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GEMEENTE.    LES 1 
 

1 GEBED 
 

 
Bid vir die leiding van God se Gees, vir bewuswording van sy teenwoordigheid en vir die luister na sy stem. 
Wy hierdie les oor dissipelmaking aan die Here toe.  
 

2 DEEL (20 minute)                                          [STILTETYE] 
MARKUS 1:1 – 4:20 

 
Maak beurte en vertel/deel (of lees )kortliks wat jy in een van jou stiltetye uit die voorgeskrewe Bybelgedeeltes geleer 
het (Markus 1:1 – 4:20). Luister na die persoon wat deel, neem hom ernstig op en aanvaar hom. Moenie verder ingaan 
op wat hy deel nie.  
 

3 MEMORISERING (5 minute)  [CHRISTELIK KARAKTER] 
(1) 2 KORINTIËRS 3:18  

 
Die vyfde serie (E) memorisasie verse gaan oor “Christelike karakter”. Die vyf Bybelverse is:  
(1) Gelykvormigheid aan Christus. 2 Korintiërs 3:18 
(2) Reinheid. 1 Petrus 2:11 
(3) Liefde. Markus 12:30-31 
(4) Geloof. Romeine 4:20-21  
(5) Nederigheid. Filippense 2:3-4 
 

Mediteer, memoriseer en repeteer twee aan twee.  
(1) Gelykvormigheid aan Christus. 2 Korintiërs 3:18. Ons almal weer spieël die heerlikheid van die Here, want die 
sluier is van ons gesig afgeneem. Ons word al meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. Die 
heerlikheid wat van ons uitstraal, neem steeds toe. Dit doen die Here wat die Gees is.   
 

4 ONDERRIG (85 minute)           [KERKELIKE FEESDAG] 
KERSFEES: HERDENKING VAN DIE GEBOORTE VAN CHRISTUS 

 
Inleiding. Kersfees is die feesdag waarop Christene die geboorte van Jesus Christus herdink. Ons wil leer wat die Bybel 
leer oor die eerste koms van Jesus Christus na die wêreld. Ons sal leer dat sy eerste koms deur die profete in die Ou 
Testament voorspel is, wat gebeur het to Hy gebore is en hoekom sy eerste koms na die wêreld so belangrik is.  
 

A. DIE OUDSTE MENSLIKE GESKIEDENIS BESKRYF 
GOD SE EERSTE BELOFTE AAN MENSE 

 

Die allereerste profesie en belofte in die Bybel is Genesis 3:15. Toe daar nog geen sonde op die aarde was nie, het die 
duiwel aan die eerste mense, Adam en Eva, verskyn  in die vorm van ’n ‘slang’. Uit die konteks is dit duidelik dat daar 
’n magtige sprekende demoon agter die slang skuil gegaan het. Hy is die ‘duiwel’, wat lasteraar of aanklaer beteken. 
Hy is die ‘satan’, wat teenstander beteken. Hy is die ‘draak’ (Openbaring 12:9). Hy het die eerste mens verlei om God 
nie te gehoorsaam nie en daarom het hulle vanuit hul staat (posisie) van onskuld in die sonde geval. 
  

God het hulle gestraf en gesê dat daar ’n voortdurende stryd sou woed tussen die duiwel, sy bose geeste en die mense 
wat hom steun (‘die nageslag van die duiwel’) enersyds en die mense van God (‘die nageslag van die vrou’)(letterlik: 
saad van die vrou) andersyds. In die toekoms sou iemand uit die nageslag van die vrou die kop van die slang vermorsel, 
selfs al sou hy self in die hakskeen gebyt word en ly. So het God die vriendskap die vriendskap wat die eerste mense 
met die duiwel gesluit het, verander in vyandskap. Dit beteken dat na daardie tyd alle vriendskap met die duiwel en sy 
handlangers vyandskap teen God en ’n vloek vir mense sou wees (Jakobus 4:4). En omgekeerd sou vriendskap met God 
’n seën vir mense wees! 
 

In die lig van die Nuwe-Testamentiese openbaring weet ons dat hierdie stryd in werklikheid ’n stryd tussen die duiwel 
(satan) en Jesus Christus is. Jesus Christus sou ly, eers deur sy Ou-Testamentiese volk, Israel, en ten slotte in sy eie 
liggaam aan die kruis. Gedurende sy eerste koms na die aarde het Jesus Christus uiteindelik die mag van die duiwel 
gebreek (maar nog nie beëindig nie). Die Nuwe Testament onthul dat God met hierdie profesie (of belofte van 
verlossing) voorspel het dat die uiteindelike stryd tussen twee persoonlikhede sou plaasvind, naamlik, tussen die duiwel 
en Jesus Christus wat uit die nageslag van die vrou gebore sou word. Die duiwel sou Jesus aanval en probeer om hom te 
dood, omdat God voorspel het dat hy die kop van die slang (die duiwel) sou vermorsel. Alhoewel Jesus deur ‘’n byt van 
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die duiwel’ sou ly en aan die kruis sou sterf, sou Hy die duiwel oorwin en hom uiteindelik vernietig! Jesus Christus sou 
die Oorwinnaar wees!  
 

B. DIE OU-TESTAMENTIESE GESKIEDENIS VERTEL DIE STRYD 
WAT DIE VERVULLING VAN GOD SE BELOFTE PROBEER TE VERYDEL 

 

1. Die stryd van Adam tot Noag.  
 

 (1) Adam en Eva. 
God het die eerste belofte van verlossing (Genesis 3:15 HSV) aan die eerste man en vrou, Adam en Eva, gegee. Iemand 
wat gebore sou word uit die vrou sou de kop van die duiwel vermorsel. Adam en Eva het in die begin twee kinders 
gehad, Kain en Abel. Kain het jaloers op Abel geword en toe hom vermoor (Genesis 4:1-8). Dit het gelyk asof die 
duiwel die nakomelinge van die vrou wou vernietig, sodat God se belofte van verlossing nie in vervulling sou gaan nie.  
 

Maar God het aan Adam en Eva ander kinders gegee, manne en vrouens (Genesis 5:1-5). So kon die menslike geslag 
bly voortbestaan en so kon die belofte van verlossing nog steeds in vervulling gaan!  
 

 (2) Set en Noag. 
Die derde seun van Adam en Eva, Set, was voorbestem om die draer van God se belofte van verlossing te word 
(Genesis 5:6-32). Na baie jare was daar al baie mense op die aarde. Die kennis aangaande God wat God aan Adam en 
Eva geopenbaar het, was al so vaag geword dat mense hulleself oorgegee het aan ’n slegte lewensstyl. ‘Die seuns van 
God’ (d.w.s. die nakomelinge van Set het mense verteenwoordig wat God bly volg het)(i.p.v. ANV: die hemelwesens) 
het begin trou met ‘die dogters van die mense’ (d.w.s. die nakomelinge van Kain het mense verteenwoordig wat alleen 
mense bly volg het) (Genesis 6:1-4; vergelyk Deuteronomium 7:1-4; 2 Korintiërs 6:14). Die gevolg was dat die 
verdorwenheid op die aarde vreeslik toegeneem het. “Toe die Here sien hoe groot die verdorwenheid van die mens op 
die aarde is en dat hy sy lewe lank net slegte dinge bedink, was die Here bedroef daaroor dat Hy die mens op die aarde 
gemaak het. Dit het Hom diep gegrief” (Genesis 6:5). Toe besluit God om die hele mensheid met ’n groot sondvloed uit 
te roei (Genesis 6:5-7,11-13). Dit het gelyk asof die duiwel daarin geslaag het om die mensheid, die draer van God se 
belofte van verlossing, heeltemal te vernietig.  
 

Maar God het één man gevind wat onder sy tydgenote ’n regverdige en opreg lewe gely het: Noag. “Hy het naby God 
geleef” (Genesis 6:8-9). God het Noag en sy gesin uit die sondvloed gered (Genesis 6:14–8:22). So kon die menslike 
geslag bly voortbestaan en so kon God se belofte van verlossing deur ’n mens wat uit die menslike geslag gebore sou 
word nog steeds in vervulling gaan! 
 

2. Die stryd van Noag tot Juda. 
 

 (1) Abram (2167–1992 v.C.).  
In die 21ste eeu voor Christus is die belofte van verlossing deur die komende Verlosser aan Abraham (Abram) en Sara 
gegee. God het gesê dat hul nakomelinge (letterlik: saad) talryk sou wees “soos die sterre aan die hemel” en “soos die 
sand van die see”. En God het belowe, “In jou nageslag (Hebreeus: in jou saad)(enkelvoud) sal al die geslagte (ANV: 
nasies) van die aarde geseën wees” (Genesis 12:3)(Lees Genesis 11:26-32; Genesis 15:5; Genesis 22:17-18). Menslik 
gesien kon hierdie belofte nie in vervulling gaan nie, want Abram en Sara was al twee baie oud, hul liggame was reeds 
gedaan en hulle was te oud om kinders te hê (Romeine 4:19). Dit het gelyk asof die duiwel die oorwinning sou behaal.  
 

Maar toe gebeur ’n wonder. Toe Abram al 100 jaar oud was, het God aan hom ’n seun gegee, Isak (Genesis  
21:1-7)! Die rooi draad van God se belofte van verlossing het nie gebreek nie!  
 

 (2) Isak (2067–1887 v.C.).  
Die belofte van verlossing deur die Verlosser wat sou kom is toe aan Isak gegee (Genesis 26:4), maar sy vrou, 
Rebekka, was onvrugbaar (Genesis 25:21). Weer het dit gelyk asof die duiwel die oorwinning sou behaal.  
 

Maar Isak het tot God gebid en God het hom twee kinders gegee, Esau en Jakob. 
 

 (3) Jakob (2007–1860 v.C.).  
Die belofte van verlossing deur die Verlosser wat sou kom is toe aan Jakob gegee (Genesis 28:13-14), maar sy broer, 
Esau, wou hom vermoor omdat hy Esau bedrieg het en hom van sy eersgeboortereg beroof het (Genesis 27:41). Weer 
het dit gelyk asof die duiwel die oorwinning sou behaal.  
 

Maar God Self het beloof om Jakob te beskerm, oral waar hy gaan (Genesis 28:15). Jakob het aan die lewe gebly en die 
rooi draad van God se belofte is nie deurgesny nie!  
 

 (4) Juda.  
Die belofte van verlossing deur die Verlosser wat sou kom is toe aan Juda, die seun van Jakob met Lea, gegee (Genesis 
49:10). God het beloof dat die koningskap nie van die stam van Juda sou wyk nie totdat die Verlosser sou kom. Hy sou 
die Koning wees en vir Hom sou alle volke eenmaal gehoorsaam wees (vergelyk Jesaja 45:22-23; Filippense 2:9-11)! 
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3. Die stryd van Juda tot Moses. 
 

 (1) Die nakomelinge van Jakob en Juda: die Israeliete. 
Gedurende die 15de tot die 11de eeu voor Christus is die belofte van verlossing deur die Verlosser wat sou kom aan 
Israel gegee. Omdat die duiwel nie daarin geslaag het nie om die aartsvaders Abraham, Isak en Jakob te vermoor nie, 
het hy sy aanvalle nou teen die Israeliete, die nageslag van Jakob, geloods. Die Israeliete was voorbestem om die 
Verlosser wat sou kom voort te bring (Johannes 4:22). Gedurende die 430 jaar wat die Israeliete in Egipte gewoon het 
(Eksodus 12:40), het hulle ’n groot volk geword. Uiteindelik het daar ’n koning opgestaan wat Josef nie geken het nie. 
Hy het die Israeliete onderdruk en bevel gegee dat alle manlike kinders van die Israeliete vermoor moes word (Eksodus 
1:7-22). Dit het gelyk asof die duiwel hierdie slag ‘die saad van die vrou’ sou vernietig. 
 

Maar God het baie Israeliete beskerm. Let wel, Hy het Moses in die paleis van die koning van Egipte op laat groei en 
het hom later geroep om die Israeliete uit hul slawerny in Egipte na die beloofde land te lei (Exodus 3:1-12). 
 

 (2) Moses (1527–1407 v.C.) 
Tydens die woestynreis na die Beloofde Land lees ons hoe die Israeliete steeds weer in afgodery teruggeval het. Hulle 
het ’n goue kalf gemaak en dit aanbid (Eksodus 32:1-6). God het kwaad geword op Israel en wou toe die hele volk 
behalwe Moses  uitroei (Eksodus 32:7-10). Weer het dit gelyk asof die duiwel die oorwinning sou behaal.  
 

Maar Moses het vir die sondige volk tot God gebid en God het sy gebed verhoor (Eksodus 32:11-14). Moses is hier ‘’n 
tipe” (illustrasie) van Jesus Christus, die Grootste Voorbidder, wat nie alleen vir sy volk bid nie, maar ook sy lewe vir 
hulle gegee het (Hebreërs 7:25-28)! 
 

4. Die stryd van Moses tot Dawid. 
 

 Dawid (het regeer van: 1011–971 v.C.) 
In die 11de eeu voor Christus is die belofte van verlossing deur die Verlosser wat sou kom aan koning Dawid gegee. 
Dawid was ’n afstammeling van Juda. Lees 1 Kronieke 17:11-14, ’n Messiaanse profesie. God het beloof dat Hy die 
koningskap aan één van Dawid se seuns (nageslag) sou skenk: naamlik, Jesus Christus. Hierdie toekomstige Koning sou 
“vir God ’n huis bou”: naamlik, die Gemeente (vergelyk 2 Korintiërs 6:16; Efesiërs 2:19-22; 1 Petrus 2:4-6,9-10). God 
het beloof dat Hy “die troon van hierdie Koning (Jesus Christus) nooit sou laat wankel nie” (Jesaja 9:5-6; Matteus 
12:28-30; Openbaring 17:14; Openbaring 19:16). God het beloof dat Hy “’n Vader vir hierdie Koning (Jesus Christus) 
sou wees en dat hierdie Koning (Jesus Christus) vir Hom ’n Seun sou wees” (Psalm 2:7; Matteus 3:17; Hebreërs 1:5). In 
Jeremia 23:5 lees ons, “Daar kom ’n tyd, sê die Here, dat Ek vir Dawid ’n regverdige spruit sal laat opskiet, ’n koning 
wat verstandig sal regeer. Hy sal die reg eerbiedig en regverdig regeer in sy land”. Omdat God al hierdie beloftes aan 
koning Dawid gemaak het, was dit die doel van die duiwel om Dawid deur middel van sy vyande te laat vermoor. 
Goliat het nie daarin geslaag om Dawid dood te maak nie. Koning Saul het twee keer ’n spies na Dawid gegooi om hom 
dood te maak, maar hy het misgegooi (1 Samuel 18:10-11). Daarna het sy eie seun, Absalom, met ’n groot deel van die 
volk geprobeer om hom dood te maak (2 Samuel 15:1 - 19:43). Elke keer het dit gelyk asof die duiwel hierdie stryd 
gaan wen.  
 

Maar die Bybel leer ons dat niemand God kan verhinder om sy plan uit te voer nie. “Die Here die Almagtige het ’n eed 
afgelê: Soos Ek My voorgeneem het, so sal dit wees, wat Ek besluit het, sal gebeur.... Die Here die Almagtige het dit 
besluit; wie sal dit kan verydel? Sy hand is uitgesteek; wie sal die oordeel kan afweer?” (Jesaja 14:24,27)! Dawid is nie 
doodgemaak nie en God se verlossingsplan is onverminderd voortgesit! 
 

5. Die stryd van Dawid tot Agas. 
 

 (1) Joas (het geregeer van: 835–797 v.C.) 
Tussen die 10de tot die 6de eeu voor Christus is die belofte van verlossing deur die Verlosser wat sou kom verder gedra 
deur die konings van die suidelike koninkryk van Juda (die 2½ stamme). Die konings van die noordelike koninkryk van 
Israel (die 9½ stamme), het telkens oorlog gevoer teen die suidelike koninkryk van Juda. Atalia, die goddelose dogter 
van koning Agab (en kleindogter van Omri)(2 Konings 8:18,26-27) van die noordelike koninkryk en die moeder van die 
oorlede koning Ahasia het alle prinse van die suidelike koninkryk vermoor omdat sy alle mag in die hande wou kry! Dit 
het gelyk asof die duiwel die ononderbroke geslagslyn van die Messias en daarmee die belofte van verlossing 
deurbreek het.  
 

Maar weer het ons Almagtige God haar poging gedwarsboom en daarvoor gesorg dat haar plan misluk. Jehoseba, die 
dogter van koning Joram, het Joas, die seun van haar broer, die oorlede koning Ahasia, gered. Joas is 6 jaar lank 
verborge gehou in die tempel totdat hy koning geword het en Atalia gedood is (2 Konings 11:1-21). As Atalia sou 
geslaag het om al koning Dawid se nakomelinge te vermoor, dan sou die duiwel getriomfeer het en sou die beloofde 
Verlosser nooit gebore geword het nie.  
 

 (1) Agas (het geregeer van: 734–727 v.C.)  
Later het die noordelike koninkryk van Israel ’n verbond met Aram (Sirië) aangegaan om die suidelike koninkryk van 
Juda te vernietig (2 Konings 16:5). Dit het gelyk asof die omringende heidense volke die volk van God (die mense wat 
in die Verlosser wat sou kom geglo het) sou vernietig en dat die duiwel uiteindelik sou seëvier.  
 

Maar die profeet Jesaja het teen Agas, die koning van Juda gesê, “Die Here sal daarom self vir julle ’n teken gee: ’n 
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Jong vrou sal swanger word en ’n seun in die wêreld bring en sy sal hom ‘Immanuel’ noem” (Jesaja 7:14). God het 
beloof dat, hoe moeilik die omstandighede in die geskiedenis ook al sal wees, niemand in staat sou wees om die koms 
van die Verlosser te verhinder nie! Die komende Verlosser sou “Immanuel” genoem word wat beteken: “God is met 
ons” (Matteüs 1:23). Die Bybel leer dat die ongelowige volke nie daarin sou slaag om God se volk te vernietig nie. 
Geen enkel nasie en geen enkel politieke leier kan God in sy plan dwarsboom nie!  
 

6. Die stryd van Agas tot Ester.  
     

 Ahasveros (Xerxes I) (het geregeer van: 486–465 v.C.) 
In die 5de eeu voor Christus (na die ballingskap) het die Jode (die nakomelinge van die suidelike koninkryk van Juda) 
oral versprei in die Medo-Persiese Ryk geleef. ’n Slegte man, Haman, het die Jode gehaat en met ’n lis die Persiese 
koning, Ahasveros, aangehits om ’n bevel uit te vaardig dat alle mense in één dag alle Jode moes vermoor. Hy het die 
lot (Hebreeus: pur) gegooi om die dag van uitroeiing te bepaal. Deur middel van boodskappers is briewe aan al die 
provinsies gestuur om alle Jode, jonk en oud, kinders en vrouens, te vermoor en al hul besittings te konfiskeer op die 
13de dag van die 12de maand (Ester 3:5-10,13). Alle Jode is met uitroeiing bedreig. As Haman se listige plan sou slaag, 
sou die duiwel triomfeer en God se verlossingsplan sou nooit ’n werklikheid word nie.  
 

Maar God het die Jodin, Ester, die vrou van Ahasveros, gebruik om die plan van Haman te verydel. Die koning het 
Haman aan ’n hoë galg opgehang en ’n nuwe dekreet uitgevaardig waarin die Jode hulself teen elk aanval mog verdedig 
(Ester 8:7-11). Die Purimfees op die 14de en 15de van die 12de maand (Adar) is ’n herdenking aan hierdie gebeurtenis. 
God het hierdie ramp voorkom en die duiwel het weereens die nederlaag gelei! 
 

7. Die stryd van Ester tot Betlehem. 
 

 (1) Openbaring 12:4-5: Die draak en die vrou. 
In hierdie stryd tussen die duiwel en Jesus Christus deur die eeue heen was dit Jesus Christus wat getriomfeer het! 
Hierdie stryd tussen die duiwel en Jesus Christus dwarsdeur die geskiedenis van die Ou Testament  word in die Nuwe 
Testament in twee versies beskrywe: “Die draak het voor die vrou gestaan wat op die punt was om ’n kind te kry. Hy 
wou haar kind verslind sodra sy hom in die wêreld gebring het. Sy het ’n kind in die wêreld gebring, ’n seun, bestem 
om al die nasies met ’n ystersepter te regeer. Haar kind is egter weggeruk na God en na sy troon toe” (Openbaring 12:4-
5). “Die vrou” is ’n simbool vir God se volk gedurende die Ou Testament. Sy sou die beloofde  Messias kind in die 
wêreld bring (Johannes 4:22). “Die draak” is ’n simbool vir die duiwel (Openbaring 12:9). En “die kind” is ’n simbool 
vir die Messias, Jesus Christus. Dwarsdeur die geskiedenis in die Ou Testament het die duiwel geprobeer om te 
verhinder dat die beloofde Verlosser gebore sou word!  
 

Maar God is altyd die soewereine Koning van sy Koninkryk en het daarvoor gesorg dat sy soewereine en ewige plan 
nie sou misluk nie. En dit het nie misluk nie! Niemand en niks kan die vervulling van die plan van die God van die 
Bybel verydel nie (Jesaja 14:24,27)! 
 

 (2) Josef en Maria. 
Uiteindelik is die belofte van verlossing deur die Verlosser wat sou kom (die Messias) aan Maria en aan Josef gegee 
(Lukas 1:26-38; Matteus 1:18-25). Toe die dag uiteindelik aanbreek dat die Verlosser in die wêreld sou kom, het ‘die 
draak’ nog ’n paar laaste pogings gedoen om die Verlosser te vermoor. Die Romeinse koning Herodus (37–4 v.C.) het 
bang geword toe hy van die wyse manne uit die Ooste gehoor het dat die Verlosser gebore was. Hy was bang dat hierdie 
Messias-Koning sy aardse koninkryk van hom sou afneem. Dus toe hy hoor dat hierdie Messias-Koning in Betlehem 
gebore sou word, het hy bevel gegee dat alle kinders tussen 0 en 2 jaar oud in Betlehem en omstreke gedood moes word 
(Matteus 2:1-18). Weereens het dit gelyk asof die duiwel deur middel van Herodus se wrede plan die oorwinning sou 
behaal.  
 

Maar God se ewige besluit en plan kan nie gekeer word nie! God het ’n engel in die nag gestuur en vir Josef gesê dat hy 
en sy gesin na Egipte moes vlug. Daar het hulle gebly totdat Herodus gesterf het.  
 

 (3) Jesus Christus. 
Toe Jesus se lewenswerk op die aarde begin het, het “die draak” geprobeer om Jesus Christus aan hom te onderwerp 
deur Hom te versoek (Lees Matteus 4:1-11). Eers het die duiwel geprobeer om Jesus te verlei om homself (sy eie 
vermoë) te vertrou (onafhanklik van God te wees). Hy kan tog vir homself sorg en ’n paar klippe in brode verander? 
Daarna het die duiwel geprobeer om Jesus te verlei om ’n vals vertroue op God te hê deur die Bybel verkeerd toe te pas. 
Hy sou Homself van die dak van die tempel kon afgooi en deur engele opgevang word. Uiteindelik het die duiwel 
geprobeer om Jesus te verlei om neer te val en die duiwel te aanbid en op hierdie manier die mag oor alle koninkryke 
van die wêreld te verkry.  
 

Maar Jesus Christus het elke verleiding van die duiwel oorwin en hom as ’n leuenaar ontmasker (Johannes 8:44)! 
 

 (4) Die belofte het in vervulling gegaan: Jesus Christus het die duiwel gebind. 
Jesus Christus het na die wêreld gekom om die werk van die duiwel tot niet te maak (1 Johannes 3:8). Tydens sy 
verlossingswerk op die aarde het Jesus bose geeste (demone van die duiwel) uit mense uitgewerp en sy koninkryk 
(koningskap) gevestig (Matteus 12:28-29). Deur sy dood aan die kruis het Jesus die duiwel en sy demone ontwapen en 
oor hulle getriomfeer (Kolossense 2:15). Deur sy opstanding uit die dood, sy hemelvaart en sy troonsbestyging, het 
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Jesus Christus die duiwel as “owerste van hierdie (sondige) wêreld” uit sy arrogante posisie gegooi en heers Jesus 
Christus nou as Oorwinnaar oor alles en almal!  
 

Van toe af aan trek Jesus Christus mense uit alle volke in die wêreld na Homself (Johannes 12:31-32). Dit doen Hy nou 
nog steeds! Deur die verkondiging van die evangelie word mense uit die mag van die duiwel geroof en oorgeplaas in 
die koninkryk van Christus (Kolossense 1:13). Op hierdie manier het die belofte van verlossing in Genesis 3:15 in 
vervulling gegaan: “Die Saad (Nakomeling)(enkelvoud) van die vrou” wat ook “die Saad van Abraham” (enkelvoud) 
genoem word (Genesis 22:18; Galasiërs 3:16) het die kop van die slang vermorsel: Jesus Christus het die duiwel 
oorwin. Vanaf die eerste koms van Jesus Christus heers Jesus Christus ver bo alle owerheid en mag en krag en 
heerskappy en elke naam wat in hierdie wêreld en in die komende wêreld genoem word (Matteus 28:18; Efesiërs 1:20-
22; 1 Petrus 3:22). Vanaf die eerste koms kan niemand Hom meer stop om mense uit elke volk na Homself te trek nie!  
 

C. DIE PROFETE IN DIE OU TESTAMENT HET BAIE GEPROFETEER  
OOR DIE KOMENDE VERLOSSER 

 

Die profesieë in die Ou Testament aangaande die Verlosser wat sou kom is die oudste profesieë in die wêreld wat in 
vervulling gegaan het! Die profete het geprofeteer dat die Verlosser wat sou kom die Grootste Profeet, die Laaste 
Hoëpriester en die Hoogste Koning sou wees!  
 

1. Aan die begin van die menslike geskiedenis.  
 

God het geprofeteer dat die Verlosser wat sou kom uit ’n vrou gebore sou word en die kop van die duiwel sou 
vermorsel (Genesis 3:15; Lukas 3:23,37). 
 

2. Meer dan 2100 jaar v.C.  
 

God beloofde aan Abraham dat die Verlosser wat sou kom “die saad van Abraham” sou wees, d.w.s., ’n direkte 
nakomeling van Abraham en dat alle volke op die aarde in Hom geseën sou word (Genesis 12:3; Genesis 22:18; 
Galasiërs 3:16). 
 

3. Meer dan 1400 jaar v.C. 
 

Die profeet Moses het geprofeteer dat die Verlosser wat sou kom die Grootste Profeet van alle tye sou wees. Hy sou die 
woorde van God spreek. En God sou van alle mense eis dat hulle hierdie Verlosser sou gehoorsaam (Deuteronomium 
18:15-18; Handelinge 3:21-25).  
 

4. Meer dan 1000 jaar v.C.  
 

Dawid het geprofeteer dat die Verlosser wat sou kom die Laaste Hoëpriester sou wees (Psalm 110:4; Hebreërs 3:1; 
4:14-15; 7:22-28). Alhoewel die mense Hom sou verag en kruisig en sy klere onder mekaar sou verdeel (Psalm 22:1-
18), sou Hy deur sy dood versoening vir sondes maak (Jesaja 53:6,10). 
 

5. Meer dan 700 jaar v.C.  
 

Die profeet Miga het geprofeteer dat die Verlosser wat sou kom in Betlehem gebore sou word (Miga 5:1; Lukas 
2:11,15). En die profeet Jesaja het geprofeteer dat Hy “God met ons” (Immanuel) genoem sou word (Jesaja 7:14; 
Matteus 1:20-23). Hy sou gekruisig word vir die oortredinge van baie mense en op hierdie manier hulle regverdig maak 
(Jesaja 53:5,11; Romeine 4:25). Die profeet Jesaja het geprofeteer dat die Verlosser wat sou kom die Grootste Koning 
ooit sou wees. Hy sou één wees met die Goddelike Natuur van die magtige God en Ewige Vader en daar sou nooit ’n 
einde kom aan sy koninkryk van geregtigheid  nie (Jesaja 9:6-7; Lukas 1:30-33)!  
 

6. Meer dan 400 jaar v.C.  
 

Die profeet Maleagi het geeprofeteer  dat die Verlosser wat sou kom’n voorloper sou hê wat die weg vir sy koms sou 
voorberei (Maleagi 3:1; 4:5-6). Dit was die profeet Johannes die Doper (Matteus 11:11-14; 17:10-13).  
 

D. DIE GEBEURTENISSE RONDOM DIE GEBOORTE VAN JESUS CHRISTUS 
 

1. Die inkarnasie: die ewige God het die menslike natuur aangeneem in Jesus Christus. 
 

Jesus Christus het sy bestaan nie eers begin by sy geboorte in Betlehem nie. Hy het al vanaf die begin met God bestaan 
en is Self God. Hy besit die Goddelike Natuur van alle ewigheid af (Johannes 1:1-5,14-18). Toe die juiste tyd 
aangebreek het, het Jesus Christus die menslike natuur aangeneem sonder om die Goddelike natuur los te laat en het Hy 
onder die mense op die aarde kom woon. Vanaf sy inkarnasie besit Jesus Christus ook die menslike natuur. Hy was 
volkome God en ook volkome mens (Galasiërs 4:4; Filippense 2:5-8; Kolossense 2:9), maar absoluut sondeloos 
(Johannes 8:46; 2 Korintiërs 5:21; Hebreërs 4:15). Terwyl Hy op die aarde was, het mense gesien hoe Hy opgroei 
(Lukas 2:52). Mense kon Hom aanraak, sy wondertekens sien, luister na sy onderrig en sy verlossing ervaar (1 Johannes 
1:1-3). 
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2. Die aankondiging van Sagaria. 
 

Nog voor die geboorte van Jesus Christus het ’n engel aan Sagaria verskyn en aangekondig dat hy op sy hoë ouderdom 
die vader van ’n seun sou word. Sy seun sou die voorloper (aankondiger, wegbereider) van die Verlosser wat sou kom 
wees! Sagaria het getwyfel of God se Woord wel in vervulling sou gaan en daarom het God aan hom ’n teken gegee - 
hy sou nie meer kan praat totdat God se Woord in vervulling gegaan het nie (Lukas 1:5-25,57-79)! Toe God se Woord 
in vervulling gegaan het, het Sagaria ’n loflied gesing dat God deur die Verlosser wat sou kom sy verbond met 
Abraham in vervulling sou doen gaan (Lukas 1:72-73)! Die verbond van God se onverdiende genade sou deur Jesus 
Christus ’n werklikheid word vir alle volke in die wêreld.  
 

3. Die aankondiging aan Maria. 
 

Ook voor de geboorte van Jesus Christus het die engel Gabriël aan Maria verskyn en aangekondig dat God haar onder 
alle vroue in die wêreld sou begenadig en seën (Lukas 1:26-56). Sy sou die moeder word van die menslike natuur van 
Jesus Christus! Sy sou op bo-natuurlike wyse swanger word deur die werk van die Heilige Gees. Daarom sou die 
Heilige wat uit haar gebore word ook ‘die Seun van God’ genoem word (Lukas 1:35). Jesus het nie die Seun van God 
geword deur sy geboorte nie (omdat Hy als van alle ewigheid die Seun van God is). Hy het in sy skepping en in die 
menslike geskiedenis die menslike natuur aangeneem sonder om sy Goddelike Natuur af te lê! Jesus Christus was altyd 
God, maar het die menslike natuur daarby aangeneem. Alhoewel dit nog nooit in die geskiedenis van die mens gebeur 
het nie, het die engel gesê dat “Niks vir God onmoontlik is nie” (Lukas 1:37). In teenstelling tot Sagaria, het Maria God 
se Woord geglo en haar aan God se plan met haar lewe onderwerp. 
 

4. Die aankondiging aan Josef. 
 

Voor de geboorte van Jesus Christus het die engel Gabriël ook aan Josef in ’n droom verskyn en aangekondig dat die 
vrou met wie hy in ondertrou was, swanger was deur die werk van die Heilige Gees in haar liggaam. In die tyd was 
“ondertrou” as ’n wetlike huwelik beskou. Josef moes aan Hom die naam “Jesus” gee, wat “Verlosser” beteken. Jesus 
sou sy mense in die hele wêreld van hulle sonde verlos. Josef was ’n baie toegewyde eggenoot. Hy het God se Woord 
geglo. Hy het Maria nie verwerp nie, maar het ook geen gemeenskap met haar gehad nie totdat Jesus gebore was 
(Matteus 1:18-25). Josef en Maria het van Nasaret na Betlehem gereis om hulle te laat inskryf in die Romeinse 
volkstelling. Die baba Jesus is toe in Betlehem gebore (Lukas 2:1-7). 
 

5. Die aankondiging aan die herders. 
 

Na die geboorte van Jesus Christus het ’n engel aan die herders verskyn en aangekondig dat die Verlosser wat sou kom 
in Betlehem gebore was en dat Hy die verwagte Messias was! Toe het daar duisende engele verskyn wat gesing het dat 
God vrede op die aarde sou bring aan alle mense in wie God ’n welbehae het. Elkeen wat die genade van God sou 
ontvang, sou vrede met God ontvang (Lukas 2:13-14)! Nadat die herders ’n besoek aan Jesus gebring het, het hulle orals 
verkondig wat oor Jesus aan hulle vertel was. Op die agste dag is Jesus besny (Lukas 2:8-24), omdat Hy “onder die wet 
gebore was” (d.w.s. nog in die Ou-Testamentiese bedeling was) (Galasiërs 4:4).  
 

6. Die aankondiging aan Simeon. 
 

Later het Josef en Maria die kind na die tempel in Jerusalem gebring om Hom aan die Here voor te stel (Leviticus  
12:1-8; Eksodus 13:2,12,15). Die Heilige Gees het aan Simeon geopenbaar dat hy nie sou sterf voordat hy die Messias 
gesien het nie. Toe Simeon Hom in die tempel gesien het, het hy geprofeteer dat hierdie kind “’n lig sou wees om die 
heidene te verlig” en “om God se volk Israel te verheerlik”. Hy het geprofeteer dat Jesus Christus bestem was om die 
gelowiges van die ongelowiges in Israel te skei. Mense sou verdeeld wees: sommige sou vir Hom en ander teen Hom 
spreek. Nietemin sou Jesus Christus die geheime van elke mensehart aan die lig bring (Lukas 2:25-35). 
 

7. Die aankondiging aan die wyse manne uit die ooste. 
 

Ondertussen het Josef en Maria met Jesus in Betlehem gewoon. God het ’n ster gebruik om die wyse manne uit die 
ooste na die Messias-Koning en Verlosser van die wêreld te lei. Hierdie manne was waarskynlik bekend met die 
profesieë in die Ou Testament wat al vanaf die Babiloniese ballingskap oor die hele Babiloniese en Medo-Persiese 
Ryk versprei is. Hulle was een van die eerstes wat hulle knieë voor Jesus Christus gebuig het. Nadat God hulle in ’n 
droom gewaarsku het om niks aan die goddelose koning Herodus te sê nie, het hulle met ’n ander pad na die ooste 
teruggekeer. Koning Herodus en die hele Jerusalem was ontstig oor die nuus dat die komende Messias-Koning gebore 
was. In plaas van Hom te aanbid, het baie geprobeer om Hom te vernietig (Matteus 2:1-12). 
 

8. Die vlug na Egipte en die terugkeer na Israel. 
 

Toe die wyse manne nie teruggerapporteer het nie waar hierdie Messias-Koning gevind kon word nie, het Herodus 
opdrag gegee dat alle kinders onder die twee jaar in Betlehem en omgewing vermoor moes word. Tot die einde toe het 
dit gelyk asof die duiwel hierdie stryd sou gaan wen.  
 

Maar ’n  engel het aan Josef verskyn en hom beveel om na Egipte te vlug. Na die dood van koning Herodus, het ’n 
engel weer aan Josef verskyn en hom beveel om na Israel terug te keer. In ’n droom is Josef gewaarsku om nie na Judea 
te gaan nie. Josef en Maria met Jesus het toe in Nasaret in Galilea gaan woon, omdat hulle bang was vir die nuwe 
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koning, die seun van Herodus wat in Jerusalem naby Betlehem gewoon het. So het Jesus in Nasaret in Galilea opgegroei 
(Matteus 2:13-23).  
 

E. DIE BETEKENIS VAN DIE GEBOORTE VAN JESUS CHRISTUS 
 

1. Jesus Christus is gebore as ’n sigbare menslike wese ten einde die onsigbare God te 
openbaar. 
 

Johannes 1:1,14,18 sê dat God die menslike natuur in Jesus Christus aangeneem het en onder mense kom woon het om 
GOD aan mense bekend te maak. Jesus sê, “ My Vader het alles aan My toevertrou, en niemand ken die Seun nie, 
behalwe die Vader; en ook ken niemand die Vader nie, behalwe die Seun en elkeen wat die Seun Hom wil bekend 
maak” (Matteus 11:27). En: “Wie My sien, sien die Vader” (Johannes 14:9). Kolossense 1:15 sê dat Jesus die sigbare 
Beeld van die onsigbare God is. 
  

Kersfees is die fees van die lig van God! Jesus Christus is die afstraling van die heerlikheid van God (Hebreërs 1:3).  
 

2. Jesus Christus is onder die mense gebore om mense van hul sondes te verlos. 
 

Johannes 3:16 sê, “God het die wêreld so liefgehad dat Hy sy enige Seun gegee het, sodat dié wat in Hom glo, nie 
verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê.” En 1 Johannes 4:10 sê, “Werklike liefde is dit: nie die liefde wat ons 
vir God het nie, maar die liefde wat Hy aan ons bewys het deur sy Seun te stuur as versoening vir ons sondes.”  
 

Kersfees is die fees van die liefde van God! In sy groot liefde het God aan ons sy grootste gawe (Kersfees geskenk) 
gegee): naamlik Jesus Christus. Johannes 3:16 leer geen universele verlossing nie! “Die wêreld” in Johannes 3:16 is die 
wêreld waarin mense lewe wat vervreemd van God is, wat met sondes oorlaai is, wat aan die oordeel blootgestel is en 
wat verlos moet word. Dit is die wêreld van mense sonder onderskeid van ras en nasionaliteit. Dit is die wêreld van die 
geskape mensheid wat die voorwerp van God se sorg is. God het Jesus Christus aan die wêreld gegee om mense te red. 
Elkeen wat in Jesus Christus glo, sal seker nie verlore gaan nie, maar sal die ewige lewe hê!  
 

3. Jesus Christus is onder die mense gebore om mense wat hul nie bekeer nie te oordeel.  
 

Lukas 2:34-35 sê, “Kyk, hierdie Kindjie is bestem tot ’n val en ’n opstanding van baie in Israel en tot ’n teken wat 
weerspreek sal word. So sal die gesindheid van baie mense aan die lig kom.”   
 

Kersfees is die fees wat mense van mekaar skei. Jesus Christus is bestem tot die opstanding van baie mense, maar ook 
tot die val van ander. Daarom moet alle mense ’n keuse maak vir of teen Jesus Christus. Volgens Matteus 21:42-44 en  
1 Petrus 2:6-8 is Jesus Christus “die Hoeksteen” vir baie mense. Hulle wat hul vertroue op Hom stel, sal nie beskaam 
word nie! Vir ander mense is Jesus Christus “die Struikelblok”. Hulle wat Hom nie wil gehoorsaam nie, sal oor Hom 
struikel en ten val kom. Niemand kan neutraal bly ten opsigte van die eerste koms van Jesus Christus in die wêreld nie. 
En niemand kan neutraal bly ten opsigte van die boodskap van Jesus Christus nie!  
 

5 GEBED (8 minute)                                       [REAKSIES] 
GEBED IN ANTWOORD OP GOD SE WOORD 

 
Bid saam as antwoord op wat God gesê het. Laat elkeen in die kring ’n beurt kry om kort (in één of twee sinne) te bid en 
te reageer op wat hy/sy in hierdie byeenkoms van God geleer het.  
 

6 VOORBEREIDING (2 minute)          [OPDRAGTE] 
VIR DIE VOLGENDE BYEENKOMS 

 
 Deel die voorbereiding vir die volgende keer uit op ’n stukkie papier of laat die groeplede dit neerskryf. 
1. Toewyding. Wy jou steeds daaraan toe om dissipels te maak en die gemeente van Jesus Christus op te bou.  
2. Verkondig, onderrig of bestudeer die studie oor “Kersfees” – die herdenking van die geboorte van Jesus Christus”  
    saam met ’n persoon of ’n klein groepie mense.  
3. Persoonlike tyd met God. Hou stiltetyd met God uit ongeveer ’n halwe hoofstuk per keer uit Markus 4:20 – 7:37.  
    Maak gebruik van die uitgekose Bybelvers of die gunstelingwaarheid-metode en maak kort aantekeninge.  
4. Memorisering. Mediteer en memoriseer die nuwe Bybelvers: (2) Reinheid. 1 Petrus 2:11.  
    Herhaal elke dag die laaste vyf Bybelverse wat jy uit jou kop geleer het.  
5. Bybelstudie. Lees die hele evangelie van Johannes eenmaal deur. Volgende keer gee ons ’n Inleiding op die 
    Evangelie van Johannes.  
6. Gebed. Bid vir iemand of iets spesifieks hierdie week en sien met verwagting uit na wat God doen (Psalm 5:4). 
7. Hou jou aantekeninge op datum. Sluit jou aantekeninge oor jou stiltetyd, memorisering en hierdie opdrag in. 
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