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PREEKNOTA Datum: 18/12/2022

1. Ons almal het ’n verwagting rondom die 
Feestyd.

2. Wat was Josef se verwagting?

Matteus 1:18-19a (NLV) 18Dit is hoe Jesus Christus 
gebore is: Maria, sy ma, was verloof aan Josef. Nog 
voor hulle getroud is en hulle intiem verkeer het, het 
dit geblyk dat sy verwagtend was deur die Heilige 
Gees. 19Josef, haar verloofde, was in ’n dilemma. …

3. Hoe reageer jy as jou verwagting nie gaan 
realiseer nie?

Matteus 1:19 (NLV) 19Josef, haar verloofde, was in ’n 
dilemma. Aan die een kant was hy ’n wetsgehoorsame 
man; aan die ander kant wou hy haar die openbare 
skande spaar. Daarom het hy hom voorgeneem om 
die verlowing privaat te verbreek.

a) Vervang jou verwagting.

Matteus 1:20-21 (NLV) 20Met hierdie dinge in gedagte 
het hy aan die slaap geraak. Daarop verskyn ’n engel 
van die Here in ’n droom aan hom en sê: ”Moenie 
huiwer om voort te gaan met jou huwelik met Maria 
nie. Die Kindjie wat sy dra, is verwek deur die Heilige 
Gees. 21Sy sal aan ’n Seun geboorte gee, en jy moet 
Hom Jesus noem, want Hy sal sy volk van hulle 
sondes red.”

4. Hoe kan ons gehoorsaam bly wanneer die 
realiteit van ons verwagting verskil?

a) Bly – selfs as dit nie die maklike opsie is nie.

Matteus 1:24-25 (NLV) 24Toe Josef wakker word, het 
hy gemaak soos die engel van die Here hom beveel 
het. Hy het Maria as sy vrou by hom in die huis 
geneem, 25maar hy het nie intiem met haar verkeer 
totdat haar Seun gebore is nie. En hy het Hom Jesus 
genoem.

b) Gaan – selfs as dit ongerieflik gaan wees.

Matteus 2:13-14 (NLV) 13Ná die vertrek van die 
sterrekundiges verskyn daar ’n engel van die Here in 
’n droom aan Josef en sê: ”Staan op en vlug met die 
Kindjie en sy ma na Egipte toe. Bly daar tot ek vir jou 
sê om terug te kom, want Herodes gaan die Kindjie 
probeer doodmaak.” 14Josef het toe opgestaan en nog 
daardie selfde nag met die Kindjie en sy ma na Egipte 
toe vertrek.

c) Gee – selfs as dit nie moontlik is nie.

Lukas 2:21-24 (NLV) 21Agt dae later, toe die tyd 
aangebreek het om die kindjie te besny, is Hy Jesus 
genoem. Dit is die naam wat die engel nog voordat Hy 
verwek is aan Hom gegee het. 22Daarna was dit tyd 
vir die reinigingsoffer, soos die wet van Moses ná die 
geboorte van ’n kind vereis het; daarom het sy ouers 
Hom na Jerusalem toe gevat om Hom aan die Here 
te wy. 23Die wet van die Here sê: ”As ’n vrou se eerste 
kind ’n seun is, moet hy aan die Here gewy word.” 
24Hulle het ’n offer gebring volgens wat die wet van die 
Here vereis het: ”óf ’n paar tortelduiwe óf twee jong 
duiwe.”

5. God gee nie altyd vir jou wat jy wil hê nie,  
maar Hy gee vir jou wat jy nodig het.
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