
Johannes 1:1-14 

Agtergrond 

Die evangelie van Johannes is geskryf deur Johannes, een van Jesus se dissipels. Hy was ook 

verantwoordelik vir die drie briewe van Johannes en Openbaring. Johannes skryf hierdie evangelie 

om mense te oortuig dat Jesus die Seun van God was wat mens geword het. 

Ons gaan lees uit Johannes 1. Dit is die inleiding van die evangelie en het ten doel om te help om die 

hele verhaal wat volg te verstaan. ’n Klomp temas soos lig, lewe, duisternis, geloof waarheid en 

heerlikheid word in hierdie eerste hoofstuk genoem en kom weer later in die evangelie voor. 

Inleiding 

’n Nederlander, Willem Brand het die volgende storie vertel. Dit is ’n ware verhaal van die tyd toe hy 

tydens die oorlog ’n krygsgevangene in die tronk was. Hy noem sy verhaal: Die kers. 

Ek wil julle ’n Kers-storie vertel wat baie 

ooreenkomste met die eerste Kers-storie het. 

Miskien sal jy my Kers-storie verregaande vind, 

maar ’n maagdelike geboorte, engele wat sing en 

’n ster wat hang oor ’n gehuggie van ’n dorpie is 

seker ook dan vir jou vergesog. My storie speel 

ook in ’n stal af, net soos die eerste Kers-storie. 

Nie ’n ware stal nie, maar dit het gelyk en gevoel 

soos een. My stal is in ’n Japanese konsentrasie-

kamp. Dit was ’n donker plek, die stal van ons. 

Buitekant was dit altyd lig – of die son of die 

helder nag met sy sterre en maanlig. Maar binne-

in, by ons, was dit donker. Daar het mense binne in die stal geleef – eintlik net oorleef. Ons was soos 

sardientjies weggepak in hierdie stal van ons. Hoe lank was ons daar? Dit het gevoel soos ’n 

ewigheid. 

Langs ons en voor ons het mense gesterf van die hongerte, siekte en hoop opgee. Ons het nie eers 

meer gedink aan die einde van die oorlog nie. Al waaraan ons kon dink was hierdie verteerende 

honger. Behalwe vir ’n rot of ’n slang wat ons van tyd tot tyd kon vang, het ons honger gely. 

Maar daar was een persoon wat nog iets oorgehad het om te eet: ’n Kers. Glo my, as jy honger is, 

onderskat jy nie die waarde van ’n kers nie. As hy die hongerpyne nie meer kon uitstaan nie, het hy 

daaraan gekou. Maar hy het dit nooit geëet nie – dit was vir die dag as hy regtig sou honger word. 

Aan my, sy vriend, het hy beloof om dit met my te deel. Ek het hom met valkoë dopgehou dat hy dit 

nie skelmpies eet sonder dat ek daarvan sou kry nie. 

Een aand, nadat een van ons mede- gevangenis die kepies in die hout getel het, het hy aangekondig: 

“Dit is Kersfees! Volgende Kersfees is ons by die huis.” ’n Paar van ons het instemmend geknik, maar 

die meeste van ons het nie een gereageer nie. Wie kan aan so ’n vae hoop vashou? 



Toe sê iemand iets baie vreemd: “As dit Kersfees is, brand die kerse en lui die klokke.” Sy woorde was 

skaars hoorbaar en dit het gevoel of dit eggo uit die verlede. 

Dit was baie laat en skielik kruip my vriend buitentoe. Hy gaan die kers eet! Ek hoop nie hy vergeet 

my nie. Maar toe hy terugkom, het hy ’n brandende kers by hom. Hy het dit by die vuur gaan 

aansteek. 

Hy het die kers in die middel van die vertrek gesit. Ons almal het rondom die brandende kers gesit of 

lê. Ook die dominee en priester – al twee al gedaan en op – was daar. “Dit is Kersfees,” sê die 

predikant, “die lig skyn in die duisternis.” Toe antwoord die priester: “En die duisternis kon dit nie 

uitdoof nie.” Jy kan daardie woorde in Johannes 1 vers 5 vind. Op daardie oomblik was dit nie meer 

woorde wat eeue terug geskryf is nie. Dit was die lewende werklikheid, ’n boodskap vir elkeen van 

ons daar in ons stal. Die Lig skyn in die duisternis en die duisternis kon dit nie uitdoof nie.  

Ons het dit geweet omdat ons dit eerstehands daar rondom die brandende kers beleef het. In die 

vlam het ons dinge gesien, nie van die wêreld nie – ’n geheim wat ons met die Christuskind gedeel 

het en nie in woorde beskryf kan word nie.  

Alhoewel ons diep in die oerwoud was, het ons die gelui van klokke gehoor en ’n koor van engele wat 

vir ons sing. Ja, ek is doodseker hiervan – ek het honderd getuies wat dit kan bevestig. Meeste van 

hulle kan nie praat nie, want hulle is nie meer saam met ons nie. Dit beteken egter nie dat hulle nie 

weet nie. 

Die kers het helder gebrand – nog nooit het ons so baie lig gesien nie. Alles was verlig. 

Ons was meteens vry, bly en sonder hongerte. Die kers het nie vir my en my vriend gevoed nie, maar 

vir ons almal. Ons het sterk gevoel. Daar was geen einde aan ons lig nie. 

Toe het iemand gesê: “Volgende Kersfees is ons by die huis!” Hierdie keer het ons geweet dit was 

waar. Dit was geskryf in die vlam van die kers – ek het dit met my eie oë gesien. Ons het begin om 

Kersliedere te sing – iets wat ons nooit te vore gedoen het nie. 

Daardie kers het ons lewens gered – want ons het geweet dat dit die moeite werd was om aan te 

gaan – waar ook al alles heen sou lei – daar het vir ons ’n huis gelê en wag. 

Dit is presies hoe dit was! Van ons het die voor die volgende Kersfees huis toe gegaan. Hulle was 

terug in Holland. Maar hulle het gevind dat die kers rondom die kersboom te klein is – heeltemal te 

klein is. Want hulle het ’n groter Lig gesien wat altyd brand. 

Die ander ouens? 

Hulle het ook voor Kersfees huis toe gegaan. Ek het gehelp om hulle in ons kamp te begrawe. Maar 

toe hulle gesterf het, was hulle oë nie so dof soos die voriges nie. Hulle was gevul met lig – Die Lig 

wat donkerte nie kon uitdoof nie.  

Ja, Kersfees is die fees van die Kers – die lig wat nooit uitgaan nie.  

Kom ons steek die Christus-kers aan. 



Jesus is die lig wat donkerte uitdoof. Jesus, die Seun van God, self ook God, wat mens geword en 

onder ons kom woon het. Die grootste Kersgeskenk wat ons elkeen ontvang het. 

1. Die Kersgeskenk wat ons elkeen ontvang het 

Willem Brand se verhaal, is op sekere manier ons elkeen se verhaal. Ons was elkeen opgesluit in ’n 

stal van sonde-duisternis en sonder enige lig. Ons was besig om as gevolg van die sonde te 

verhonger en te vergaan. Maar Christus het die lig geword wat die sonde duisternis kom verdryf het. 

Christus het weer die lig in ons dowwe oë gebring. Hy het vir ons ’n toekoms gebring. 

Dit is wat ons vandag vier. Kersfees – Christus wat die lig vir die wêreld geword het.  

As Johannes oor hierdie Lig wat na die wêreld toe gekom het skryf, lig hy vier sake uit wat ons help 

om Jesus se werk te verstaan. 

 Hy wys op Jesus se verhouding met God – Jesus is self God. Hy is die Seun van God. Hy is van 

die begin af God. 

 Hy wys op Jesus se verhouding met die skepping – God het deur Jesus geskep. Nie net was 

Jesus betrokke by die skepping nie, maar Hy is ook betrokke by die versorging van die 

skepping en het dit kom verlos. 

 Hy wys ook op Jesus se verhouding met die wêreld - Die wêreld ken Hom nie. Baie wil Hom 

nie aanneem nie. Hulle wil nie die Kersgeskenk aanvaar nie.  

 Hy wys op Jesus se verhouding met gelowiges – hulle is sy kinders. Hulle aanvaar die 

grootste Kersgeskenk. Hulle leef in die lig wat Jesus bring. 

 

Ons word vanoggend weer uitgenooi om Jesus as Seun van God te kies en te leef in die lig wat Hy 

bring. 

 

2. Die Kersgeskenk wat ons elkeen kan uitdeel 

 

As ons hierdie Kersgeskenk aanvaar en ontvang het, kan ons nie anders as om dit verder uit te deel 

nie. Ons moet soos die gevangene die kers aangesteek  om lig vir almal te bring. Die lig wat Christus 

vir ons gegee het, moet almal rondom ons se lewens verlig. Dit is ons elkeen se geskenk aan die 

wêreld.  

Ek het onlangs ’n stukkie humor in die bekende strokiesprent “Peanuts” gesien. Lucy, die ewige 

suurknol sê vir Charlie Brown: “Charlie Brown, in die gees van Kersfees dink ek ons moet die verlede 

agter ons sit en probeer om goed en gaaf teenoor mekaar te wees.” Charlie Brown, die idealis 

antwoord dan: “Wel, Lucy, dis wonderlik. Maar dink jy nie ons moet dit dan die hele jaar doen nie.” 

Verbaas en geskok antwoord Lucy: “Wat, is jy mal of een of ander fanatikus?” 

Die Kersgeskenk wat ons ontvang het, moet van ons elkeen ’n Kersfees fanatikus maak.  Ons moet 

fanaties die Lig wat Christus is en gebring het laat skyn. 

Slot 

Twee Kersstories. 



’n Kers in ’n sel van krygsgevangenis in oorlogstyd wat veg vir oorlewing – maar weer hoop en lig in 

hulle dowwe oë kry. 

’n Lig wat na die wêreld toe gekom het om mense wat vasgevang was in die sondenood en 

sondedood weer lig en lewe te gee. ’n Kersgeskenk vir ons om as geskenk aan ander uit te deel. 


