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PREEKNOTA Datum: 11/12/2022

1. Ons almal het ’n verwagting rondom Kerstyd.

2. Wat was Maria se verwagting?

Lukas 1:26-28 (AFR83) 26In die sesde maand van 
Elisabet se swangerskap het God die engel Gabriël 
gestuur na 'n maagd in Nasaret, 'n dorp in Galilea. 

27Sy was verloof aan Josef, 'n man uit die geslag van 
Dawid. Die naam van die maagd was Maria. 28Toe die 
engel by haar kom, sê hy: ”Ek groet jou, begenadigde! 
Die Here is by jou.”

3. Hoe reageer jy as jou verwagting jou verwar?

• Maria:

Lukas 1:29-31 (AFR83) 29Sy was verbysterd oor die 
woorde en het gewonder wat die begroeting tog kon 
beteken. 30Die engel sê toe vir haar: ”Moenie bang 
wees nie, Maria, want God bewys genade aan jou.  

31Jy sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring, 
en jy moet Hom die naam Jesus gee. 

• Josef:

Matteus 1:19-21 (AFR83) 19Haar verloofde, Josef, wat 
aan die wet van Moses getrou was maar haar tog nie 
in die openbaar tot skande wou maak nie, het hom 
voorgeneem om die verlowing stilweg te verbreek. 

20Terwyl hy dit in gedagte gehad het, het daar 'n engel 
van die Here in 'n droom aan hom verskyn en gesê: 
”Josef seun van Dawid, moenie bang wees om met 
Maria te trou nie, want wat in haar verwek is, kom van 
die Heilige Gees. 21Sy sal 'n Seun in die wêreld bring, 
en jy moet Hom Jesus noem, want dit is Hy wat sy volk 
van hulle sondes sal verlos.”

a) Bly by jou oorspronklike plan.

Matteus 1:22-25 (AFR83) 22Dit het alles gebeur sodat 
die woord wat die Here deur sy profeet gesê het, 
vervul sou word: 23”Die maagd sal swanger word en 'n 
Seun in die wêreld bring, en hulle sal Hom Immanuel 
noem.” Die naam beteken God by ons. 24Toe Josef uit 
die slaap wakker word, het hy gemaak soos die engel 
van die Here hom beveel het en met haar getrou. 25Hy 
het egter nie met haar omgang gehad voordat sy haar 
Seun in die wêreld gebring het nie. En Josef het Hom 
Jesus genoem.

b) Ken God se plan vir jou lewe.

Efesiërs 2:10 (AFR83) 10Nee, God het ons gemaak wat 
ons nou is: in Christus Jesus het Hy ons geskep om 
ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor Hy ons 
bestem het.

c) Leef God se plan vir jou lewe.

”God se plan vir jou lewe gaan meer oor  
wie jy besig is om te word,  

as oor wat jy besig is om te doen.”

d) Droom oor die toekoms.

Galasiërs 1:1-2 (AFR83) 1-2Van Paulus, 'n apostel, en 
van al die broers wat by my is. Dat ek 'n apostel is, 
dank ek nie aan mense nie. Ek is ook nie deur 'n mens 
aangestel nie, maar deur Jesus Christus en deur God 
die Vader wat Hom uit die dood opgewek het.
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