gebed 

Kollekte word opgeneem 

Skriflesing:  Matt 1 : 18 – 25 

Tema God maak van ons doodloopstrate deurgange 

Teks:  Matt 1 : 23(b) 

Liewe Gemeente 

Ek lees onlangs die volgende verhaal.  Dit was twee dae voor kersfees.  In ‘n supermark het ‘n 

eenvoudig geklede vrou haar mandjie neergesit, begin uitpak en vir die kassiere gevra 

“asseblief,  moenie meer as R200 lui nie, dit is al wat ek het”.  Toe die bedrag vol was was daar 

nog ‘n paar items in die  mandjie oor, onder meer ‘n pak lekkers.  ‘n Klant agter haar verneem 

of haar aankope vir kersfees is en of sy kinders het. Haar antwoord “Ja, Mevrou dis  vir ons 

Christusfees”.  Sonder huiwering het die ander klant alles uit mandjie gepak en aangebied om 

daarvoor te betaal. 

Die ontvanger het opreg en nederig haar dank betuig.  Die gebeurtenis het die kassiere diep 

geraak.  Dit was so ‘n klein gebaar, maar tog ‘n gebaar van opregte liefde. 

As God egter soos in ons teks beskryf word as Immanuel kom is dit nie ‘n klein gebaar nie, 

maar ‘n onbeskryflike gebaar van liefde.  Die kern van hierdie liefdesgebaar word deur drie 

woorde beskryf “God by ons”.  Net drie woorde, maar hoe gelaai is dit nie. Watter verskil het 

hierdie drie woorde nie in ons wêreld kom maak nie. 

Want dit sê: God het die inisiatief geneem.  Hy het na ons gekom om doodloopstrate 

deurgange te maak.  Ja, God het sy beloftes vir ons in vervulling laat kom.  Trouens ons hoor 

hierdie boodskap dwarsdeur  die Matteus evangelie.  Vers 22 sê dit het alles gebeur sodat die 

woord wat God deur Sy profete voorspel is, vervul sou word.  Wat hier aan die begin van die 

Nuwe Testament staan, staan lankal in die Ou Testament naamlik God se vaste voorneme om 

ons te verlos, ‘n voorneme wat deur niks of niemand verhinder sou word nie.  



  

God by ons. Dit kom nie van mense af nie, is nie deur mense uitgedink nie, is nie die gevolg 

van die wilsbesluit van ‘n man Josef of  ander mens nie.  Daarom benadruk Matteus dit ook.  

Hierdie maagd het swanger geword deur die werking van die Heilige Gees (vers 18). 

Kersfees is inderdaad ‘n magtige skuif wat God op die skaakbord van die geskiedenis maak, ‘n 

skuif wat die hemel in beroering bring, wat ‘n ster laat verskyn en engele laat sing. 

God maak die eerste deurgang.  Hy verander die duisternis na Sy wonderbare lig.  Hy raak ‘n 

lig op ons pad en ‘n lamp vir ons voet.  Elkeen wat glo sal hiedie helder lig uit die duisternis 

beleef, want daar staan in Joh 1 : 12 “almal wat Hom aangeneem het het Hy die reg gegee om 

kinders van God te wees” en ‘n kind van God is helder en duidelik. 

Waarom? Kom God tot by ons sommer net omdat hy ‘n onblusbare passie , ‘n onkeerbare wil 

het om juis by ons te wees. Nee Hy kom om vir ons deurgange te maak.Stel jou voor die hoë 

God van die hemele by ons.  Daar is ‘n reinheid in hierdie “ons”.  Dit verander alle grense wat 

daar tussen mense sou kon of mag bestaan of deur ons geskep sou word.  Grense tussen Israel 

en die heidennasies, tussen Oos en Wes, Noord en Suid, tussen arm en ryk, taal kulture of 

velkleur tussen vroom en goddelose mense , tussen die jaar 0 en die jaar 2016. Almal word 

ingesluit in hierdie ons.  Ek weet ek tel daaronder. Almal tel  daaronder want Joh 3 : 16 sê “so 

lief het God die wêreld gehad dat Hy Sy eniggebore Seun gestuur het”. 

 

God kom nie net as God nie, maar ook as ‘n mens sonder sonde sodat hy elke mens kan 

bereik. Dit gebeur wel dat mense hulleself buite rekening wil laat by hierdie ons.  Elke mens 

kry ‘n geleentheid om vir of teen Hom te kies.  Van die begin af was dit so. Herodus en die hele 

Jerusalem saam met hom is hewig ontsteld wanneer hulle van die geboorte van die Kind hoor 

(Matt 2 : 3).  Pilatus lewer Hom ook later uit om gekruisig te word.  Na hulle kom ‘n string 

Herodusse en Pilatusse wat Jesus uit die wêreld wil wegwerk.  Daar was egter ook van die 

begin af mense soos Maria en Josef en saam met hulle ‘n skare wat Jesus gehoorsaam volg en 

in Hom glo (Matt 1 :24). 

‘n Tweede deurgang wat God maak was toe Jesus gekruisig is.  God het toegelaat dat Sy 

sondelose Seun sonde word sodat ons verlos kan word.  So het God ons uit die duisternis 

gehaal en ons lig gemaak.  Vir ons het Hy uitgeroep “My God My God waarom het U my 

verlaat” ( Matt 27 : 46) sodat God  altyd by ons sal wees. 

Miskien moet ons ook nie so vinnig oor hierdie verbindingswoordjie tussen die woorde God en 

ons lees nie.  In ‘n sekere sin is die hele blye boodskap in hierdie “by” opgesluit. God word ‘n 

volmaakte offer om ‘n nuwe verbond te maak om God by ons te wees en te bly.  Ons kan sê 

die woord by word so ‘n blywende of duursame by.  Dit sê eintlik Gid het nie net ‘n blitsbesoek 

by Betlehem kom bring nie.  Hy het nie net vir ‘n uur of wat by siekes in die hospitaal vertoef 



  

om daarna ‘n deur agter Hom toe te druk nie.  Nee Hy het gekom om te bly, daarom sê Hy in 

Jes 43 : 1 – 2 “Ek het jou op jou naam geroep jy is Myne.  As jy deur die water gaan is ek by 

jou, deur riviere, hulle sal jou nie wegspoel nie.  As jy deur vuur moet gaan sal dit jou nie 

skroei nie en die vlamme sal jou nie brand nie.” 

God het Hom onherroeplik aan ons mensdom verbind.  Hy  het Hom as Lewende God laat 

inweef in ons mensemateriaal.  Hy is by diegene wat nie kan wag om hulle kerspakkies oop te 

maak nie, maar ook by elkeen wat met  hartseer terugdink aan geliefdes wat nie meer daar is 

nie.  Hy is by hulle wat saam met hulle families sal aansit by die feestafel van kersfees maar 

ook by hulle wat eensaam en alleen is.  Hy is by ons op ons hoogtes en ons dieptes, in  ons 

ervaringe van Godverlatenheid.  Hy is by ons wanneer ons jonk is, maar ook as ons oud en grys 

begin word, wanneer ons op die rand van die graf staan of deur die dal van doodskaduwee 

moet gaan.  Hy is by  ons,  nou, môre en vir ewig. 

‘n  Derde deurgang wat God vir ons maak is die Opstanding.  Die wonderlike wete dat ons 

deur die geloof in Hom, nooit sal sterf tot in Ewigheid nie.  In Open 21 : 3 staan “kyk die 

woonplek van God is nou by die mense.  Hy sal by hulle bly, hulle sal Sy volk wees en God sal 

self by hulle wees as hulle God.  Hy sal al die trane van hulle oë afdroog.  Die dood sal daar nie 

meer wees nie. Ook leed, smart en pyn sal daar nie meer wees nie.  Die dinge van vroeër het 

verbygegaan”.  So word die Opstanding van ons Here, opstanding en ewige lewe vir ons. 

‘n Vierde deurgang wat Hy vir ons kom maak is die hemelvaart.  Hyself sê in Joh 14 : 1 – 3 “In 

die huis van my Vader is daar baie woonplek.  As dit nie so was nie, sou Ek vir julle gesê het Ek 

gaan om vir julle plek gereed te maak nie En as Ek gegaan het en vir julle plek gereed gemaak 

het, kom Ek terug en sal julle na My toe neem sodat julle ook kan wees waar Ek is”. God het  

vir ons ‘n pad oopgemaak na die hemel. 

‘n Vyfde deurgang wat ons God kom maak is om ons toe te rus met krag en dit doen Hy deur 

Pinkster en die gawe van die Heilige Gees. Hand 1 : 8 sê “julle sal krag ontvang wanneer die 

Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees”.  Ja, God gee Sy Gees om ewig in ons 

te wees. 

In al hierdie deurgange lê die wonder, die diepte en die kern van Kersfees.  God is so by  ons, 

dat Hy tegelyk ook God vir ons is. 

Jesus het nie net in ‘n krip kom lê nie.  Nee God het by ons kom lewe sodat ons kan bely 

volgens Rom 8 : 38 – 39 “Hiervan is ek oortuig: geen dood of lewe of engele of bose magte of 

teenswoordige of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte of enigiets anders in die 

skepping kan ons van die liefde van God skei nie, die liefde wat daar is in Christus  Jesus ons 

Here”. 



  

In die verhaal van die vrou wat by die kasregister betaal het, sien ons ‘n gebaar van liefde 

maar in God se koms as Immanuel – God by ons - sien ons so ‘n groot daad van liefde dat ons 

dit nie tenvolle sal of kan begryp nie.  Ons kan maar net buig voor hierdie God en Hom aanbid, 

Hom loof  en Hom prys vir die wonderlike deurgange wat Hy kom maak in ons as mense 

doodloopstrate. 

Mag Kersfees 2016 ons opnuut bring by  lof en aanbidding vir die grootheid en almag van ons 

God  en mag ons optrede geenoor kennisse, vriende, familie, kollegas, ons werksmense 

sodanig  salwees dat almal wederliefde in ons optrede sal sien. 

Gebed 

Sing Lied 348 al drie verse 

Seënbede  en Amenlied 

 


