
Lukas 1:39-56 

Vooraf 

Die vierde Sondag van Advent is die Sondag van liefde. Ons steek die vanoggend die vierde 

Adventskers aan.    

Agtergrond 

Een van die uniekhede van die Lukas evangelie is die lofliedere wat in die evangelie opgeneem is. Ons 

gaan vanoggend twee van hulle lees. Die een is Elizabet, die moeder van Johannes die Doper, se lied 

nadat sy Maria gesien het en die ander is die van Maria self. 

Inleiding 

Op 24 Desember 1994 het ’n storie wêreldwyd in Associated 

Press van Londen se koerante verskyn. Wat die storie so 

interessant maak is dat dit vertel het wat 80 jaar tevore gebeur 

het. Die storie lui soos volg: 

Op die eerste Kersdag van die Eerste Wêreldoorlog in 

1914, het Britse en Duitse troepe hulle wapens neergelê 

en Kersdag saam in vrede gevier in ’n stuk niemandsland tussen die loopgrawe. Die oorlog het 

daardie dag vir ’n tydjie lank tot stilstand gekom. In sommige plekke het die feesvieringe begin 

toe Duitse troepe kerse aan die brand gesteek het op die dennebome wat op die verskansing 

oorkant hulle loopgrawe gegroei het. Soos hulle gehoop het, het die Britse troepe dit gesien 

waar hulle ’n paar honderd meter verder ingegrawe was. Die Britte het met groot vreugde die 

boodskap ontvang en yslike vreugde vure aan die brand gesteek. Vuurpyle – skadeloos – is in 

die lug afgeskiet. Ene Oswald Tilley van die Londense Geweerbrigade het aan sy ouers geskryf: 

“Dink net, terwyl julle julle kalkoen geëet en pakkies oopgemaak het, het ek rondgeloop en 

blad geskud met die einste manne wat ek ’n paar uur tevore wou doodmaak! Is dit nie eintlik 

wat Kersfees beteken nie?” Die soldate in kakie en in grys het daardie dag voortgegaan om 

Kersliedere te sing, geskenke van tabak, konfyt, wors, sjokolade en drank uit te ruil en tussen 

die bomkraters en hakiesdraad sokker oor en weer besoek. Die generaals in beide kante was 

egter geskok oor die manskappe se optrede. Albie weermagte se opperbevel het die vrese 

uitgespreek dat dit die troepe se veglus kon demp en het opdragte gegee dat dit nooit weer 

mag gebeur nie. Hierdie gebeure word deur Malcolm Brown in sy boek Christmas Truce  wat 

in 1984 verskyn het beskryf as die gewildste vrede in militêre geskiedenis. 

Die hartseerste van hierdie dag is die gebeure wat daarop gevolg het. Vir nog amper vier jaar, tot in 

1918 het hierdie Eerste Wêreldoorlog voorgewoed en is daar verder geveg en het duisende mense 

hulle lewens verloor. Die ware boodskap van vrede – van vrede wat Jesus op aarde gebring het – het 

nie deurgedring nie. ’n paar dae later het daardie selfde klomp mense weer voortgegaan om op 

mekaar te skiet en oorlog te maak.   

Hierdie storie vertel iets van die effek van Kersfees op mense. Kom ek stel dit beter: Hierdie storie 

vertel iets van die effek van Jesus menswording op mense. En dit gaan veel verder as maar ’n enkele 

dag van vrede. Dit gaan daaroor dat mense se lewe onherroeplik verander is deur Jesus se 

menswording. 



Die dilemma is dat ons al so gewoond is aan Kersfees en die boodskap van Kersfees dat dit nie meer 

so effek op ons het nie. Van kleins af ken ons die Kersverhaal en word dit gedramatiseer en selfs 

geromantiseer. So verloor dit die effek wat die op ons lewens kan en behoort te hê. Dit is nodig dat 

ons net weer hierdie Kersfees iets begryp van die ingryping van God in menselewens. 

In die twee lofliedere wat ons gelees het word die ingryping van God in twee vrouens se lewens vertel. 

Die een was ’n ouer vrou wat lank gesukkel het om swanger te raak.  Die ander ’n jong ongehude 

meisie van tussen 13 en 15 jaar oud. En deur God se ingryping in hulle lewens, gryp God ook in elkeen 

van ons lewens in.  

Die verhaal wat ons gelees het vind plaas as Maria, die jong ongehude dogter, by haar familielid, 

Elizabet, wat heelwat ouer is gaan kuier. Hulle kuier is veel meer as geselsies oor babasokkies of babas 

wat skop. Dit is nie maar ’n gewone ooievaarstee nie. Dit is ’n Heilige Gees geïnspireerde verklaring 

dat Jesus die Messias is! 

Hierdie bekende verhaal sou deur middel van ’n paar koerant opskrifte nuut  beskryf kon word.  

Opskrif 1:  God kies ’n nietige meisie van Nasaret  

In Maria se loflied sing sy oor haar eie nietigheid en onbelangrikheid. Die Boodskap gee hierdie paar 

verse soos volg weer: "46Ek maak die Naam van die Here groot. 47Ek juig oor God. Hy is my Redder. 
48Ek is glad nie belangrik nie, ek is maar een van God se diensmeisies; tog het Hy my raakgesien. Van 

nou af sal my naam op almal se lippe wees. Alle geslagte sal sê dat ek die gelukkigste vrou op die aarde 

is."  

Dit is werklik verrassend en nuuswaardig dat God juis ’n arm tienermeisie uit Galilea kies om die ma 

van Jesus te word en die belangrikste vrou in die Bybel! Nie sleg vir ’n nietige meisie van Nasaret nie. 

God se keuse van haar gee vir enige een van ons wat vasgevang voel in klein rolle of klein werke of 

klein dorpe of net klein voel, hoop.  

Die groot waarheid van Maria se storie is dat God die klein, onbelangrike gebruik om die grotes te lei, 

die swakkes om die sterkes te leer en die gewone om die buitengewone te dra.  

Iemand het dit goed gestel: "Remember that it is availability and not ability that is key, and to say, 

along with Mary, “Here am I, the servant of the Lord; let it be with me according to your word" . 

Opskrif 2:  God stamp groot menere af, tel die klein mense op 

Ook hierdie feit word duidelik gestel in die Boodskap: "Hy het maar net ’n beweging met sy hand 

gemaak, dan het groot dinge gebeur. Almal wat te veel van hulleself dink, het Hy oor die aarde 

verstrooi. Magtige heersers het Hy van hulle trone afgestamp, en nederige mense belangrik gemaak.”   

Almal wil belangrik wees. Almal wil gereken word. Jesus het juis kom leer dat die wat eerste is, laaste 

sal wees, en die wat laaste is, eerste. Daarmee het Hy iets geleer van sy eie dienskneggestalte. 

Daarmee het ons as mense kom leer om te dien en nie om terug te sit en te wag om gedien en bedien 

te word nie.    

 



Opskrif 3: Armes sit aan God se feestafel 

Kom ons kyk ook hier na die Boodskap: "Honger mense het Hy by ’n feesmaal laat aansit terwyl die 

rykes met leë hande moes wegstap."   

Hierdie vers se inhoud sluit van by die vorige gedagte van eerste en laaste wees. In Lukas 14:12-14 

bring die nuwe gastelys van Jesus se koninkryksmaal sy ma se woorde tot vervulling: "Hy het ook vir 

die gasheer gesê: 'As jy in die middag of in die aand ’n maaltyd gee, moet dan nie jou vriende of broers 

of familie of ryk bure uitnooi sodat hulle jou waarskynlik ook weer uitnooi en jou op dié manier 

vergoed nie. Nee, as jy ’n feesmaal gee, nooi dan armes, kreupeles, verlamdes en blindes. Jy kan jou 

gelukkig ag dat hulle niks het om jou mee te vergoed nie, want God sal jou vergoed by die opstanding 

van dié wat reg gedoen het.'" 

Wanneer ons in hierdie Adventstyd dink aan daardie eerste Kersdag, moet ons onthou God het ’n seën 

deur ’n jong ma en pap baba in ’n klein dorpie gebring. Hierdie seën kom bring vreugde aan almal wat 

“altyd uitgelaat word”...  Wie ken nie daardie gevoel nie?  Weet jy, God kies ons ongeag wat die wêreld 

van ons dink… 

Eugene Peterson was die kleinste kind in sy buurt en is altyd laaste gekies. Een dag het die twee 

kapteins van die buurt se spanne gestry oor wie hom gaan kies, want nie een wou hom hê nie!  

"In one moment I changed from a zero to a minus!," vertel Peterson. 

Kyk, voor God is jy nooit ’n zero of ’n minus nie, jy word nie uitgelaat nie - jy sit aan Sy feestafel! 

Opskrif 4: 2000-Jaar oue belofte gehou. 

Dit is wat eintlik met die geboorte van Jesus gebeur het. God het sy belofte van eeu nagekom. Hy het 

die Verslosser na die wêreld gestuur. Hy het sy woord gehou. Volgens die Boodskap het "God het sy 

volk Israel baie jammer gekry. Hy het nooit sy beloftes vergeet wat Hy aan hulle gemaak het nie. Hy 

het sy goedheid oor hulle uitgestort, presies net soos Hy aan Abraham belowe het – aan hom en aan 

sy hele nageslag. Ja, God se beloftes is vir altyd waar."  

God kom sy beloftes na! Die grootste teken daarvan is Jesus! 

En ons weet dat God ook talle ander beloftes aan ons gemaak het. Beloftes wat van toepassing is op 

ons daaglikse lewe. Beloftes wat geld vir die toekoms. Selfs die ewige lewe. Beloftes van sorg en 

voortdurende ontferming. Beloftes van genade en bemoeienis. 

Ook daardie beloftes sal God. Ons kan op God staat maak. Ons kan op God vertrou. Hy kom sy beloftes 

na.   

Slot 

Die Kersboodskap bly die beste nuus ooit. Aan God kan jy vashou. As ons so luister na Maria se 

hoofopskrifte, dan besef ’n mens hoe groot en hoe goed God is! Dan verstaan jy waarom Kersdag 1914 

vrede kon laat deurbreek op die oorlogsveld – al was dit maar vir ’n dag. God het op die eerste Kersdag 

vrede laat deurbreek vir mense vir ewig. 



Daar is ’n storietjie wat vertel word van ’n engel wat by God pleitend aankom en sê:  “O, Here, moet  

my asseblief nie weer terugstuur na die aarde toe nie. Dis aaklig! Wat kan ek doen vir sulke slegte 

mense? Asseblief, moet my nie ooit weer laat teruggaan nie, asseblief…  Wat? Ek hoef nie meer te 

gaan nie! U bedoel dit? Ek hoef nie te gaan nie? O dankie, Here, dankie! Wat?  Wat? U bedoel - U gaan 

self?!”  

Dis hoe Goed Hy is!  Hy verdien ook ons lofliedere nes Maria gemaak het... 

 


