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Inhoud. Christus bevry ons van alle morele skuld en herstel ons openbare diens in die 

openbare gemeenskap. Daarom is ons vry van die die regstellende aksie en missionale 

transformasie van die moderne Christelikheid. Christene word vir hierdie vryheid gehaat. 

 

Skriflesing: Lukas 1:67 – 11 

 

Teks Luk. 1: 71 Verlossing van ons vyande en uit die hand van almal  

                          wat ons haat! 

 

Tema: Christus se genadeheerskappy verlos ons van die mag van ons  

            haters. 

 

1.Kersfees is ŉ vredesfees.  

 

Dit is hoe Sagaria dit in sy loflied as profeet aankondig: dit is die innige ontferming 

van God oor sondaars wat hulle voete op die pad van vrede plaas. vers 79 

 

Dit is die vredesfees oor die mag van ons vyande waarin hulle ons binne hulle 

oorheersing wil vasvang, gebreek is. Dit is die vredesfees van redding uit die mag 

van ons vyande. verse 71 en 74 

 

Dit is hoe Sagaria dit profeteer: dat God sy Heilige Verbond gehou het om ons so te 

red uit die mag van ons vyande dat ons God onbevrees kan dien. Vers 74 Hierdie 

heilige verbond is die Dawidsbelofte van 2 Samuel 7 deur die profeet Natan. 

 

2.Wat is die mag van die kerk van die Here se vyande? 

 

Dit sien ons duidelik uit dit waarvan die Here sy volk verlos: Hy verlos ons deur die 

vergewing van sondes danksy sy genade ontferming. 

 

Hy verlos ons van sonde deur sondes te vergewe! 

 

Hy verlos ons nie deur mense dood te maak, mense te verniel en mense deur ons te 

onderdruk en te onderwerp nie. Hy verlos ons van die mag van ons vyande deur ons 

sondes danksy sy genade ontferming te vergewe. 

 

Dit waarvan die Here ons verlos, is die mag van ons vyande: ons sondeskuld! 

 

Sondeskuld is die houvas wat ons vyande op ons kry om ons aan hulle mag te 

onderwerp. 
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3.Waaraan word ons vervreem en onderwerp deur sondeskuld? 

 

Ons word vervreem van die vryheid om God te dien in heiligheid en geregtigheid: om 

te dien in die regte en volle liefde vir God. 

 

  Ons word onderwerp om gedienstig te wees aan die begeertes en drif 

  van hulle teenoor wie ons gesondig het. 

 

Morele skuld is die mag waarmee ons onderwerp word aan die oorheersing van 

ander se begeertes en drifte. 

 

Hoekom?  

 

Want skuld moet betaal word! En wat verkeerd gemaak is, moet reg gemaak word! 

 

4.Morele skuld is die hele grondslag van alle geestelike mag in hierdie wêreld.  

 

Dit is mag waarin man en vrou móét trou! Omdat jy met my intiem was moet ons 

trou: die spel van skuld en regstellende aksie. Dit is ook die mag waardeur man en 

vrou móét skei: omdat jy my ongelukkig maak is egskeiding regstellende aksie. 

 

Dit is die mag waarin die jeug hulle begeertes en drifte teenoor die gesag van hulle 

ouers regverdig: omdat jy my as kind verwaarloos het, verontreg het, benadeel het, 

mishandel het en onderdruk het, is my begeertes en drifte die vryheid om myself te 

wees! My begeertes en drifte is regstellende aksie op jou misdrywe teen my as kind!  

 

Dit is die mag van ouers oor hulle kinders: om in skuld gedissiplineer te word, omdat 

ek so baie vir jou moet opoffer, moet jy luister. 

 

Morele skuld is die mag van arbeiders teenoor hulle werkgewers! Omdat jy die 

werkgewer is, skuld jy hulle! Jy skuld my algehele versorging omdat ek vir jou werk, 

nie net ŉ loon nie. Daarom is luiheid en wraak omdat jy moet werk, jou regstellende 
aksie op jou werknemer se skuld en wandaad omdat hy nie vir jou algehele welsyn 

sorg nie. 

 

Morele skuld is die mag waardeur politieke mag bedryf word: daarom word 

oorheersing en onderwerping aan die mag van wetteloosheid en plundering in ons 

land regstellende aksie genoem. Jy moet regmaak en betaal deur jou aan die 

driftigheid van plundering te onderwerp. 

 

5. Waarvoor word die Kerk van die Here gehaat? Wie is ons haters? 

 

Dit is hulle wat ons en die Here haat vir die wyse waarop Hy ons sonde vergewe. 
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Die Here vergewe ons deur self die offer vir ons sonde te wees en self die Een te 

wees wat ons liefde vir Hom reg en heilig laat wees. 

 

Dit is die rus wat die Here skep deur sy koningskap. Hy is gebore om as heilige en 

regverdige mens die skuld te dra van sy kinders se onheiligheid en ongeregtigheid 

en hulle self reg te maak en reg te laat wees vir sy liefde. 

 

Nie net vir sondes teenoor hom begaan nie, maar ook vir die sondes teenoor ander 

mense begaan. 

 

Hierdie is die rede vir regte haat. Hiervoor word Christus nie geëer nie, nie geloof en 

gedank nie, maar gehaat: Hy maak dat mense wat teen ander mense onreg pleeg, 

nie morele skuld het teenoor die mense teenoor wie hulle onreg pleeg nie. 

 

Met hierdie magsdaad ontmagtig Christus die hele skuldbedryf waarmee die hele 

gemeenskap en die hele wêreld mee besig is. 

 

6.Hoe so? 

 

Want Christus verbind sy kerk deur vergifnis aan liefde wat reg en volkome is en 

daarom strewe na liefde wat reg en volkome is. 

 

Dit is nie sommer net ŉ geestelike verhouding met God nie. Dit is die werklike 

openbare posisie waarin die Here elke gelowige plaas: teenoor elke openbare 

instelling en elke ander mense sonder morele skuld vir sondes teen hulle gepleeg en 

verbind tot liefde wat reg en volledig is: heilig en regverdig! 

 

Dit beteken dat gelowiges onreg kan doen, sonder om moreel skuldig te wees vir 

hulle onreg en sonder dat hulle vergoeding moet doen teen oor openbare instellings 

en ander mense vir hulle sondeskuld. 

 

Daardeur plaas Christus sy kinders buite die magspel van skuld en regstellende 

aksie, nie net geestelik nie, maar ook in die openbare lewe tussen en met ander 

mense. 

 

Wanneer Christus sonde vergewe, is dit vergewe! Daar is deur niks en niemand 

daarna skuld en regstellende aksies moontlik nie. 

 

7. Hoekom doen Christus so iets?  

 

Want morele skuld kan nooit deur die wetgewing en wetstoepassing van hierdie 

wêreldse gemeenskap verreken word nie. 
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Mense kan net gemeenregtelike skuld volgens die menslike wette van ŉ 
gemeenskap verreken en regstel.  

 

Daar is geen hof wat morele skuld verreken of regstel nie! Want morele onreg, 

sonde, kan nie deur enige menslike instelling verreken of reg gestel word nie. 

 

Ongeregtigheid en onheiligheid as morele sake kan nie deur mense bereken en 

reggestel word nie. Want dit is ŉ oortreding van God se wet en net God kan die 
oortreding teen sy wet regstel. 

 

Dit is presies wat Christus met ons doen deur as kind in Bethlehem gebore te word: 

Sy lyding en opstanding is die regstellende aksie van God op sonde, onreg en 

onheiligheid. 

 

Net Hy herstel ons posisie om onbevrees vir skuld of onbevoegdheid God onbevrees 

weer te kan dien volgens sy wil. 

 

Hoekom Christus ons in onskuld stel vir ons morele onregte is omdat net Hy en 

niemand anders, net wat Hy doen en niks anders nie, dit kan verreken en regstel. 

 

8. Maar dit is waarvoor Christus en ons gehaat word! 

 

Vir hierdie unieke openbare posisie: alhoewel ek onreg doen en verkeerd liefhet, is 

ek daarvoor onskuldig en bly ek verbind tot die regte en volkome liefde van Gods se 

wet. 

 

Gehaat omdat ek nie myself nie deur my morele skuld vir die morele skuld teenoor 

my naaste of openbare instellings myself uit en as gevolg van hierdie skuld my 

onderwerp aan hulle begeertes en drifte nie, maar steeds gebind bly aan in die 

strewe na regte en volkome liefde volgens God se wet. 

 

Gehaat omdat skuld nie meer ŉ mag is om mense aan jou drifte te onderwerp nie. 
 

Christus het die hele wêreld ontwapen en hierdie rus geskep: net Hy verreken 

sondeskuld. Dit doen Hy op sy manier: deur die vergifnis van sonde. 

 

9.Hoe word Christus en ons deur ons vyande gehaat? 

 

Ons word deur hulle gehaat deurdat hulle hul haat regverdig in ŉ valse Jesus beeld!  
 

Met ŉ valse Jesusbeeld wil hulle ons deur Jesus weer skuldig maak en aan hulle 
begeertes onderwerp deur Jesus. 
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 Die wyse waarop ons gehaat word, is deur te maak asof Jesus gebore is as die 

onmagtige God in die haat van hierdie wêreld en sy kinders uitlewer om hulle self 

weerloos teen die haat van hulle teenoor wie hulle sondig, oor te gee en uit te lewer! 

 

 Dit is hoe Kersfees ŉ heidense fees geword het. Dit is verdraai om die fees van 

weerloosheid teen ons haters te wees terwyl dit die fees van verlossing uit die hand 

van ons haters is. 

 

Kersfees word ŉ heidense magsfees deur dit te vier as die fees van oorgawe aan die 
skuld en oorheersing van hulle teenoor wie jy gesondig het. 

 

“God het Homself ontledig van sy Godheid en vir sondaars ŉ brose ou klein babatjie 
geword!” “Nou is Hy nie meer die Almagtige God van hemel en aarde vir mense nie, 

Hy is ŉ brose en weerlose ou klein mensie wat al hulle lelikheid teen Hom op 

Homself neem.” 
   

“Net so moet ons ons nou onself weerloos en broos maak teen ons haters en ons in 

liefde aan hulle oorgee.” Met hierdie weerlose broosheid wen ons mense vir Jesus.” 
 

Hoekom so broos en weerloos? Weens ons onreg en onheiligheid! 

 

Die fees van oorgawe en onmag teenoor hulle by wie ons in die skuld is vir ons 

sonde. 

 

10. Die valse Kerk het al vaste voorgeskrewe ervarings en belewenisse uitgedink 

waaraan ons onsself in skuld moet oorgee en uitlewer. 

 

Die ervaring van regstellende aksie: 

Jy moet jou saak met God regmaak: regstellende aksie met God deur jou sonde te 

bely, jou berou te toon, te vergoed, beterskap te beloof. 

 

As hierdie die wyse is waarop jy jou saak met God moet regmaak, wanneer hou 

hierdie regstellende aksie op?  

 

Nooit nie! Met elke ding wat jy doen maak jy net weer skuld en so word hierdie ŉ 
lewe van regstellende aksie. 

 

Die ervaring van transformasie. God moet in jou leef en nie meer jyself nie: 

Jy mag nie meer jouself wees nie, want jy is te sleg as jy jouself is, jy vertrap ander 

mense se regte en drome wanneer jy jouself is. Jy moet dat God deur jou leef en dit 

gebeur net as jy self innerlike niks is nie. Jy moet ŉ algehele oorgawe aan God 
maak. 
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Wanneer hou hierdie transformasie op? Nooit nie. Want jy sal net nooit goed genoeg 

wees nie en altyd weer oorgemaak moet word. 

 

Hierdie twee geestelike ervarings word dan die boustene vir die nuwe openbare 

posisie wat jy teenoor die gemeenskap se instellings en mense moet opneem: 

 

die kerk het twee nuwe woorde geskep vir hierdie openbare skuld posisie waaruit jy 

nooit weer sal kom vir jou morele oortredings nie: 

 

Regstellende geregtigheid: jy moet strewe om jou morele skuld met vergoedende 

optredes reg te stel. 

 

Missionale transformasie: jy moet nie meer jouself wees nie maar God deur jou laat 

leef en God vir ander word, want as mens is jy net te sleg om jouself te wees vir 

ander. 

   

12. Kersvrede! 

 

Geen morele skuld teenoor niemand nie, al leef ek nie moreel reg nie! 

 

Want die een teenoor wie ek hierdie tipe skuld het, het my verlos van hierdie skuld 

en onderwerping deur skuld aan mense se drifte deur die vergewing van sonde! 

 

 Kersvrede! 

 

Ek is weer innerlik verbind in die strewe tot regte en volledige liefde teenoor elkeen, 

want ek leef in die heiligheid en geregtigheid van Jesus Christus! 

 

Kersvrede! 

Diensbaar in liefde volgens God se wet teenoor elkeen, aan niemand se drifte en 

begeertes onderworpe nie! 

 

Kersvrede! 

Verlos uit die mag van hulle wat my haat oor die onregte wat ek teenoor hulle 

begaan het; verlos uit die mag van hulle wat omdat en teenoor hulle oortree het, my 

aan hulle begeertes en drifte wil onderwerp. 

 

13. Hierdie vrede is nie die weerloosheid en broosheid van ŉ babatjie in ŉ krip nie. 
Dit is die rus wat God in sy Almag en Wysheid skep vir sy kinders – Hyself neem ons 

skuld op Hom en vergewe ons in ontferming sodat ek skuldloos leef in ŉ wêreld waar 
mense my haat vir die morele oortredings wat ek teenoor hulle begaan en my aan 

hulle begeertes wil onderwerp vir die oortredings wat ek teenoor hulle begaan! 

 

Kom ons glo wat die Here op hierdie dag bewerk het en kom ons gaan leef daarin: 
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Skuldeloosheid teenoor hulle teenoor wie ek moreel oortree! 

 

Altyd verbind in die innerlike strewe na regte en volledige liefde teenoor elke naaste, 

in die vrede dit is vir God reg en heilig. 

 

Vry van enige inskiklikheid, onderwerping, oorgawe en gedienstigheid aan die 

begeertes en die drifte van hulle wat hulleself in die morele skuld van ander 

bemagtig. 

 

Kom ons vier die onskuld wat deur hierdie dag deel van ons lewe geword het: 

onbevrees vir my eie sonde kan ek God in heiligheid en regverdigheid dien. 

 

Die heiligheid en regverdigheid van Christus wat as mens vir ons gebore is! 
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Eksegetiese notas. 

 

 Die verlossing van vyande in die loflied van Sagaria is die vervulling van die 

Dawidsbelofte: 2 Sam. 7: 9 – 16.  

 Die belofte aan die Messias is ŉ belofte van rus van vyande en aan die volk 
van God die belofte van vreesloos te leef sonder onderdrukking. 

 Die rus van Christus beteken dat Hy nie in ŉ magstryd is om Homself te laat 
geld of te handhaaf as Here van sy Kerk nie. 

 Kersfees, die geboorte van Christus gaan oor die skep van nuwe gesag van 

God, nie god wat kinderlik en weerloos broos word nie. 

 

Homiletiese notas. 

 

 Die kinderlikheid waarvoor gepleit word in Kersfees is om ŉ kinderlike rol op te 
neem teenoor die leiers (Dawidsbelofte leiers van voorheen) wat die volk van 

God onderwerp aan die haat van die vyande van die kerk. 

 Hier gaan dit oor die mag van skuld en onderwerping. 

 Die sielkunde van kinderlikheid is die sielkunde van skuld: die mag van ŉ kind 
in sy onmag is skuldigheid, want indien hy skuldig is, kan hy die skuld 

regmaak. Maar dit is net ŉ meganisme om onmag te hanteer, om onmag 
draaglik te maak. Hierdie kinderlike liefde is niks anders as onderwerping nie. 

 Die haat van goddeloses is die vryheid om God skuldloos te dien, want dit 

beteken die vryheid van onderwerping aan die begeertes van die oorheersers. 

 Die beeld van goddelose RSA dat kerk oorlewingsgeveg betrokke is omdat dit 

nie die begeertes van die nuwe gemeenskap gedienstig wil wees nie. 

  


