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Hierdie is ‘n jaar waar Kersfees vir meeste van ons anders lyk as gewoonlik, en 

selfs al is jy by al jou mense, jou familie, kinder, kleinkinders, ouers, 

grootouers, en al die res, selfs dan is dit nog steeds ’n vreemde jaar oral om ons. 

Vir ons as kerk natuurlik dieselfde 

So omdat hierdie ’n anderste tipe Kersfees is, gaan ons ook die Kersdag 

boodskap bietjie anders doen. In plaas van om net ’n stukkie uit die Bybel te 

lees oor die eerste kersfees, gaan ek vir julle vra: Vertel julle vir mekaar die 

kersverhaal! Almal in die gesin kry ’n beurt om ’n deel daarvan te vertel. As 

julle lus het, voer dit op, of teken as gesin ’n prent wat vir julle kersfees 

uitbeeld, of sing saam ’n liedjie of twee wat julle aan die kersverhaal laat dink. 

As jy miskien hierdie video kyk en jy is alleen, skryf neer waaraan jy dink as jy 

aan die kersverhaal dink. As jy braaf voel, sit gerus iets op Facebook, 

Instagram, jou Whatsapp status, of enige ander plek, wat net in korts iets 

daarvan sê, met die woorde: “Ek onthou...” en dan iets van die kersverhaal, en 

wat dit vir jou beteken. 

Vat nou genoeg tyd daarvoor, en dan kan ons na dit weer verder gesels. 

// 

// 

Ek wens ek het die voorreg gehad om elkeen van julle se stories en vertellings 

te hoor! Want die kersverhaal het ’n persoonlike plek vir ons albei, dalk klein, 

dalk groot, maar ons het iets wat vir ons uitstaan! 

 Dalk het jy vertel van Maria wat die boodskap by die Here gehoor het dat 

sy sal swanger word (Lukas 1:26-38), 

 Of van die Engel wat vir Josef besoek het (Matt 1:18-25) 

 Miskien dink jy aan Maria by Elisabet, waaroor ons laasweek gepraat het 

(Lukas 1:39-56), of haar man Sagaria wat stom was tot Johannes gebore 

was (Lukas 1:57-80)  

 Dalk dink jy aan Josef en Maria wat Bethlehem toe moes gaan vir 

Kersfees (nee, ek grap, dit was vir die sensus), en daar nie plek in ’n 

herberg kon kry nie (Lukas 2:1-7, Matteus 1:18-25) 

 Van julle, is ek seker, het gedink aan die herders (Lukas 2:8-20), of die 

wyse manne met die geskenke (Matteus 2:1-11) 



 Julle sou miskien verder gegaan het en vertel het van Simeon en Anna by 

die tempel (Lukas 2:25-40), of dalk Herodes wat al die seuntjies laat 

doodmaak het, en Jesus se ouers wat met hom gevlug het Egipte toe 

(Matteus 2:13-15) 

 Van julle sou dalk verder gegaan het, en onthou het van Jesus wat van die 

begin af al daar was, deur wie die aarde geskep is en wat die lig is 

(Johannes 1:1-5). 

 Of julle sou miskien onthou dat Jesus uit die nageslag van Dawid gekom 

het, en eintlik sy geslagsregister kan terugtrek tot by Abraham (Matteus 

1:1-17) of selfs Adam (Lukas 3:23-38) 

 En as julle regtig wyd onthou, sal julle dink aan die profesieë wat Jesus 

voorspel het (Jesaja 53, Miga 5) en die 400 jaar van stilte voor Hy gekom 

het (Na Maleagi). 

/ 

Dit maak nie saak hoe baie hiervan julle onthou of vergeet het nie, want soos ek 

reeds gesê het, dis persoonlik! Vir elkeen van ons is daar iets in die storie wat 

eerste na ons gedagte toe kom, en ons kan sê: Ek onthou! Ek onthou van die 

Engel by Josef, ek onthou van die Herberg, die wyse manne, die skaapwagters! 

Ek onthou!  

Een ding is ek wel van seker. Maak nie saak wat jy onthou van Kersfees nie, die 

een ding wat ons almal se storie sal in hê is: Jesus is gebore! 

Dis tog hoekom daar ’n Kersfees is in die eerste plek? As Jesus nie gebore was 

nie, dan was ons nie Christene nie, dan het ons nie Kersfees gehou nie, dan het 

die hele Evangelie nie bestaan nie. Maar Hy IS gebore! Hy, wat self God was, 

soos Johannes 1 sê, het gekom om te kom mens word. Dit het regtig gebeur, en 

ek onthou dit!  

Nou ek weet as ek sê ek onthou dit, dan klink dit miskien asof ek sê ek was 

daar. Natuurlik was ek nie! Ek was skaars gebore toe die Koue Oorlog geëindig 

het, en nog in die laerskool toe Joel Stransky oor geskop het (Dalk laat ek van 

julle nou oud voel). So hoe kan ek dan sê ek onthou dat Jesus gebore is? Wel, 

dis baie eenvoudig. Want my pa en ma het my dit vertel. En later het ek dit in 

die Bybel ook gelees, maar nog voor ek kon lees het ek al geweet: Jesus is 

gebore! 

En hoe het my ouers dit geweet? Wel, toe hulle nog baie klein was, dalk nog 

voor hulle kon lees, het hulle ouers, my oupas en oumas, dit vir hulle vertel! En 

hulle het dit weer by hulle ouers gehoor, en hulle het dit weer by hulle ouers 

gehoor. Of dalk nie ouers nie, dalk ’n ouma of oupa, ’n oom of tannie, ’n ouer 



broer of suster. Wie weet, maar die punt bly staan: êrens het iemand vir iemand 

anders vertel dat Jesus gebore is, en hulle het dit onthou, sodat hulle dit weer vir 

iemand anders kon vertel! 

En hierdie storie, of ons kan sê stories, want dis ’n paar in een, kom van baie 

lank terug af! Van een geslag na die volgende, deur dekades, eeue heen het die 

kerk vir mekaar die storie vertel, een na die ander, en gesê: Onthou, Jesus is 

gebore! En ons dink dalk baie mense het dit gelees, maar onthou, die Bybel was 

voor die Reformasie eintlik net in Hebreeus, Grieks, en Latyns geskryf gewees, 

so meeste mense het dit nie gelees nie, hulle het dit op Sondae gehoor, maar 

meer as dit, hulle het vertel! 

En hulle het aanhoudend vir mekaar gesê: Onthou! Onthou van Maria en Josef 

en die Engel Gabriël. Onthou van die herders, en die wyse manne. Onthou van 

Elisabet en Sagaria. Onthou van Bethlehem, die ster, die stal, die krip. Onthou! 

Want dis waar! 

Dis nie net ’n storie nie, dis waarheid. Jesus was regtig op aarde. Hy het regtig 

gekom, regtig mense geleer en genees, Hy is regtig gekruisig, en Hy het regtig 

opgestaan ook! Dis alles waar! En ja, mense sal dalk stry oor of Kersfees regtig 

in Desember is, of die stal regtig ’n stal is, of die Wyse manne regtig dieselfde 

aand nog daar aangekom het. Daai goed is minder belangrik. Maar dat Jesus 

gebore is, dis waar! Dat Hy gekruisig is, begrawe is, opgestaan het en opgevaar 

het, en die Heilige Gees getuur het vir my en jou ook, en Hy kom eendag weer 

terug dis waar! En ek onthou dit! 

/ 

So waar jy ook al is hierdie Kersfees, of jy nou alleen is of saam met mense, of 

jy werk of vakansie hou, onthou! En moenie net self onthou nie, vertel ook vir 

mekaar die storie! Vertel vir jou kinders en kleinkinders saam met wie jy kuier, 

of as jy op die foon met hulle praat. Vertel vir jou ma en pa, jou ouma en oupa, 

wat jy onthou van kersfees, want dalk het hulle ook al weer iets vergeet! Verteel 

vir jou werknemers, vir jou vriende en vriendinne, vir enigiemand wat jy dalk 

mee gesels, en herinner mekaar daaraan dat ons nie net die voorreg het nie, 

maar ook die opdrag om te onthou! 

Mag hierdie Kersdag vir jou, jou gesin en jou familie, ’n geseënde tyd wees. ’n 

Vreugdevolle tyd! En mag jy op jou eie, persoonlike manier, onthou! 

Mag God die Vader, wat alles deur Jesus geskep het, Sy Seun Jesus Christus 

wat mens kom word het, en die Heilige Gees wat God self by ons is, met julle 

elkeen wees en bly. 



Amen! 

Addisionele Vrae: 

1. Watter deel van die kersverhaal staan vir jou uit, en hoekom? 

2. Vertel vir mekaar wat is die eerste kersfees in jou eie lewe wat jy 

onthou, of een wat vir jou uitgestaan het? 

3. Lees gerus enige van die dele van die Kersverhaal wat jy beter wil 

onthou: 

 Maria wat die boodskap by die Here hoor (Lukas 1:26-38) 

 Die engel wat vir Josef besoek het (Matt 1:18-25) 

 Maria by Elisabet (Lukas 1:39-56) 

 Sagaria wat stom was (Lukas 1:57-80) 

 Josef en Maria wat Bethlehem toe moes gaan (Lukas 2:1-7, Matteus 

1:18-25) 

 Die herders (Lukas 2:8-20) 

 Die wyse manne met die geskenke (Matteus 2:1-11) 

 Simeon en Anna by die tempel (Lukas 2:25-40) 

 Herodes wat al die seuntjies laat doodmaak het, en Jesus se ouers wat 

met hom gevlug het Egipte toe (Matteus 2:13-15) 

 Jesus wat van die begin af al daar was (Johannes 1:1-5). 

 Jesus uit die nageslag van Dawid gekom het, en sy (Matteus 1:1-17), 

(Lukas 3:23-38) 

 Die profesieë wat Jesus voorspel het (o.a. Jesaja 53, Miga 5) 


