
 

Preekvoorligting Sondag 9 Desember 2018 

Skriflesing: Luk 2: 8 - 20       Teksverse: Luk 2: 8   

Tema: Vir God is herders genoeg. 

 

Dit is amper Kersfees en die geboorte van ons Here Jesus Christus word herdenk. Wonderlik, dit 

is darem een saak wat by hierdie wêreld nie verbygegaan het nie. Orals hoor ‘n mens dit, orals sien 

‘n mens dit - Kersfees is hier. Maar nou is dit so – soms ontstaan die vraag – hoe moet ons Kersfees 

vier?  ‘n Antwoord hierop is nie maklik nie, tog moet ons onthou dat die oorsprong van 

kersvreugde in die Bybel is en daarom kan ons nie ware kersvreugde vandag ervaar sonder om die 

Woord hieroor te laat spreek nie.  

 

Luk 2 verkondig die blye boodskap van die geboorte van die Messias. Die feit staan vas - die 

Messias is gebore, maar hier moet ons nie stop nie. Hier word ‘n besondere openbaringe aangaande 

die belewing van die wonderboodskap gegee. Josef en Maria het tydens die telling van die volk 

deur Augustus na Bethlehem gegaan wat tot oorlopens toe vol was. Wonderlik dat hier soveel 

mense in Bethlehem was en dat hulle as’t ware getuies kon wees van die geboorte van Jesus. So 

kon die boodskap van Christus ‘n wonderlike wegspring in hierdie wêreld kry. Inteendeel, die  

Christus is gebore, die Messias het die lig gesien, maar sonder dat mense stil gemaak is, sonder 

dat in die strate afgehardloop is met ‘n groot lawaai.  

 

God se pad met hierdie blye boodskap is soveel anders – Luk 2: 8 openbaar dat daar ‘n klompie 

herders/skaapwagters buite Bethlehem was wat die getuies van hierdie wondergebeure gemaak is. 

Om ‘n herder te wees was in daardie tyd een van die laagste beroepe wat in die destydse Israel 

beoefen kon word – hulle kon nie eens as getuies in die hof optree nie. Tog vind die Here dit goed 

om die heerlike boodskap van die geboorte van die Verlosser aan herders bekend te maak. Hulle 

wat nie eers getuies in ‘n hof kon wees nie, hulle moes die getuies wees wat die blye boodskap die 

wêreld moes indra.  

 

Verder van belang is dat die boodskap in die veld gebring is. Hierin duidelik hoe ons Here sy 

reddingboodskap in hierdie wêreld inbring. Dit vind by nederiges in die stilte van die veld plaas. 

Die volle betekenis van God se ingryp in hierdie wêreld deur sy Seun kom in stilte en afsondering 

en dit is juis wat die wêreld nie altyd van Kersfees maak nie. Die wonderlike boodskap van redding 

in Christus Jesus se geboorte, word gedra waar in eenvoud, afgesonder van die wêreld en wat die 

wêreld van hierdie Christusfees maak, die oë weer hemelwaarts gerig word.  

 

Ons kan ook getuies van hierdie blye boodskap wees – ons wat dalk nie deur hierdie wêreld hoog 

aangeslaan word nie omdat ons nog sulke dinge soos die geboorte van ‘n Verlosser wil glo. Maar 

dit is ons, dalk die eenvoudiges in die wêreld se oë, wat God steeds nodig ag vir die loop van die 

Evangelie. Met die geboorte destyds van die Messias was dit so – die eenvoudige herders, vandag 

is dit steeds so – die eenvoudige gelowiges. Laat ons dus nie huiwer om in hierdie harwar wat die 

wêreld van Kersfees gemaak het die waarheid van die Goddelike redding in lyn met die eenvoud 

van die geboorte van Jesus aan mense te bedien nie.  

Vir God is herders genoeg, vir God is ons genoeg! 


