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78 …Soos die môreson sal Hy opgaan

en uit die hoogte op ons afstraal,
79 om lig te bring aan dié

wat in duisternis

en in die skaduwee

van die dood lewe, 

om ons voetstappe te rig 

op die pad van vrede.

(Lukas 1:78-79)



Hoor die blye eng'lelied

aan die Koningseun gebied:

"Vrede op aarde - God die eer -

Hy daal tot die sondaar neer."

Almal wat Hom liefhet, sing



L 365:1 (vervolg)

om Hom lof en dank te bring!

Almal, juig met hart en stem:

God word mens in Betlehem.

Hoor die blye eng'lelied

aan die Koningseun gebied.



Om te gee is beter as om 
te ontvang



Jesaja
8:23 – 9:6
Lukas 2:8-20



As ek stil word

om by U te wees

bedaar my hart

se donker vrees.

As ek u hartklop 

teen my wang kan voel

verstaan ek wat u Woord bedoel.

Flam 133



U is wonderbare Raadsman,

U is magtige God,

U is ewige Vader,

U is Vredevors.



U is wonderbare Raadsman,

U is magtige God,

U is ewige Vader,

U is Vredevors.





Temareeks:
Die koning met vier name
kom om jou te ontmoet

Tema 2:



Jesaja
8:23 – 9:6
Lukas 2:8-20



Jesaja 8:23 – 9:6

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 (Noord-ryk van Israel) 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.

1. Die volk wat in donkerte geleef het, het 'n groot lig gesien,
oor dié wat in die donker land was, het 'n lig geskyn.



... 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.



8. Daar was skaapwagters in dieselfde omgewing wat in die
oop veld gebly en snags hulle skaaptroppe opgepas het. 9.
'n Engel van die Here het aan hulle verskyn, en die hemelse
glans van die Here het rondom hulle geskyn. Hulle het
geweldig groot geskrik. 10. Toe sê die engel vir hulle:
“Moenie bang wees nie. Kyk, ek bring vir julle 'n goeie
boodskap wat vir die hele volk 'n bron van groot vreugde
sal wees: 11. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid
as Verlosser gebore, Christus die Here. 12. Dit sal vir julle
die teken wees: Julle sal 'n pasgebore kind vind wat in
doeke toegedraai is en in 'n krip lê.” 13. Skielik was daar
saam met die engel 'n hemelse menigte wat God loof:



14. “Eer aan God in die hoogste,

en vrede op aarde

vir die mense

in wie God 'n welbehae het!”

15. Nadat die engele van hulle af na die hemel weggegaan
het, sê die skaapwagters toe vir mekaar: “Kom ons gaan
reguit na Betlehem en gaan kyk na wat gebeur het en wat
die Here aan ons bekend gemaak het.”



16. Hulle het toe haastig daarheen vertrek en Maria en
Josef en die Kindjie wat in die krip lê, daar aangetref. 17.
Nadat hulle Hom gesien het, het hulle aan almal gaan
vertel wat oor hierdie Kindjie aan hulle gesê is.

18. Almal wat hiervan gehoor het, was verwonderd oor
wat die skaapwagters aan hulle vertel het, 19. maar Maria
het al hierdie woorde gekoester en in haar hart daaroor bly
nadink. 20. Die skaapwagters het teruggekeer, terwyl hulle
God verheerlik en prys oor alles wat hulle gehoor en gesien
het – presies soos dit aan hulle meegedeel is.



Die koning se
kompetisie



Stuk ironie in die
geboorte van
die seun in
Jesaja 9



Donkerte en benoudheid: 

➢ Koning van Asirië se oorlog in 732 vC
om Israel (Noord-ryk) te verower;

➢ Juda (Suid-ryk) gaan skuil onder sy vlerk
– in ruil daarvoor moes hulle belasting betaal;

In hierdie donker tyd voorspel Jesaja dat hy
‘n lig sien opkom het…







Wat was die lig wat Jesaja sien opkom het:

Want … die juk, stok en septer het U gebreek (3)
(Onderdrukking verbreek)

Want … soldate onttrek en gevegsklere verbrand (4)
(Oorlog is verby)

Want … die geboorte van ‘n kind, ‘n seun (5)
(Die troonbestyging van ‘n nuwe koning)





Die Here voorsien ‘n nuwe koning (5)

Wonderbare Raadsman (Soek raad by God)

Sterke God (God verteenwoordig)

Ewige Vader (Sorg en regverdig heers)

Vredevors (Harmonie en welsyn)



Your text here

Lukas vestig ons
aandag op die 
andersheid
van God se
koninkryk



Toneel van herders nie
‘n romantiese prentjie



Hierdie aankondiging gaan
gepaard met lig en die 
heerlikheid van God



Oorwinningstog kondig God se
nuwe werklikheid aan!



God bring iets wat in die hemel is
en wil graag hê dat dit die toestand
van die aarde verander



Waaroor gaan hierdie vrede?

Nie die Pax Romana
van keiser Augustus



Waaroor gaan hierdie vrede?

Nuwe manier van lewe



Kersfees is opnuut God 
se aankondiging van 
hierdie vrede



Vir wie is hierdie
vrede bedoel?



Hoe reageer mense wat in 
aanraking van hierdie
vrede was? 





Vrede – in ‘n wêreld van 
chaos, vyandskap en 

wanhoop?!



(Vroue)

Welkom, o stille nag van vrede,

onder die suiderkruis,

wyl stemme uit die ou verlede

oor sterrevelde ruis.



L 358:1 

(Almal)

Kersfees kom, Kersfees kom -

gee aan God die eer.

Skenk ons ‘n helder Somerkersfees

in hierdie land, o Heer.



L 358:2

(Mans)   

Hoor jy hoe sag die klokke beier

in eeue-oue taal.

Kyk, selfs die nagtelike swye

vertel die ou verhaal.



L 358:2   

(Almal)

Kersfees kom, Kersfees kom -

gee aan God die eer.

Skenk ons ‘n helder Somerkersfees

in hierdie land, o Heer.



L 358:3

(Almal)  

Voel jy ook nou sy warm liefde

as ons die dag gedenk,

toe Hy sy Seun aan ons gegee het -

ons grootste Kersgeskenk.



L 358:3 

(Almal)

Christus kom, Christus kom -

gee aan God die eer.

Skenk ons ‘n helder Somerkersfees

in hierdie land, o Heer.



Vrede – in ‘n wêreld van 
chaos, vyandskap en 

wanhoop?!


