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Inhoud Hierdie preek wys dat Jesus Christus die Kneg van God is wat uit Maria as geringe 

diensmeisie gebore is. God maak Maria nie ŉ magtige vrou deur haar Jesus se ma te maak 

nie. God maak haar kosbaar, heilig in sy liefde en diens. God word mens deur Maria. God 

word nie god binne in Maria nie. So word God mens tussen mense sodat ons vir sy liefde 

geheilig is om mens tussen mense vir God te wees. God maak ons kosbaar vir sy liefde sodat 

ons liefde as sondaars vir God volhoubaar kan wees. Christus maak God die Vader ons 

Vader, nie sy ma ons koningin- of oermoeder nie. Die Rooms Katolieke Kerk soek ŉ magtige 

godsmoeder en die Pinksterbeweging ŉ oermoeder om goddelik te wees, nie ŉ Kneg van ŉ 

diensmeisie wat hulle diensbaar maak nie.  

 
Skriflesing Lukas 1: 39 – 56; 2: 1 – 7.  
 
Teks Lukas  1: 50 “Hy bewys ontferming van geslag tot geslag.”   
 
Tema Christus is God se ontfermende liefde vir ons 
 
1. Kersdag gaan oor God wat mens word. Dit is wat God op Kersoggend in en deur 
Maria laat gebeur en wat ons vanoggend as Kersfees vier: God word mens tussen 
mense!  
 
Maria glo en beleef die bedoeling van die evangelie van Christus wat God in en deur 
haar as vrou laat gebeur. In haar moederskap van Christus glo en ervaar sy die 
ontfermende liefde van God in Christus wat geringe mense vir God kosbare mense 
maak.  
 
Dit is wat sy in haar loflied teenoor God besig. Hierdie is ŉ loflied van Maria oor die 
Christus wat uit haar gebore sal word. ŉ Loflied is ŉ Psalm. Daarom is hierdie eintlik 
dan ŉ Psalm van Maria oor haar seun die Christus. Dit is nie ŉ Psalm oor Maria 
waarin Maria haarself vereer nie, net soos Dawid se Psalms nie lofliedere is oor 
Dawid waarin Dawid homself vereer nie. In haar “Psalm” vereer sy haar seun die 
Christus en wat Hy as Here doen.  
 
Maria besing die bedoeling van Kersdag – God wat mens word tussen mense om 
hulle deur sy ontfermende liefde sy kosbare kinders te maak en hulle só te bevry uit 
die mag van die magtiges.  
 
2. Wie is Maria? 
 
ŉ Tienermeisie, arm en sonder aansien binne die magsryke van die wêreld. Sy is so 
sonder aansien dat sy glad nie volgens die status of aansien van haar ouers 
aangewys kan word nie.  
 
Maria is net Maria!   
 
Josef word nog in Matteus 1: 20 aangespreek met sy status as ŉ nakomeling van 
Dawid en daarom draer van die Dawidsbelofte, maar Maria is net Maria. Nie Maria 
van aansien, van invloed, van welvaart, van mag en selfs nie eers Maria dogter van 
Dawid nie. Net Maria! 



 
Wie word Maria? 
 
Deur die Heilige Gees wat oor haar kom en die krag van die Allerhoogste wat 
Christus in haar skep, word Maria die vrou van ŉ timmerman en ŉ ma! Nie ŉ vrou 
van aansien, welvaart, invloed en mag omdat sy Christus se ma word nie. 
Dit is die besondere van wat God met Maria laat gebeur deur Christus as kind in 
haar te verwek: sy is gering en bly gering, ŉ nederige diensmeisie van die Here.  
 
Dit is die besondere van Christus se ontvangenis en geboorte uit Maria: sy wat voor 
Christus se ontvangenis ŉ onbekende meisie was, gering gebly het as ma van Jesus 
in Nasaret en in die geskiedenis weg geraak het as net nog ŉ Joodse vrou van ŉ 
gewone ambagsman, het God kosbaar laat wees.  
 
Sy is die ma van die Christus!  
 
3. Wie God Maria laat wees en wat God deur Maria doen, is tekenend van wie God 
haar seun, die Christus, gaan laat wees. Christus is God wat mens word tussen 
mense!  
 
Hoekom? 
 
Sodat God weer hierdie posisie aan sy kinders kan gee: mens tussen mense vir 
God. Nie die magtige tussen mense of die invloedryke bo oor mense, of die ryke 
weg van mense nie, maar om weer die nederige diensbare mens tussen mense vir 
God te kan wees.  
 
Die engel Gabriel kondig vir Maria aan dat, omdat Jesus van God ontvang is en deur 
sy krag verwek is, is Hy ŉ heilige mens: “Daarom sal die Kind wat gebore word heilig 
wees.” (1: 35) Christus word nie as heilige mens gebore om Homself as ŉ heilige bo 
sondaars te verhef en hulle Hom as ŉ heilige mens moet vereer en na volg nie. Dit is 
wat alle ander mense wat hulle self as heiliges sien met ander mense doen, om as 
die beste een, die wat nie so goed soos jy is nie, na jou te laat opsien en jou as 
rolmodel vir hulle uit te gee. 
 
Jesus het nie ŉ heilige mens tussen mense geword om as ŉ heilige mens vereer te 
word nie. Hy het ŉ heilige mens geword om sondaars wat nooit op enige manier self 
heilig of regverdig vir God kan wees nie, heilige en regverdige mense vir God te 
maak. 
 
Dit is hoe Sagaria, Johannes die Doper se pa, Jesus in sy Psalm besig: “Dit het Hy 
gedoen om ontferming aan ons voorvaders te bewys en sy heilige verbond in 
gedagte te hou, die eed wat Hy teenoor ons voorvader Abraham gesweer het sodat 
ons, gered uit die hand van vyande, Hom sonder vrees sou dien, en al die dae voor 
Hom in heiligheid en geregtigheid kan leef.” 
 
4. Christus se geboorte as die heilige mens in nederigheid, sonder aansien of 
invloed, uit sy ma wat ook net ŉ nederige dienskneg van die Here was, wys ons dat 
Hy die heilige mens gaan wees wat God se nederige dienskneg gaan wees. (Jes. 
53)  



 
Dit word verbeeld in die aankondiging van waar en hoe die Here gebore is: Sy het 
Hom in doek toegedraai en in ŉ krip neergelê, omdat daar nie vir hulle plek in die 
herberg was nie.” (Luk. 2: 7) In Christus se geboorte word sy nederige diensbaarheid 
reeds ŉ werklikheid want Hy sou ook in ŉ graf neergelê word, in doeke toegedraai 
omdat daar in die wêreld van Romeinse mag en Joodse geestelike aansien vir Hom 
nie plek is nie. (Luk. 23: 53) Daar was nie hierdie nederige Kneg plek as ŉ Romeinse 
prokurator, goewerneur of keiser nie. Ook nie as ŉ Joodse priester, rabbi, oudste of 
lid van die Sanhedrin nie. Die Heilige mens was die nederige dienaar, net so nederig 
en sonder aansien soos sy ma en pa! 
 
Die nederige diensbaarheid van Christus is dat Hy as heilige en regverdige mens die 
sondaar aan die kruis en in die graf word – binne die woede van God, sodat Hy 
sondaars heilige en regverdig mense - binne in God se ontferming maak. 
 
Dit is hoe Christus mens geword het om vir altyd mens tussen mense te wees: Hy is 
tussen mense vandag die heilige en regverdige mens wat as sondaar gekruisig was 
sodat sondaars vandag tussen mense vir God se liefde heilig en reg is. Christus het 
mens geword om ons te laat deel in wie Hy as mens is vandag!  
 
5. Wat beteken dit dat Christus ons heilig maak!  
 
Heilig maak beteken om kosbaar vir God se liefde te wees. God maak ons in en deur 
die geboorte van Christus kosbaar vir God se liefde, heilig vir sy liefde! 
 
Ons kan dit toelig met die voorbeeld van hoe ons loop en klippe optel langs die see.  
 
Wat se klippe tel jy op as jy langs die see stap? Nie edelgesteentes of edelmetale 
nie! Jy tel nie diamante, smaragde en robyne op nie. Ook nie stukkies goud of 
platinum nie. Sommer net gewone klippe wat jy optel maar wat in jou huis ŉ ereplek 
kry want dit word jou klippe wat jy gekies het om vir jou kosbaar te wees.  
 
Dit is die waarde wat God aan ons gee deur die geboorte van Christus – God laat 
ons heilig wees vir sy liefde in Christus. Hy tel ons op as geringe, gewone mense om 
vir Hom in sy liefde kosbaar te wees. Dit doen die Here met Maria, met elke 
gelowige!  
 
Hy maak ons sy liefevolle herinnering van wie Hy as God met ons was en waarvoor 
Hy ons opgetel en gebruik het in sy diens. Die klip wat hy opgetel en gebruik het om 
mee te boer, kos te versprei, mense te vervoer en gesinne mee te vorm.  
 
Hy sien ons in ons nederigheid raak en maak ons heilig vir sy liefde en diens soos 
Maria bely: want Hy het die nederigheid van sy diensmeisie en dienskneg 
raakgesien en in sy liefde verhoog om kosbaar vir God te wees.  
 
6. Hoe lank hou hierdie kosbaarheid – heilig vir God se liefde? 
 
Maria betuig dat dit van geslag tot geslag is vir hulle wat ontsag het vir God se liefde 
– God tel my op in my geringheid, gebrokenheid, swakheid en onaansienlikheid en 



dit doen Hy vir my kinders en hulle kinders. Dit is net hoe God van geslag tot geslag 
aanmekaar God is.  
 
Ouers, kinders en kleinkinders – kosbaar vir God se liefde.  
 
Hierdie kosbaarheid kan van geslag tot geslag aanhou, want dit is nie waarde wat 
ons tot ons lewe moet toevoeg nie. God se liefde in Christus hou aan van geslag tot 
geslag  - want dit is God se ontfermende liefde. God laat ons in sy ontferming vir 
Hom heilig wees omdat ons nooit self vir sy liefde heilig kan wees nie. Ons kan 
onsself nooit heilig vir God se liefde maak nie. 
 
Dit is hoekom Christus heilig gebore is, om ons in sy heiligheid vir God se liefde in te 
sluit en te laat deel omdat ons onsself nooit so kan maak vir God nie. 
 
Dit is soos daardie klip wat jy langs die see optel! Dit is net ŉ gewone klip wat hom of 
haarself nooit ŉ diamant, smarag of saffier kan maak nie en dit ook nie meer hoef te 
doen nie, want God tel nou gewone klippe op as herinneringe van sy liefde.  
 
7. Wat skep God in ons deur ons in te sluit in Homself as mens wat in Bethlehem 
gebore is? 
 
Dit wat hy in Maria geskep het – volhoubare diensbare liefde vir God en ons naaste! 
 
Maria het die evangelie dat haar seun die Christus is, geglo en toe uit hierdie geloof 
geantwoord: “Toe sê Maria: “Kyk, ek is diensmeisie van die Here. Mag met my 
gebeur volgens u woord.” (Luk.1:38) 
 
Omdat God ons in ons geringheid, gebrokenheid, swakheid en onaansienlikheid  vir 
sy liefde altyd heilig, kosbaar laat wees, kan ons liefde vir Hom volhoubare 
diensbaarheid wees.  
 
Ons eie geringheid en gebrokenheid kan nooit maak dat ons nie meer goed genoeg 
vir sy liefde is nie en daarom kan ons juis deur alles wat ons is, altyd volhoubaar 
besig wees met ons dienswerk aan God.  
 
Ons kan met volhoubare diensbare liefde besig wees, omdat God ons verlos het van 
liefde as ŉ magspel! Dit is waarmee die hoogmoediges van hierdie wêreld mee besig 
is – hulle maak liefde net nog iets binne hulle magspel met die wêreld.  
 
Vir die wêreld is liefde net nog iets waarmee jy jouself magtig maak, invloedryk 
maak, aan jouself aansien gee, jouself mee verryk en jouself mee verhef. God laat 
dit nie toe nie! God laat nie mense liefde gebruik om net nog ŉ magspeletjie van die 
wêreld te wees nie. God heilig liefde! God laat liefde as liefde kosbaar wees. Daarom 
maak mense hulle nie self met liefde belangrik nie, maar maak God hulle magspel 
met liefde niksseggend. 
 
Hy vernietig alle heersers en magte, verwar hulle denke en ruk hulle van hul trone af 
wat hul self met liefde magtig wil maak. Ons is in ons liefde vir God geheilig, nie 
oorgegee aan die mag van hierdie wêreld nie. 
 



8. Daarom moet ons ook ons heiliging vir God se liefde onderskei van liefde wat niks 
anders as net nog ŉ magspel is nie. 
 
Die geestelikes van hierdie wêreld wil nie in Christus se geboorte geringes wees wat 
deur God se ontferming diensbaar gemaak word in sy liefde nie. 
 
Hulle wil magtig en invloedryk wees. Daarom skep hulle ŉ nuwe evangelie van mag, 
aansien en invloedrykheid – God het nie ŉ mens tussen mense kom word in en deur 
Maria nie, God het God binne in mense kom word! God het mense met sy 
goddelikheid kom bemagtig om nie meer gering te wees nie, maar magtiges te wees! 
Dit is wie hulle Maria en hulself maak. 
 
Die Rooms Katolieke Kerk skep vir hulle self ŉ nuwe Maria – die goddelike Maria. 
Die woorde “geseënd is jy” van Elizabeth maak hulle woorde wat wys dat Maria nie 
in sonde ontvang en gebore was nie en daarom nooit sondes gedoen het nie. Want 
Jesus kan mos nie in ŉ geringe meisie wat in sonde ontvang en gebore was, 
ontvang word nie. Jesus kon uit Maria gebore word, omdat sy sonder sonde was. 
Meer nog, net soos Jesus het Maria ook nie dood gegaan nie maar het sy net soos 
Jesus lewend opgevaar na die hemel omdat God in en deur haar gebore was en sit 
sy saam met Jesus aan langs sy troon en kan jy deur haar na Jesus toe gaan. 
 
ŉ Magtige en invloedryke Maria wat jou sal help om ook geestelik magtig en 
aansienlik te word: sy sal jou help dat God ook in jou gebore word net soos God in 
en deur haar gebore is! Maria, nie meer vir altyd die geringe diensmeisie van die 
Here nie, nie meer die ma van Jesus Christus nie, maar die moeder van God self! 
Koninginmoeder van God!  
 
Dit is waansinnig om van Maria die koninginmoeder van God te maak – sy is en was 
en sal altyd net ŉ geringe diensmeisie wees wat deur God se liefde vir ŉ baie 
besondere diens geheilig was – om ma van Jesus maar nooit die koninginmoeder 
van God te wees nie. 
 
9. In die Pinkster en Charismatiese geestelikheid oor die hele kerk word Maria 
vanoggend as magsimbool verhef – die rol model van hoe God se liefde mense 
magtig, invloedryk, heersers en meesters oor die wêreld maak!  
 
Hierdie waansinnigheid word só gepreek: Maria is nie meer die geringe diensmeisie 
deur wie God ŉ mens tussen mense geword het nie. Maria is ons oermoeder! Sy is 
die eerste mens in wie God as God gebore is om God in en deur mense te wees. 
 
Daarom is Maria die oermoeder en rolmodel vir die liefde wat ŉ magspel geword het: 
jy moet jouself verneder soos Maria en net ŉ nederige dienskneg wees. Jy mag nie 
jouself wees nie maar jouself oorgee, opgee en opoffer soos Maria haar self voor 
God verneder het. Verneder jy jouself sal God in jou lewe inkom en in jou gebore 
word om God binne in jou te wees en sal God deur jou lewe en God se beeld deur 
jou skyn vir die wêreld.  
 
God binne in jou – sal jou met die lewe, mag en krag van God laat leef en só sal jy 
sonde oorwin – deur ŉ magtige geestelike mens te word. Liefde as ŉ magspel! Jy 
speel nederig en God maak jou magtig deur God binne in jou lewe te word!  



 
Dit maak Kersfees die fees van hulle wat nie meer geringes is nie, maar soos Maria 
die magtiges en die aansienlikes geword het wat God in hulle lewe het. Dit maak ons 
kinders van die koninginmoeder of oermoeder Maria – die sondelose in wie God vir 
die eerste keer gebore was. 
 
10. Is Kersfees die fees van God wat mens tussen mense word of die fees van God 
wat God binne in mense word? 
 
Is Kersfees die fees van geringes wat magtiges geword het of die fees van geringes 
wat kosbaar is in God se liefde? 
 
Is Jesus gebore om mens te wees en ons in sy menswees te laat deel of het Jesus 
God binne in Maria kom word sodat Hy ook God binne in ons kan word? 
 
Het God geringes en gebroke mense vir sy liefde kosbaar, heilig kom maak of 
mense kom goddelik maak? 
 
Het God ons liefde vir Hom as geringes volhoubaar kom maak of het God ons met 
goddelike lewe, kragte en mate kom toerus om magtiges te wees? 
 
God het mens geword in en deur Maria, God het nie god binne in Maria geword nie! 
 
Sy was ŉ geringe diensmeisie en het as ŉ geringe diensvrou gesterf, maar God het 
haar kosbaar gemaak in sy liefde – deur Christus uit haar as sondige mens gebore 
te laat word, ontvang en verwek deur God self! 
 
 
God het mens tussen mense kom word sodat ons in sy heiligheid en geregtigheid as 
mens ingesluit kan word om as geringes en gebrokenes altyd kosbaar in God se 
liefde te wees. 
 
In Christus het God my as gewone klip opgetel om kosbaar in sy liefde te wees. God 
het my nie opgetel om van my ŉ diamant of goud te maak nie. Hy het my opgetel om 
volhoubaar lief te kan hê as ŉ geringe maar kosbare mens in ŉ gebroke wêreld! 
 
Kom ons wees mens saam met God wat mens geword het in ons plek in Bethlehem 
en kom ons verwerp hierdie God van die sogenaamde koningin en oermoeder Maria 
– hierdie God wat met Kersfees God binne in mense ingekom het en deur hulle nou 
God is. Hierdie is die God van die hoogmoediges wat die Here Jesus van hulle trone 
sal afruk en hul gedagtes sal verwar. Die Here Jesus sal ons van hierdie afgod in sy 
Naam verlos! 
 
Vir ons is ŉ Kind gebore, ŉ Seun is aan ons gee. Die heerskappy is op sy skouer. Hy 
word genoem Wonderbare Raadgewer, Magtige God, Ewige Vader, Vredevors. (Jes. 
9: 5)  
 
Hy maak ons vir God se liefde kosbaar gemaak! Hy is ons Here en ons God! Ons 
het nie ŉ oer- of koninginmoeder nie! God is nie binne in ons nie! Hy is mens saam 
met ons! Hy is as kind in Betlehem gebore, nie as God binne in Maria nie.  


