
Jy is altyd welkom



Kom, alle getroues,

vrolik en vol vreugde,

o kom in die gees nou na Betlehem!

Loof daardie Kindjie tot ons heil gebore

kom buig daar in aanbidding, (3x)

voor Jesus, die Heer.



L 345:2

'n Kind is gebore;

loof die God van liefde!

Hy kom ons verlos, Hy is Wonderbaar,

Raadsman en Sterke,

God en Vors van vrede

Ons buig in blye aanbidding, (3x)

Verlosser en Heer!



L 345:3 

Kom, lofsing die Here;

Hy is onse Koning.

Vir ons word Hy mens en 

oorwin die dood.

Hy heers met reg in hemel en op aarde –

buig dankbaar in aanbidding, (3x)

voor Christus, die Heer!



Jesaja
8:23 – 9:6



(Vroue)

Spreek Heer, 

spreek Heer,

want u diensmaad luister.

Net u Woord, Heer,

bring weer lig in duister.



(Mans)

Spreek Heer, 

spreek Heer,

want u dienaar luister.

Net u Woord, Heer,

bring weer lig in duister.



L 254:2

(Almal) 

Spreek Heer, spreek Heer,

want u kinders luister.

Net u Woord, Heer,

bring weer lig in duister.



Jesaja
8:23 – 9:6



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.



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.



Lukas 1:46-55



46. En Maria het gesê:

“Ek besing die grootheid van die Here,

47. ek juig oor God, my Verlosser,

48. omdat Hy na my

in my geringheid omgesien het.

Kyk, van nou af sal elke nuwe geslag my gelukkig noem,

49. omdat Hy wat magtig is,

groot dinge aan my gedoen het.

Heilig is sy Naam!

50. Hy bewys ontferming

van geslag tot geslag

aan dié wat Hom eer.



51. Kragtige dade het Hy met sy arm verrig:

hoogmoediges in hulle eiewaan

het Hy uitmekaargejaag;

52. maghebbers het Hy van trone afgeruk en geringes verhoog;

53. behoeftiges het Hy oorlaai met goeie gawes

en rykes met leë hande weggestuur.

54. Sy dienaar Israel het Hy te hulp gekom

deur te dink aan sy beloftes van ontferming

55. soos Hy dit toegesê het aan ons voorvaders,

aan Abraham en sy nageslag

tot in ewigheid.”



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

Tema 2:
Die magtige koning kom vestig sy 

koninkryk op 'n nuwe manier











Ek het ‘n groot
lig gesien …



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;

Donkerte en benoudheid rondom Jesus se geboorte
• Romeinse onderdrukking, swaar belastings, swak

leierskap onder Joodse geledere, godsdiensige
verval en korrupsie;



Donkerte gebeur
vandag nog



Dit is in hierdie omstandighede dat
die Here vir die volk ‘n boodskap stuur –

“Ek sien ‘n lig opkom…”



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 aanwesigheid van iemand/koning)



Donkerte

Die Here stuur lig -
dit bring vreugde

Drie redes vir die vreugde:

Here breek
onderdrukking

Here beeindig
oorlog

Here voorsien
nuwe koning



In hierdie donker tyd stuur die Here lig:
➢ Onrus en opstand in Asirië maak dat soldate

teruggeroep word (714 -711 vC & 705 vC);

➢ In Jesus se tyd stuur God ook ‘n baba, sy seun,
maar die meeste mense het Hom misgekyk



Dit is in hierdie omstandighede
dat die Here ook vir jou wil aankondig –

“Ek sien ‘n lig opkom in jou donker…”

Sal jy nie dan ook wil seker maak
dat jy Hom nie ook miskyk nie?



Dis hier waar die vier name inkom



Wie was hierdie koning 
wat  God se lig 

vir Israel 
gebring 

het?

“wonderbare raadsman”



Wie doen hierdie 
koning anders?

“sterke God”



Wat doen hierdie
koning anders?



Wat doen Jesus
anders?



Wat doen ek en
jy anders?





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

Tema 2:
Die magtige koning kom vestig sy 

koninkryk op 'n nuwe manier



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.



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

Tema 2:
Die magtige koning kom vestig sy 

koninkryk op 'n nuwe manier


