
Jesaja 8:23-9:6
23Maar 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. 1Die volk wat in donkerte geleef het, het 'n groot lig gesien, oor dié wat
in die donker land was, het 'n lig geskyn. 2U 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. 3Soos 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. 4Elke soldateskoen wat in die oorlog
gebruik is, en elke uniform wat met bloed bevlek is, sal verbrand word, deur die vuur
verteer word. 5Vir 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. 6Sy
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.



Jesaja 60:1-3, 18-20
1Kom, Jerusalem, laat skyn jou lig! Vir jou het die lig gekom, die magtige
teenwoordigheid van die Here het vir jou lig gebring. 2Daar is donkerte oor
die aarde, duisternis oor die nasies, maar oor jou gee die Here lig, oor jou
verskyn sy magtige teenwoordigheid. 3Nasies kom na jou lig toe en konings
na die glans van die nuwe dag wat vir jou aangebreek het.
18Daar sal nie meer gehoor word van geweld in jou land nie, of van
ondergang en verwoesting binne jou grense nie. Jy sal jou mure noem:
Redding, jou poorte: Lof. 19Bedags sal dit nie die son wees wat vir jou lig gee
nie, snags sal dit nie die maan wees wat oor jou skyn nie: die Here sal vir
jou 'n ewige lig wees, en jy sal roem in jou God. 20Jou son en jou maan is die
Here, Hy gaan nie onder nie en word nie dof nie. Die Here sal vir jou 'n
ewige lig wees, jou dae van smart is verby.



In Suid Afrika is Kersfees tradisioneel…

• ŉ Tyd van lang dae en helder sonskyn

• ŉ Tyd van sorgelose vakansie by die see

• ŉ Tyd van familiebyeenkomste, Kerspartytjies, vrolike jolyt

• MAAR in 2020 lyk Kersfees anders…

• Ons Kerssangdiens se tema was “Kersfees in Afrika”
• Die ironie van Kersvaders in warm kostuums, nagemaakte plastiek dennebome, 

vals sneeu
• Dalk die ideale tyd om oor Kersfees te besin

• Dalk verstaan ons vanjaar iets van die werklike impak van Advent – God 
wat beslissend deurbreek in die donker van ons bestaan



ŉ Donker Kersfees in ŉ donker wêreld…

• Dinge lyk donker!
• Gaan die einde van die jaar met ŉ beklemming tegemoet

• ŉ Wêreld in die greep van ŉ skynbaar onoorwinlike virus
• ŉ Land in die greep van misdaad en korrupsie
• Politieke omwentelinge en onsekerheid
• Maatskaplike onrus, stygende werkloosheid
• ŉ Onseker toekoms

• Dis nag my maat!



Die lig van Kersfees!
• Godsdienste met hulle oorsprong in die noordelike halfrond vier hierdie tyd van 

die jaar die fees van lig
• Christendom – Kersfees
• Jode – Chanukkah
• Hindu's – Diwali

• In die suidelike halfrond verstaan ons dit moeilik
• In die noordelike halfrond is die dae kort en dit is letterlik nag!
• Die “ligfeeste” vier die oorwinning van lig oor duisternis, goed oor kwaad…
• In die Christendom begin die kerklike jaar met Advent
• Die essensie van Advent, die hart van die Kersboodskap

Johannes 1:9
Die ware lig wat elke mens verlig, was aan kom na die wêreld toe



As ons Jesaja lees, is dit nag in Jerusalem…

• Jesaja is ŉ boek bedoel vir mense wat kon sê: “Dit is nag!”
• Jesaja 1-39: Mense op pad na ballingskap - oordeel
• Jesaja 40-55: Mense in ballingskap
• Jesaja 56-60: Mense na die ballingskap - swaarkry

• Tog die boek in die Bybel wat die meeste na “lig” verwys: 28 keer!



Die ligmotief in Jesaja…

• God as bron van lig
• Lig as simbool van redding, genesing en God se teenwoordigheid
• MAAR met ŉ doel!
• In Jesaja het die ligmotief twee funksies

• God as Ligbron – simbool van redding en genesing
• God se mense as ligbron – die wat die lig van redding en genesing ervaar, 

word self ligbronne, draers van hoop in die wêreld

• Dit is die essensie van die Kersboodskap wat in 2020 verkondig EN 
geleef moet word!



God is die bron van lig

• Vir mense wat in die donker leef is daar net een alternatief – keer
terug na die bron van lig

• 2:5 Kom, volk van Jakob, laat ons lewe in die lig wat van die Here af
kom

• Omdraai, bekering, lewe in die lig – dit is die sinvolle alternatief vir ŉ 
lewe in die duisternis



Die lig van verlossing…

• 8:23 en 9:1 Maar in die land waar daar duisternis is, sal daar nie
langer donkerte wees nie… Die volk wat in donkerte geleef het, het 
ŉ groot lig gesien, oor die wat in die donker land was, het ŉ lig
geskyn

• Dit gebeur wanneer God verlos…



Die lig van genesing…

• 30:26 Die dag wanneer die Here die wonde van sy volk verbind en
die seerplekke genees waar Hy hulle geslaan het, sal die maan so 
helder skyn as die son en die son sewe maal so helder as die lig van 
sewe dae saam

• Redding beteken genesing van AL jou wonde!



Die lig van God se teenwoordigheid…

• 60:1-2 Vir jou het die lig gekom, die magtige teenwoordigheid van 
die Here het vir jou lig gebring. Daar is donkerte oor die aarde, 
duisternis oor die nasies, maar oor jou gee die Here lig

• 60:20 Jou son en maan is die Here, Hy gaan nie onder nie en word 
nie dof nie. Die Here sal vir jou ŉ ewige lig wees, jou dae van smart 
is verby

• Wanneer God vir jou IMMANUEL word, verdwyn jou swaarkry nie in 
ŉ oogwink nie, maar die donker word uit jou lewe verdryf deur die 
magtige teenwoordigheid van die Here



Kerstyd…

• Die lig van God se
• Verlossing
• Genesing
• Teenwoordigheid
het gekom!

• Dit is NIE meer NAG nie
• Jy MAG nie meer in die donker leef nie!
• Word ŉ ligdraer



Ligdraers in die wêreld…

• 49:6 Hy het gesê: Dit is nie genoeg dat jy my dienaar is om die 
stamme van Jakob te herstel en om die Israeliete wat gered is, terug
te bring nie; Ek maak jou ‘n lig vir die nasies sodat die redding wat 
Ek bewerk, die uithoeke van die aarde sal bereik



Ligdraers in die wêreld…

• 58:6-10 … dan sal die lig vir jou deurbreek soos die rooidag… dan
sal jy roep, en die Here sal antwoord…

• Verlossing het praktiese implikasies, dit vra nuut leef, nuut kyk, nuut
dink en nuut omgaan met die wêreld

• Daarom KAN en MAG die kerk nooit ŉ neutrale instansie wees nie



Ligdraers in die wêreld…

• 60:1,3 Kom, Jerusalem, laat skyn jou lig! Nasies kom na jou toe en
konings na die glans van die nuwe dag wat vir jou aangebreek het

• Lig as simbool van hoop vir ŉ donker wêreld
• As ons praat van Covid 19, misdaad, werkloosheid, armoede, 

onsekerheid…
• …is ons deel van die koor van wanhoop en ontnugtering?
• …is ons deel van die ligdraers wat nuwe hoop vir die wêreld bring?

• Watter hoop bied die kerk, watter hoop bied jy?
• As ons NIE hoop bied, lig bring, verandering bewerkstellig nie, is 

Kersfees nutteloos!



ŉ Lig in die donker wêreld…

• Dinge lyk donker!
• Maar ek leef in die lig van God se redding, genesing, teenwoordigheid
• Daarom kan my lig in ŉ donker wêreld skyn!
• Dit is die boodskap van Kersfees – jy moet dit glo en leef!



God gee lig…

…en maak my ‘n lig wat skyn in die wereld
Jesaja 60:1-3 en 18-20



LB 353
1. Die Heiland is gebore,

soos eeue reeds voorspel.
Daar in die stad van Dawid

word Hy Immanuel.
Met blye hemelkore

wil ons ook juig en sing:
Ons Heiland is gebore –

dis Hy wat redding bring!



LB 353
2. Die Lig kom na die wêreld

in Jesus Christus, Heer.
Uit liefde vir die mensdom
daal Hy as dienskneg neer.
So lief het God die wêreld,

Hy gee vir ons sy Seun –
só word Hy ons Verlosser,
ons Middelaar en Steun.



LB 353
3. Wie glo in Jesus Christus,

word nou sy eiendom.
Hy gee die reg tot kindskap

aan dié wat glo in Hom.
Juis daarom juig ons harte

opnuut dié Kersfeestyd:
Ons Heiland is gebore –
vertel dit wêreldwyd.



God gee lig…

…en maak my ‘n lig wat skyn in die wereld
Jesaja 60:1-3 en 18-20


