
Lukas 2:1-20 

Vooraf: 

Die afgelope vier Sondae het ons elke Sondag een van die Adventkerse aangesteek. Dit was op die 

Sondae van hoop, vreugde, vrede en liefde. Vanoggend is die hoogtepunt van Adventstyd. Ons vier 

die geboorte van Jesus en daarom  steek ons die Christus kers aan. 

Inleiding 

Søren Kierkegaard vertel die volgende verhaal: 

In Skandinawië was daar eendag ’n man wat nie in God geglo het nie en ook geen geheim daarvan 

gemaak het dat hy veral die Christelike geloof ongeloofwaardig vind nie. 

Sy vrou, egter was diep gelowig. Hulle het ooreengekom dat sy die kinders in haar geloof kon 

grootmaak, maar wanneer dit daarop aankom, sou hy ook nie stilbly oor sy minagting vir wat hulle glo 

nie. 

Een ysige Sondagaand het sy vrou en die kinders gereed gemaak om kerk toe te gaan in die 

plaasgemeenskap waar hulle gewoon het. Dit was enkele weke voor Kersfees en die diens sou spesifiek 

handel oor die Adventstyd en God se menswording in Christus. Toe die kinders vir die hoeveelste keer 

vra of Pappa dan nie saamgaan nie, antwoord hy neerhalend: “Ek gaan regtig nie my tyd mors met 

daardie nonsens-storie nie. As daar ’n almagtige God is, waarom sou Hy Hom verneder om aarde toe 

te kom as ’n mens? Vir wat sou Hy soos een van sy skepsels – soos julle sê – wou word? Dit sou mos 

vernederend en belaglik wees!” 

Sy vrou en kinders kon hom nie ompraat nie, en is toe daar weg kerk toe. Die sneeu het al hewiger 

begin val, die wind het woester begin waai, en kort voor lank het ’n volskaalse storm gewoed. 

Die man het voor die kaggelvuur neergesak en begin lees. Toe is daar skielik ’n harde slag teen die 

woonkamervenster. Gelukkig het die venster nie gebreek nie , maar hy het verskrik by die venster 

uitgetuur na buite. Hy kon egter nie veel verder as ’n meter of twee sien nie – daar was net vlae vallende 

sneeu en bome wat in die wind buig. 

Toe die sneeu effens ligter begin val, waag hy dit na buite om te probeer vasstel wat met so ’n harde 

slag teen sy venster gestamp het. 

In die oop stuk agter die huis sien hy toe ’n swerm wildeganse. Hy lei dadelik af dat hulle op pad was 

om vir die winter na die warmer suide te vlieg, maar dat hulle deur die vroegtydige sneeustorm grond 

toe gedwing is. Hulle het klaarblyklik heeltemal rigting verloor en is nou op die plaas vasgekeer sonder 

kos of skuiling. Blind en verdwaas klap hulle net hulpeloos hulle vlerke en vlieg kort entjies in doellose 

sirkels voor hulle weer weens die sneeu grond toe val. Die man se gevolgtrekking was dat een of meer 

van hulle in die proses in die venster vasgevlieg het. Dit was die harde slag wat hy gehoor het. 

Die boer was teen hierdie tyd baie jammer vir die ganse en wou hulle graag help. Na ’n bietjie nadenke, 

besef hy dat die groot plaasskuur ’n ideale plek is vir hulle om in te skuil. Van sy eie mak ganse slaap 

juis daar. Dit is warm en veilig daar en hy sal vir hulle saad gooi om te eet. Wanneer die storm bedaar 

en die son weer opkom, behoort hulle weer hulle koers te vind. Hy hardloop dus na die plaasskuur en 



gooi die yslike deure wyd oop. Vol afwagting staan hy en kyk wanneer hulle die oop deur na die plek 

van veiligheid sal raaksien en daar invlieg. 

Maar, tot sy teleurstelling en frustrasie hou hulle net aan om doelloos rond te fladder. Dit lyk asof hulle 

hoegenaamd nie besef dat daar vir hulle redding in die warm en beskutte skuur wag nie. Inteendeel, 

dit lyk asof hulle nie eens die oop deure raaksien nie. Moedeloos probeer die man hulle aandag trek, 

maar sy gebare skrik hulle eerder af en hulle beur weg van hom af. Toe gaan haal hy ’n paar snye brood 

uit die huis , breek dit in krummels op  en gooi dit op die grond om ’n paadjie te vorm van die plek waar 

hulle saamgebondel sit tot by die ingang van die skuur. Maar dit lyk nie asof hulle ’n snars verstaan 

van wat hy vir hulle beduie nie. 

Die man raak meer gefrustreer. Hy wil die ganse help, maar hulle is net te onnosel! Selfs toe hy agter 

hulle gaan staan en probeer om hulle in die rigting van die skuur te jaag, raak hulle net banger en meer 

verskrik en probeer wegvlug – in alle rigtings behalwe waar die skuur met sy oop deure vir hulle wag. 

Dit lyk asof niks dit aan hulle verstand kan bring dat hy hulle wil help nie. Kan hulle dan nie begryp dat 

die rigting wat hy vir hulle aandui, die enigste pad na veiligheid is nie, kla hy hardop teenoor die koue 

nag. Kan hulle nie verstaan dat sy skuur die enigste plek is waar hulle die storm sal oorlewe nie? 

Stadig dring die besef tot hom neer dat hulle net nooit ’n vreemde wese soos ’n mens sal verstaan of 

volg nie. Ai, sug hy desperaat, as ek net soos ’n gans kon wees, sal ek hulle kan red. 

En met die gedagte skiet ’n nuwe plan hom te binne. Hy loop na die hok heel agter in die skuur waar 

sy eie plaasganse slaap. Toe tel hy een van hulle op, loop buitentoe met die dier in sy arms, en maak 

’n paar sirkelbewegings agter die swerm verdwaalde wildeganse. Toe laat los hy die mak gans. 

Instinkmatig vlieg dié tussen die wilde ganse deur –reguit na sy maats agter in die skuur. 

Een vir een volg die wildeganse hom na veiligheid. 

Verlig en dankbaar staan die boer hulle en dophou terwyl hy sy eie versugting van pas te vore weer in 

sy eie gedagtes hoor: “As ek net self ’n gans was, sou ek hulle kon red.” En toe onthou hy ook sy eie 

woorde aan sy vrou en kinders vroeër die aand: “Vir wat sou God soos een van sy eie skepsels wou 

word? Dit sou mos vernederend en belaglik wees!” 

Skielik is dit asof ’n helder ligstraal van begrip sy ongelowige verstand binne skiet. Skielik maak alles 

sin: Dit is presies wat God gedoen het! Die mensdom was soos die wildeganse – blind, verdwaal, 

verlore. Toe word God self mens in sy Seun, Jesus Christus, sodat Hy – as een van ons – vir ons die weg 

na verlossing kon aandui en ons red uit die vernietigende storm van die sonde. 

Toe lui die plaastelefoon. Dit is sy vrou wat sê dat hulle weens die storm op die plaas waar die diens 

gehou is, sou oorslaap. “Dis reg so” antwoord die man. “en onthou ek het iets om julle te vertel as julle 

terugkom.”  

Terwyl die man daardie nag in sy bed lê en luister hoe die wind begin bedaar en die verblindende 

sneeustorm stadigaan wegsterf, het hy ook ’n nuwe vrede in sy binneste voel posvat. Die wonderlike 

insig waarom dit vir Christus nodig was om as mens na die aarde te kom het langsamerhand jare se 

twyfel en ongeloof uit hom laat wegvloei. 



Toe die son opkom, hoor hy die sagte geruis soos die wildeganse een vir een opstyg en weer koers kry 

in die rigting van die suide. Net daar kniel hy voor sy kamervenster en bid die eerste gebed van sy 

volwasse lewe:  

“Dankie, getroue God, dat U 
in menslike gestalte gekom 

het om ook vir my uit die 
storm te bevry.” 


