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Skriflesing: Jesaja 9: 
“23

Maar in die land waar daar duisternis is, sal daar nie langer donkerte wees nie. In die 

verlede het die Here die gebiede Sebulon en Naftali verneder, maar in die toekoms sal Hy die 

pad na die see van Galilea toe, die Jordaanstreek en die gebied van die heidene in ere 

herstel. 9 Die volk wat in donkerte geleef het, het ’n groot lig gesien, oor dié wat in die 

donker land was, het ’n lig geskyn. 
2
U het dié wat nie meer ’n nasie was nie, baie gemaak, 

hulle blydskap groot gemaak. Hulle het hulle in u teenwoordigheid verbly soos mense bly is 

in die oestyd, soos hulle juig wanneer hulle die buit verdeel. 
3
Soos die dag toe Midian 

verslaan is, het U die juk verbreek wat op die volk gedruk het, die stok waarmee hulle 

geslaan is, waarmee hulle gedryf is. 
4
Elke soldateskoen wat in die oorlog gebruik is, en elke 

uniform wat met bloed bevlek is, sal verbrand word, deur die vuur verteer word. 
5
Vir ons is 

’n Seun gebore, aan ons is ’n Seun gegee; Hy sal heers, en Hy sal genoem word: Wonderbare 

Raadsman, Magtige God, Ewige Vader, Vredevors. 
6
Sy heerskappy sal uitbrei, en Hy sal vir 

altyd vrede en voorspoed bring. Hy sal op die troon van Dawid sit en oor sy koninkryk 

regeer. Hy sal dié koninkryk vestig en in stand hou deur reg en geregtigheid, van nou af en 

vir altyd. Daarvoor sal die onverdeelde trou van die Here die Almagtige sorg.” 

 
Luk. 1: 
“26

In die sesde maand van Elisabet se swangerskap het God die engel Gabriël gestuur na ’n 

maagd in Nasaret, ’n dorp in Galilea. 
27

Sy was verloof aan Josef, ’n man uit die geslag van 

Dawid. Die naam van die maagd was Maria. 
28

Toe die engel by haar kom sê hy: “Ek groet 

jou, begenadigde! Die Here is by jou.” 
29

Sy was verbysterd oor die woorde en het gewonder 

wat die begroeting tog kon beteken. 
30

Die engel sê toe vir haar: “Moenie bang wees nie, 

Maria, want God bewys genade aan jou. 
31

Jy sal swanger word en ’n seun in die wêreld 

bring, en jy moet Hom die naam Jesus gee. 
32

Hy sal groot wees en die Seun van die 

Allerhoogste genoem word. Die Here God sal Hom die troon van sy voorvader Dawid gee, 
33

en Hy sal as koning oor die nageslag van Jakob heers tot in ewigheid. Aan sy koningskap 

sal daar geen einde wees nie.” 
34

Maar Maria sê vir die engel: “Hoe is so iets moontlik, 

aangesien ek nog nooit omgang met ’n man gehad het nie?” 
35

Die engel antwoord haar: 

“Die Heilige Gees sal oor jou kom, en die krag van die Allerhoogste sal die lewe in jou wek. 

Daarom sal die een wat gebore word, heilig genoem word, die Seun van God.”  
 
Romeine 8: 
“12

Daarom dan, broers, staan ons onder ’n verpligting, maar nie teenoor ons sondige natuur 

om daarvolgens te lewe nie. 
13

As julle julle lewe deur die sondige natuur laat beheers, gaan 

julle die dood tegemoet, maar as julle deur die Gees ’n einde maak aan julle sondige 

praktyke, sal julle lewe. 
14

Almal wat hulle deur die Gees van God laat lei, is kinders van God. 
15

Die Gees wat aan julle gegee is, maak julle nie tot slawe nie en laat julle nie weer in vrees 

lewe nie; nee, julle het die Gees ontvang wat julle tot kinders van God maak en wat ons tot 

God laat roep: “Abba!” Dit beteken Vader. 
16

Hierdie Gees getuig saam met ons gees dat ons 

kinders van God is. 
17

En omdat ons kinders is, is ons ook erfgename. Ons is erfgename van 

God, erfgename saam met Christus. Aangesien ons deel het aan sy lyding, sal ons ook deel hê 

aan sy heerlikheid.” 
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Inhoud Hierdie preek wys dat God ŉ nuwe heerskappy instel en uitoefen deur Jesus Christus 

waar reg en geregtigheid werk soos die reg en geregtigheid van God se wet moet werk. God 

stel hierdie nuwe magsbedeling in vir sy kerk omdat mense God se instelling van owerhede 

en persone met die amp beklee om gesag uit te oefen volgens God se wet, die magte maak 

waarmee hulle wettige onreg instel en ordelike ongeregtigheid die lewenswyse van 

gemeenskappe maak. Deur ŉ nuwe magsbedeling waarin Christus ons deur sy genade regeer 

maak Hy dat reg en geregtigheid weer die leefwyse van sy kinders is.  

 
Skriflesing: Jesaja 9: 1-6; Luk. 1: 26-33; Rom. 8: 14-17 
 
Teks: Lukas 1:32: “Die Here sal Hom die troon van sy voorvader Dawid gee en Hy sal 

as koning oor die nageslag van Jakob heers tot in ewigheid.” 

 
Tema: Christus skakel ons in ŉ nuwe kragnetwerk in wat werk deur die Heilige 
Gees  
 
1. Die vreugde en blydskap van Kersfees en Kerstyd is die aankondiging dat die God 
ŉ nuwe kragnetwerk laat begin werk om lig te gee in duisternis. 
 
Dit is soos die begin van ŉ nuwe kragstelsel wat opgerig word op ŉ plaas wat met 
sonpanele werk en nou met sonkrag elektrisiteit gaan voorsien in die plek van die 
landswye kragnetwerk van Evkom wat nie werk nie.  
 
Lig in duisternis! Lig in duisternis omdat ons Iemand gekry het wat vir ons ŉ sonkrag 
stelsel oprig sodat ons nie meer in die donkerte moet leef nie van hulle wat 
veronderstel is om lig te skep, maar die kragstesel so verniel en misbruik dat hulle 
wat lig moet gee, duisternis bring. 
 
Kersfees is die vreugde en blydskap dat die magsgreep van hulle wat lig moes gee 
maar donkerte skep, se mag gebreek is deur Iemand wat nou vir mense gratis 
sonpaneelkrag gee.  
 
Christus se geboorte is die begin van ŉ nuwe kragnetwerk wat lig gee vir hulle wat in 
die duisternis sit van mense wat donkerte skep.  
 
2. Dit is die aankondiging in Jesaja 9! 
 
ŉ Heerser wie se heerskappy weer die reg en geregtigheid van God se wet gaan laat  
werk! 
 

Dit gaan oor die koms van die heerskappy van die Seun van Dawid; die heerskappy 
van vrede en voorspoed, nie omdat dit die wense en begeertes van mense vervul 
nie, maar omdat dit die reg en geregtigheid van die wet van God instel en handhaaf! 
 
Hoe kan dit die feestelikheid van Kersfees wees? Heerskappy! ’n Heerser wat reg en 
geregtigheid weer laat werk. ŉ Heerser wat gehoorsaamheid aan God se wet skep! 
ŉ Heerser wat mense diensbaar maak volgens die eise van die wet van God! Hoe 
kan gehoorsaamheid en diensbaarheid wat weer reg en geregtigheid is, die 
kersgeskenke van Kersfees wees? 
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Want dit gaan oor die verbreking van anargie: die heerskappy van wetteloosheid! 
Die verbreking van die magsgreep van hulle wat lig moes gee maar donkerte skep. 
 
Dit is waarna die donkerte waarna Jesaja verwys: ŉ land waar duisternis is, ŉ volk 
wat in donkerte leef, is die volk van die Here, die kerk, wat leef onder anargisme. 
Anargisme is iets anders as anargie. Anargie is gewoonlik die opstand, plundering 
en moord deur die massa, die gepeupel. Anargisme is iets anders. Dit is wanneer 
sulke mense die regering van ŉ land word en anargie die regeringswyse van die 
owerheid word. Anargisme is wanneer hulle die wet en orde handhaaf om 
ongeregtigheid te pleeg, uit te brei, te handhaaf en te beskerm. Ongeregtigheid en 
onreg deur wet en orde! 
 
“ŉ Politikus het een van my vriende ŉ ruk gelede probeer gerusstel dat hulle nie 
plase sal laat beset deur oproeriges nie. Ons hoef nie bekommerd te wees teen 
hierdie geweld van die massas nie. Hulle sal die plase by die boere volgens die wet 
en orde van die land vat! Dit is anargisme! Moenie bekommerd wees dat die 
gepeupel julle sal beroof en besteel nie. Die owerheid sal dit binne die wet en orde 
van die land doen met wettige onreg en ordelike ongeregtigheid.  
 
Wettige onreg en ordelike ongeregtigheid! Dit is ŉ magsgreep op die wet van God. 
Die donker land waarin die volk van die Here, die kerk in Jesaja regtig leef is ’n land 
waar wetteloses die gemeenskapsleiers is, die owerheid onreg en ongeregtigheid 
die wet van die land maak sodat wanorde die nuwe gemeenskapsorde is waarin 
mense hulle moet leef! 
 
Dit is ŉ land wat in duisternis is en mense in donkerte leef. 
 
4. Dit is hierdie donkerte en duisternis wat ons as gelowiges in hierdie land só 
verdruk  
 
 om te moet leef in wanorde asof dit as die gewone orde van die land aanvaar 

moet word,  
 om wetteloses as regeerders te moet respekteer  
 en die owerheid te moet aanvaar as die instelling wat steel, roof en plunder, 

en 
 daarom die instelling is wat hulle wat moor, roof, plunder en losbandig is se 

regte en lewe beskerm. 
 en terselfdertyd die instelling is wat hulle wat werk vir hulle geld, wat die wet 

gehoorsaam wil wees, wat hulle medemens se lewe ag en hul eiendom 
respekteer, te behandel en te verklaar as staatsvyande wat die geweld van 
wetteloses oor hulle self gebring het.  

 

Ons leef vandag as kerk in ŉ donker land en in duisternis: onder die anargie van ŉ 
owerheid wat wetteloses teen wetsgehoorsames beskerm en wetsgehoorsames nie 
teen die wetteloses beskerm nie, maar uitlewer en oorlewer. 
 
Daarvan het die donkerte wat Evkom oor ons bring vir ons al simbolies geword – ons 
is ŉ land in donkerte en duisternis, nie omdat daar nie genoeg kennis, bronne of 
bestuur is om elektrisiteit te wek nie, maar omdat hulle wat die krag moet voorsien 
die rowers en plunderaars is.  
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Hulle wat lig moet voorsien is hulle wat duisternis skep! Dit is ŉ land binne die greep 
van goddeloses en wetteloses – ŉ land waar misdadigers die land regeer. Vandag 
word dit ŉ kleptokrasie genoem: ŉ regering van diewe en rowers wat ŉ land 
onregeerbaar maak om te kan roof en plunder. 
 
Hierdie duisternis is nie die duisternis van die land nie, maar die duisternis van 
gesinne, families en huwelike. Die pa en ma wat orde moet handhaaf is dié wat 
wanorde skep met hulle gedrinkery en die kind wat vir hulle ŉ dop gooi maak hulle 
hul geliefde kind en hul kind wat ongelukkig is met hul wetteloosheid wat sekuriteit 
soek en wil presteer, hekel en spot. Die ouers wat kinders leiding moet gee, is 
losbandig en maak losbandigheid die norm van liefde in die huis. Die kinders wat hul 
losbandigheid geniet en gelukkig is daaroor is die kinders wat liefde kry en die 
kinders wat gebelg en vernederd voel oor hierdie losbandigheid is die kinders wat 
grimmigheid kry.  
 
Dit is soos Evkom. Wie moet lig voorsien? Evkom! Wie skep duisternis? Die 
instelling wat lig moet voorsien! So is elkeen wat lig moes wees, hulle wat 
ligvoorsiening verniel en duisternis skep. 
 
Die kerk leef in ŉ gemeenskap wat wettige onreg en ordelike ongeregtigheid skep! 
   
5. Vir wie pla dit, hierdie duisternis, wettige onreg en ordelike ongeregtigheid? 
 
Dit is vir die kerk van die Here. Hulle wat volgens die wil van die Here wil leef. Hulle 
is die mense vir wie hierdie wettige onreg en ordelike ongeregtigheid grief. Want 
gelowiges wil leef in  
 

 die wysheid van reg en geregtigheid, hulle wil nie eiewys sondes wettig nie, 
maar wil in die reg en geregtigheid van God se wil leef. 

 hulle soek na die diensbaarheid van reg en geregtigheid as die wyse 
waarop mense aan mekaar in ŉ gemeenskap verbind is, 

 hulle wil hê dat die vrede van reg en geregtigheid van God se wil die vrede 
in hul huwelik, gesin familie en werkskring sal wees, 

 hulle streef daarna dat die orde van reg en geregtigheid die orde is waarin 
hulle leef. 

 
Dit is vir die kinders wat nie die dop aandra of ma se losbandigheid as hul reg tot 
losbandigheid sien nie, maar die kinders wat binne die sekuriteit van gesag kinders 
wil wees soos kinders-kinders moet wees.  
 
Dit is hulle vir wie anargie en anargisme duisternis en donkerte is. Kom ons hoor nou 
weer die Kersaankondiging: 
 
“Vir ons is ’n Seun gebore. Aan ons is ’n Seun gegee. Hy sal heers! En Hy sal genoem word: 

wonderbare Raadsman, Magtige God, Ewige Vader, Vredevors.” 

 
Wanneer u hierdie aankondiging hoor mag u dit nooit skei van reg en geregtigheid 
nie. Die wêreld soek altyd leiers wat hulle drifte sal regverdig as wettig en die orde 
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van die land maak. Hierdie Heerser sal egter sy onderdane vervul met hierdie Gees 
om die reg en geregtigheid van God se wet in hulle lewe te laat werk.  
 

 As Raadsman sal Hy hulle met die Gees vervul waar hulle soek na die raad 
van God hoe om in sy te leef. 

 As Magtige God sal Hy maak dat ons gehoorsaam binne sy wet wil leef, 
terwyl almal probeer om sy wet te vermy.  

 As Ewige Vader sal Hy maak dat ons in sy liefde en volgens sy liefde na die 
reg en geregtigheid van sy wil vra, terwyl almal hul sondes as reg en 
geregtigheid wil regverdig. Leef in die liefde van die wet van God 

 As Vredevors sal Hy sorg dat ons die reg en geregtigheid van sy wil as die 
orde van ons lewe wil hê waarin ons leef.  

 
Daarom moet U moet die direkte verband sien tussen  
     
 Romeine 8:15: “Die Gees wat ons laat roep: “Abba, Vader!”” en Jesaja 9:5: “Hy sal 

genoem word Ewige Vader.” 
 
Hy wat sit op die troon van sy vader Dawid, aan die regterhand van God sal ons die 
Gees van Kersfees skenk, die Gees wat ons tot God laat roep Abba, Ewige Vader! 
Die gawe van die Heilige Gees is die gawe ŉ Here wat ons insluit en lei binne die reg 
en geregtigheid van die wil van God. Dit is om as kind van God te kan leef binne reg 
en geregtigheid en met reg en geregtigheid. 
 
6. Dit is Kersfees! Die lig skyn in die duisternis. Dit is wat gebeur met die geboorte 
van Christus. Johannes kondig Christus se geboorte aan as die koms van die ware 
lig wat elke mens verlig. Die lig wat in die duisternis so skyn dat die donkerte nie die 
lig kan oorweldig nie.  
 
Lukas kondig hierdie lig aan as die koms van die Here wat reg en geregtigheid weer 
gaan laat werk as die wet en orde van mense. Lig is ŉ koning wat reg en 
geregtigheid op ŉ nuwe manier kom laat werk in die duisternis!  
 
Hoe?  
 
Op ŉ totaal nuwe wyse! Die Here laat nou reg en geregtigheid werk vir sy kerk en sy 
kinders deur die Heilige Gees. Dit is die Heilige Gees wat ons laat deel in die reg en 
geregtigheid van Jesus Christus en op hierdie wyse op ŉ nuwe manier tot reg en 
geregtigheid verbind. 
 
God is reg deur ons in te sluit in die lyding en heerlikheid van Christus! (Rom. 8: 17) 
God is reg deur ons só met Christus te verenig dat hy ons onreg is en ons sy reg is, 
want in hierdie vereniging i die deler so goed soos die steler en die deler erf alles. 
God is reg om so te regeer. Hy is reg om Christus ons straf te gee en ons Christus 
se beloning te gee, om Christus ons veroordeling te gee en ons die heerlikheid van 
Christus te gee, en om Christus ons vervloeking te gee en ons seën te gee.  
 
God is reg om op hierdie nuwe wyse reg en geregtigheid te laat geskied vir sy kerk 
en kinders! 
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God laat geregtigheid nou só werk dat hy my vir sy liefde regverdig maak en my 
gebroke liefde vir God regverdig maak deur ons in te sluit en te laat deel in die 
geregtigheid van Christus. Dit is hoe God ons nou deur die Heilige Gees innerlik 
verbind tot die regte liefde op die nuwe wyse in en deur ons eenheid met Christus.  
 
7. Wat is die gevaar van die goddeloosheid in ons land en gemeenskap? Die gevaar 
van wettige onreg en ordelike ongeregtigheid? 
Dit word vandag met ŉ wetenskaplike woord sekularisasie genoem. Dit beteken dat 
alles wat ons volgens god se Woord verkeerd is, word nou deur die owerheid reg 
verklaar en as reg uitgeleef in die gemeenskap en alles wat ons ken as 
ongeregtigheid is die orde waarby die gemeenskap verwag dat ons moet inval. 
 
Dit is duisternis! 
 
Die wesenlike en dreigende gevaar is dat ons so oorweldig voel dat ons ons sal 
oorgee aan hierdie duisternis met die geloof dat ons nou reg en regverdig leef 
volgens die duisternis van die land. 
 
Binne hierdie dreigende duisternis word die vreugde van Kersfees aangekondig. Ons 
het ŉ nuwe kragstelsel gekry wat ons verlig in die duisternis! Die wet van God is die 
krag van goddeloses om duisternis te skep, wettige onreg en ordelike 
ongeregtigheid. Christus bring ŉ nuwe kragstelsel – sonkragpanele wat werk terwyl 
Evkom duisternis skep! En die vreugde van Kersfees is dat die Here jou gratis en 
verniet laat deel in hierdie nuwe sonpaneelkragstel – reg en geregtigheid wat werk 
deur Jesus Christus en nie deur die wet van God nie.  
 
Reg en geregtigheid wat werk deur die Heilige Gees wat ons verenig met Jesus 
Christus as mens in die hemel om te deel in sy reg en geregtigheid terwyl hy deel in 
ons onreg en ongeregtigheid. 
 
Dit is hoe die Here se nuwe sonkragstelsel vir reg en geregtigheid werk! Sy straf, 
oordeel, vervloeking en verwerping is Syne en sy beloning, verheerliking, seën en 
aanneming is myne. So skep hy in my die liefde, diensbaarheid en toewyding aan sy 
wil as Here. 
 
8. Christus laat reg en geregtigheid in ons lewe werk deur sy Gees deur my reg en 
regverdig te maak! 
 
Reg en geregtigheid wat werk! So is Christus vir ons ŉ Wonderbare Raadsman. Hy 
verenig my met die reg dat hy my straf dra en dat ek in sy beloning leef, en daarom 
hoor ek sy wet op ŉ totaal nuwe wyse – in sy wet hoor ek die leiding van hoe ek in 
die wonder van die lewe kan leef wat hy as Skepper aan my gee. In sy leiding deur 
sy wet soek ek die raad van hoe ek mens in sy skepping kan wees omdat ek weet ek 
is vir hom reg en regverdig in Christus. 
 
So lei Hy my om sy raad te volg terwyl goddeloses sy raad hoor as verontregting vir 
hulle wettige onreg en ordelike ongeregtigheid! 
 
Reg en geregtigheid wat werk! Christus maak my reg en regverdig deur my in 
Homself as mens in te sluit en só is Hy vir my Magtige God wat mens in my plek is. 
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Daarom hoor ek sy Magtigheid as die wyse en wonder waarop Hy as God in my plek 
as sondaar instaan sodat ek sy regverdige kind is. Ek hoor nooit sy wet as die 
onderdrukking van my wettige onreg en ordelike ongeregtigheid soos goddeloses dit 
hoor nie.  
 
Reg en geregtigheid wat werk! Christus maak my reg en regverdig sodat sy Vader 
my Ewige Vader is. Daarom hoor ek in hierdie geborgenheid die liefde van God as 
my Vader in sy wet en hoe ek met al my tekortkominge en moedswillighede Hom 
steeds mag liefhê. Ek hoor nie die hoe goddeloses sy wet wil draai om hulle drifte as 
wettige liefde en ordelike liefde uit te leef nie. 
 
Reg en geregtigheid wat werk! Christus laat my in die vrede met Hom as God leef 
dat Hy my vir Hom reg en regverdig maak. Daarom vind ek vrede in die orde van sy 
wet! Ek hoor nooit meer sy wet met die opstand en onrus ek God sal dwing om 
vrede te maak met my wettige onreg en ordelike ongeregtigheid nie.  
 
Die Gees van Kersfees bind ons so in Christus in om alles wat Hy in ons plek onder 
die wet was, met ons te deel. Die Gees van Kersfees is nie die gees van onvervulde 
begeertes nie. Dit is die gees van anargie in kerke en die gemeenskap! 
 
Die Gees van Kersfees is nie die gees van onverbondenheid nie. Dit is die gees van 
losbandigheid in spirituele en gewone gemeenskappe. 
 
Die Gees van Kersfees is ook nie die gees van opwinding nie. Dit is gees van 
plundering in geestelike en politieke aksies. 
 
Die Gees van Kersfees is die Gees van liefdevolle gehoorsaamheid! Abba Vader, 
hoe kan ek U gehoorsaam? 
hoe kan ek U dien? 
hoe kan ek U aanbid? 
 
Lei my as Wonderbare Raadsman, as Magtige God, as Ewige God en as Vredevors 
in U nuwe wet: die wet waarvan U self die straf gedra en die beloning verwerf het. 
Lei my in die nuwe Tien Gebooie waar ek vir U altyd regverdig is in Christus, en ek 
dit daarom net uit liefde kan onderhou. 
 
9. Hoe wil ons leef? 
 
In die duisternis van die wettige kragverskaffer of in die lig van ŉ nuwe kragnetwerk 
wat altyd werk? 
 
Wie ingeskakel wil wees in die wet en orde van ŉ goddelose gemeenskap onder ŉ 
goddelose owerheid, moet aanvaar dat duisternis hulle lig gaan wees. Wie gaan 
inskakel en inval by die wet en orde van goddelose gemeenskappe, gesinne en 
families sal duisternis as hul lig moet aanvaar.  
 
Wettige onreg en ordelike ongeregtigheid sal jou liefde wees! 
 
Dit is hoe staatsgodsdiens en die gemeenskap se geestelikheid werk. 
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Ons as kerk in nie ingeskakel op die kraglyne en kragnetwerk van God se wet deur 
owerheid nie. Ons geloof in Jesus Christus is die sonpanele wat ons uit die direkte 
liefde, goedheid, genade en barmhartigheid van God as ons son laat leef.  
 
Met die krag uit sy liefde en genade as God wil reg en regverdig leef soos Hy ons 
maak, in ŉ gemeenskap en onder ŉ owerheid wat duisternis is. Christus se reg en 
geregtigheid wat Hy ons by insluit verlig ons tot sy diens.  
Kom ons gaan leef in die Kersvreugde van ŉ kragnetwerk wat die Here opgerig het 
in hierdie duister land wat werk – kom ons gaan leef uit die geloof: 
 
“Vir ons is ’n Seun gebore. Aan ons is ’n Seun gegee. Hy sal heers! En Hy sal genoem word: 

wonderbare Raadsman, Magtige God, Ewige Vader, Vredevors.” 

 
Hy laat reg en geregtigheid in ons lewe werk en verlos ons van die mag van die 
duisternis: wettige onreg en ordelike ongeregtigheid! 


