
Jy is altyd
welkom



Bring lof aan die Vader,

verheerlik die Seun,

vir liefde, genade,

verlossing en steun –



L 205:1 (vervolg)

dat elkeen wat glo

nie verlore mag gaan

maar ewig voor Hom

as verloste kan staan.

Loof die Heer, loof die Heer -

sing, gelowiges, saam!

Loof die Heer, loof die Heer -

prys sy heilige Naam!



L 205:1 (vervolg)

Hy kom uit genade

ons sondes versoen

dat ons Hom vrymoedig

ons Vader kan noem.



L 205:2

Ons lof aan die Skepper

wat altyd getrou

sy kerk hier bewaar,

dit vernuwe en bou -



L 205:2 (vervolg)

ons bly inspireer

en ons stuur deur sy Gees

om sout en om lig

vir die wêreld te wees.

Loof die Heer, loof die Heer -

sing, gelowiges, saam!

Loof die Heer, loof die Heer -

prys sy heilige Naam!



L 205:2 (vervolg)

Hy kom uit genade

ons sondes versoen

dat ons Hom vrymoedig

ons Vader kan noem.



L 205:3

Ons lof, ons aanbidding,

o Vader, ons lied

is nietige klanke,

deur kinders gebied.



L 205:3 (vervolg)

Tog sien U ons nood

en verhoor ons gebed -

oneindig die liefde

wat U vir ons het.

Loof die Heer, loof die Heer -

sing, gelowiges, saam!

Loof die Heer, loof die Heer -

prys sy heilige Naam!



L 205:3 (vervolg)

Hy kom uit genade

ons sondes versoen

dat ons Hom vrymoedig

ons Vader kan noem.



Jy is altyd
welkom



Matteus 2:13-23



1-4 – Verhalend: Begin van Jesus se optrede

5-7 – Redevoering 1: Bergrede – ingaan in koninkryk

8-9 – Verhalend: Jesus se gesag – 10 wonderwerke

10  - Redevoering 2: Opdrag & uitsending van disspels

11-12 – Verhalend: Jode verwerp Jesus

13 – Redevoering 3: Gelykenisse oor die koninkryk

14-17 – Verhalend: Christus deur dissipels erken

19-22 – Verhalend: Jesus se gesag en uitnodiging

18  - Redevoering 4: Betekenis van dissipelskap

23-25 – Redevoering 5: Die koms van die koninkryk

26-28 – Verhalend: Afsluiting van Jesus se optrede



Proloog
Matteus 1-4

1:1-17 – Geslagregister - Jesus se afkoms

1:18-2:23 - Jesus se geboorte en kinderjare

3:1-17 – Johannes die doper en Jesus se doop

4:1-11 – Jesus se versoekings in die woestyn

4: 12-25 – Jesus se eerste optrede



Gees van die waarheid, 

U woon hier in my.

Maak my gehoorsaam, 

getrou aan u Woord.

Gees van die lewe, 

kom maak my weer nuut.

Rig my gedagtes en denke na bo.



Gee my die klop van die Vaderhart.

Leer my die klank van sy stem.

Bring my tot rus in die Vader se hand.

Hou my vir altyd by Hom.



Gees van die waarheid, 

gee krag vir u kind.

Maak my getuie in liefde en hoop.

Gees van vernuwing, 

vervul my vandag.

Stort al u gawes opnuut in my hart.



Gee my die klop van die Vaderhart.

Leer my die klank van sy stem.

Bring my tot rus in die Vader se hand.

Hou my vir altyd by Hom.



Matteus 2:13-23



DIE VLUG NA EGIPTE TOE

13. Nadat hulle vertrek het, het daar 'n engel van die Here in
'n droom aan Josef verskyn en gesê: “Staan op, neem die
Kindjie en sy moeder en vlug na Egipte toe en bly daar totdat
ek jou sê om terug te kom, want Herodes is van plan om die
Kindjie te soek en Hom dood te maak.”

14. Josef het toe opgestaan en in die nag die Kindjie en sy
moeder geneem en na Egipte toe vertrek 15. en daar gebly tot
die dood van Herodes. So is vervul wat die Here deur 'n
profeet gesê het: “Uit Egipte het Ek my Seun geroep.”



DIE KINDERMOORD

16. Toe Herodes agterkom dat die sterrekykers hom in die steek 
gelaat het, het hy woedend geword. Hy stuur toe soldate en laat in 
Betlehem en die hele omgewing al die seuntjies van twee jaar en 
jonger doodmaak, ooreenkomstig die tyd wat hy noukeurig by die 
sterrekykers uitgevra het. 17. Toe is die woord vervul wat die Here 
deur die profeet Jeremia gesê het:

18. “'n Gekerm word op Rama gehoor,

'n gehuil en groot gejammer:

Ragel treur oor haar kinders

en wil nie getroos word nie,

omdat hulle nie meer daar is nie.”



DIE TERUGKOMS UIT EGIPTE

19. Na die dood van Herodes verskyn daar 'n engel van die Here in
'n droom aan Josef in Egipte 20. en sê: “Staan op, neem die Kindjie
en sy moeder en gaan terug na die land van Israel toe, want die
mense wat die Kindjie se lewe gesoek het, is dood.”

21. Josef het toe opgestaan, die Kindjie en sy moeder geneem en
na die land van Israel toe teruggegaan. 22. Toe hy egter verneem
dat Argelaos in die plek van sy vader Herodes oor Judea regeer,
was Josef bang om daarheen te gaan. Nadat God hom in 'n droom
'n aanwysing gegee het, is hy na die landstreek Galilea toe. 23.
Daar aangekom, het hy gaan woon in 'n dorp met die naam
Nasaret. So is vervul wat deur die profete gesê is: Hy sal Nasarener
genoem word.



Jehuda Bacon

Yad Vashem-museum
In Jerusalem



Brose kind 
in ‘n wrede

wêreld



Josef en Herodus word by die naam genoem



In Herodus staan
die wrede wêreld

teen God op



Wie is die 
Herodusse in ons
wêreld vandag?



In Josef sien ons
hoe God in en deur
brose mense werk



Hoe tree Josef op?



Hoe moet ons
vandag optree in 

ons wrede wêreld?

Miskien te vroeg
om te vra



Die eintlike
hoofkarakter in 

verhaal is God self



Agtergrond

Engel verskyn in droom

Josef doen/gehoorsaam wat engel sê

Gebeurtenis altyd vervulling van profesie

God se optrede met Josef 
volg ‘n vaste patroon:



Matteus maak ons
oog oop om te sien -

God agter die 
skerms werk



God werk in en 
deur brose 

mense



Hoe handel God 
vandag met en deur

ons in ons wrede
wêreld?



Jehuda Bacon

Yad Vashemmuseum
In Jerusalem



Brose kind 
in ‘n wrede

wêreld,
maar God 
het in Jesus

‘n nuwe
toekoms

begin 



O Heer, my God, 

U’t baie lank gelede

in mensetaal iets mooi 

vir ons kom sê:

In Betlehem, as onbeholpe baba,

So weerloos méns, 

in ’n stal kom lê.

Flam 368



Dit maak my bly, 

en dit laat my huil,

U liefde is oneindig groot.

Dit laat my huil, 

en dit maak my bly

dit is só groot – te groot vir my!



In die begin 

het U geskep met woorde

en als wat is, 

het uit u mond ontstaan.

Toe Jesus mens word, 

skep U weer, genadig, 

vir dié wat glo, 

’n nuwe soort bestaan.



Dit maak my bly, 

en dit laat my huil,

U liefde is oneindig groot.

Dit laat my huil, 

en dit maak my bly

dit is só groot – te groot vir my!



O Heer, my God, 

U praat soos lank gelede,

ook nou met ons 

oor skoon en nuut begin.

En skep in ons

iets van die eerste Kersfees

se grootse vrede en verwondering.



Dit maak my bly, 

en dit laat my huil

U liefde is oneindig groot.

Dit laat my huil, 

en dit maak my bly

dit is só groot – oneindig groot!



Brose kind 
in ‘n wrede

wêreld,
maar God 
het in Jesus

‘n nuwe
toekoms

begin 



God bly met u, 

waar u ook mag gaan.

Mag sy Gees u lei en heilig

en u altyddeur beveilig.

God bly met u, waar u ook mag gaan.



L 269:4

God bly met u, waar u ook mag gaan.

In gevare, angs en lyding

bied sy almag ons bevryding -

God bly met u, waar u ook mag gaan.



Brose kind 
in ‘n wrede

wêreld,
maar God 
het in Jesus

‘n nuwe
toekoms

begin 


