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Goeie môre Gemeente! 

Ons het almal gehoop dat ons eredienste nie weer gaan hoef te stop nie, maar ongelukkig is dit nie 

hoe dinge uitgedraai het nie. Ons vallei, en eintlik ’n groot deel van ons land, beleef ’n tweede golf 

an Covid, en ons het gevoel dit sal nie verantwoordelik wees, eintlik nie liefdevol wees, om aan te 

gaan asof niks verander het nie. ’n Klomp van ons gemeentelede is op die stadium siek, selfs in die 

hospitaal, en ons bid veral vir hulle vandag. 

So as julle vandag as ’n gesin, groep, of daar op jou eie open met ’n gebed, dink sommer aan almal 

wat jy ken wat dalk siek is, of swaarkry, of dalk al iemand verloor het. 

Saam met dit wil ek ook hê ons moet die volgende vir mekaar vra: 

1. Wat was die mees onlangse goeie nuus wat jy gekry het? 

// 

Ons het netnou die eerste dele van die liedjie “Mary, did you know” gehoor, en dis nogal ’n 

besonderse vraag om te vra. Wat het Maria regtig geweet oor hierdie kind wat God vir haar gegee 

het? Of dalk moet mens eerder sê: Deur haar vir die wêreld gegee het? Sy was maar net ’n tiener 

gewees toe sy swanger geword het, en sy het hierdie belofte gehad van ’n kind wat heilig is, maar ek 

is seker sy het baie vrese ook gehad! Die feit dat haar familie haar dalk gaan verwerp, die feit dat sy 

nog nie getroud was nie, in daai tyd moes sy selfs wonder of sy die swangerskap gaan oorleef, want 

dit was nie so erg vanselfsprekend nie! 

Mary, did you know? 

Ons lees in Lukas 1 hierdie belofte, van vers 26 af, en die gesprek met Gabriël eindig met Maria wat 

sê: “Kyk, ek is die diensmeisie van die Here. Mag met my gebeur volgens u woord.” 

En dit was dit. Die engel is daar weg, en Maria het swanger geword. En eks seker wat moes volg 

hierna is baie lang tye van onsekerheid, angstigheid, vrees... dalk nie emosies wat vir ons self te 

onbekend is nie? Die jaar is vol daarvan, vir die van julle wat nou self siek is of iemand naby jou het 

wat siek is, is dit dalk wat jy elke dag voel! 

/ 

Maar Maria se storie gaan dan verder, waarskynlik ’n paar dae later, en ons lees van vers 39 af. 

Iemand in julle gesin kan vers 39-56 lees, en dan gesels julle oor wat julle lees, en veral oor wat 

Maria in verse 46-55 sê. 

// 

Lees Lukas 1 verse 39-56 

/ 

Kan julle daai gevoel onthou? Die gevoel van iets verwag, dalk ’n belofte te hê, en dit word dan 

bevestig? Dis ’n wonderlike gevoel! Dalk onthou jy daai gevoel van ’n goeie eksamen wat jy geskryf 

het, en as die punte kom dan lyk dit net so goed soos jy gevoel het! Of as jy ’n goeie 

werksonderhoud gehad het, en jy maak die kortlys of kry die werk! Of as jy dink ’n meisie hou van 

jou, en een van haar vriendinne vertel jou dat dit regtig so is. Of as jy al baie lank siek is, en die 



mediese toetse kom terug en sê vir jou die operasie of behandeling was ’n sukses. Sjoe, daai 

opgewondenheid! Daai verligting! Die dankbaarheid! 

En ons weet dat ’n goeie eksamen punt nie noodwendig die res van jou lewe uitspel nie. En ’n nuwe 

werk beteken nie jy is gereed vir die werk nie. En ’n meisie wat van jou hou beteken nie ’n gelukkige 

verhouding nie, en ’n suksesvolle behandeling beteken nie vir ewig gesond wees nie, maar net vir 

daai oomblik, net in daai sekonde is dit genoeg! 

Maria het iets hiervan beleef. Die belofte wat sy by die Here gekry het, word bevestig op ’n bo-

natuurlike manier! En haar verligting, vreugde, dankbaarheid borrel oor in ’n loflied... 

In die 33 en 2020 vertaling sê Maria: “My siel loof die Here! My Gees jubel oor God my Verlosser!” 

Die ‘siel’ en ‘gees’ hier verwys na haar diepste menswees, die ding wat ons maak wie ons is. Met 

ander woorde, uit haar diepste wese loof sy die Here! Hoekom? Want Hy het haar, nederige meisie, 

gehoor! 

// 

Dit sê vir ons iets van wie God is. Hy is die God van die nederige, van die arme, van die onderdrukte, 

van die agtergeblewene, van die swakke, van die verontregde, van die minstes. God kon enigiemand 

gebruik het om Jesus se ma te wees. Hy kon rykes gekies het, magtiges, bevelvoerders of konings, 

maar Hy doen nie. Hy kies ’n tiener meisie, sonder aansien, en Hy sê: Jy gaan die bevoorregde een 

wees! 

/ 

Hoe sien jy jouself? Is jy ’n swakke of ’n magtige? ’n Honger of ’n versadigde een? ’n Nederige of ’n 

hoogmoedige? Hierdie loflied van Maria is vir my nogals moeilik om te hoor, want ek weet nie eintlik 

waar ek is nie. Ek weet eks nie arm nie. Ek weet eks waarskynlik magtiger as driekwart van die 

wêreld se populasie. Die hoeveelheid invloed wat ek kan uitoefen is baie. En ja, ek dink eks nie so 

nederig soos ek behoort te wees nie. Beteken dit die Here gaan my kom vernietig? 

Nee, want God is nie net lief vir die armes of swakkes nie. Maar Hy is veral lief vir die wat die wêreld 

nie liefhet nie. En eintlik maak dit nie saak waar jy is in ander mense se oë of selfs jou eie nie, al wat 

saakmaak is dat God jou gekies het, net soos vir Maria. Ja, nie om Jesus se ma te wees nie, dit was 

haar rol. Maar jy is gekies, geroep, en jy moet iets daarmee maak! Al wat saakmaak is wat God van 

jou sê, en wat Hy sê is dat jy nooit goed genoeg vir Hom kan wees nie, maar dat Hy jou nog steeds 

liefhet, en jou daarom goed genoeg gemaak het! Sy kind, Sy geliefde! 

 

So baie van julle is al by familie, of gaan dalk binnekort wees, of dalk sien jy nie jou mense die 

feestyd nie. Waar jy ook al gaan wees, saam met wie ook al, jy is geroep vir iets! En as jy nie seker is 

wat nie, onthou Jesus se eenvoudige woorde in Matteus 25: “Wat jy aan die minstes doen, doen jy 

ook aan my.” God is die God van die swakkes, die armes, die onderdruktes. Hy het ’n spesiale hart vir 

hulle, en vir solank as wat ek en jy sy kinders is, behoort ons ook te hê!  

So as jy sukkel met daai werknemer wat net nie die regte lewenskeuses maak nie, moenie opgee nie! 

Sien in hom die potensiaal wat God sien. En as jy saam met daai swaer of suster of skoonma kuier 

wat die vakansies lank maak, wees ekstra geduldig en genadig, hulle het waarskynlik ook ’n moeilike 

jaar gehad! En as jy die vreemdeling kry wat jou pad kruis en iets benodig, help hom of haar so ver as 

wat wysheid dit toelaat! God het meer as genoeg vir jou ook gedoen. Moenie bang wees om goed te 

doen nie, God sal dit raaksien en beloon op Sy manier. 



// 

Kom ons gaan nog een keer terug na Maria se emosie toe. Daai bevestiging wat sy kry, en die 

vreugde, die vervuldheid, die dankbaarheid, die absolute blydskap! Voel dit, want hier is jou 

bevestiging: Jy is ’n kind van God, en maak nie saak wat hierdie jaar oor jou pad gekom het nie, wat 

jy dalk als verkeerd gedoen het nie, niks kan ooit daaraan iets verander nie. En dis ’n rede om fees te 

vier, om ’n lofsang te sing! 

Mag God ons Vader jou oë weer oopmaak vir hoe magtig Hy is, Jesus Christus jou weer herinner wat 

Hy vir jou gedoen het, en die Heilige Gees jou weer herinner dat God in al Sy liefde by jou en in jou 

is. 

Amen 

Addisionele vrae: 

1. Deel met mekaar wat jou gunstelling loflied is? As julle kans sien, sing dit saam of luister 

daarna. 

2. Wie is daar vir wie jy met meer genade moet hanteer? Bid vir mekaar dat die Here julle sal 

help daarmee die week. 


