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PREEKNOTA Datum: 25/12/2022

1. Ons verwagting van Kersfees.

2. Wat was mense se verwagting met Jesus se 
geboorte?

a) Herodus se verwagting.

Matteus 2:2-3 (NLV) 2”Waar is die pasgebore Koning 
van die Jode? Ons het sy ster sien verskyn en gekom 
om Hom te aanbid.” 3Toe koning Herodes hiervan 
hoor, het dit hom hewig ontstel; so ook die hele 
Jerusalem.

Matteus 2:16-18 (NLV) 16Toe Herodes agterkom dat 
die sterrekundiges hom uitoorlê het, was hy siedend 
van woede. Hy het soldate gestuur om in en rondom 
Betlehem al die seuntjies van twee jaar en jonger 
om die lewe te bring. Hy het die twee jaar bereken 
volgens die tyd wat hy by die sterrekundiges vasgestel 
het. 17Daarmee is Jeremia se uitspraak vervul:18”’n 
Smartkreet word gehoor in Rama,’n gesnik en ’n bitter 
geklaag. Ragel huil oor haar kinders. Sy wil maar net 
nie vertroos word nie, want hulle is dood.”

b) Die Jode se verwagting.

c) Die wyse manne se verwagting.

3. Wat is die wyse manne se reaksie op hulle 
verwagting?

Matteus 2:8-11 (NLV) 8Daarna laat hy hulle na 
Betlehem gaan met die opdrag: ”Gaan vind alles 
noukeurig oor die Kindjie uit. As julle Hom kry, kom 
sê vir my dat ek Hom ook kan gaan aanbid.” 9Nadat 
hulle die koning aangehoor het, het die sterrekundiges 
vertrek. En, werklikwaar, die ster wat hulle in die ooste 
sien verskyn het, is weer daar en dit beweeg voor 
hulle uit totdat dit bokant die plek gaan staan waar 
die Kindjie was. 10Met dié dat hulle die ster sien, het 
’n wonderlike blydskap oor hulle gekom. 11Toe hulle in 
die huis ingaan, sien hulle die Kindjie by Maria, sy ma, 
en hulle val voor Hom neer en aanbid Hom. Toe maak 
hulle hulle kissies met kosbaarhede oop en gee aan 
Hom geskenke van goud en wierook en mirre.

4. Wat is jou reaksie op Jesus?

Lukas 2:10-12 (NLV) 10...maar die engel het hulle 
gerusgestel: ”Moenie bang wees nie!” het hy gesê. ”Ek 
bring vir julle goeie nuus wat groot blydskap vir almal 
inhou! 11Die Verlosser – ja, die Messias, die Here – is 
vannag in Betlehem, die tuisdorp van Dawid, gebore! 
12En dit is hoe julle Hom sal herken: Julle sal ’n Kindjie 
vind wat in ’n krip lê en in doeke toegedraai is!”

a) Ek herken Hom, maar is bang om oor te gee.

b) Ek ontken Hom, want ek is gemaklik in my 
godsdiens.

c) Ek erken Hom as my Koning en gee my alles oor 
aan Hom.

Titus 3:3-7 (NLV) 3Eens op ’n tyd was ons ook dwaas 
en ongehoorsaam. Ons was verlei en verslaaf aan 
baie begeertes en allerlei bose plesiere. Ons het ons 
lewens deurgebring in boosheid en jaloesie. Ons was 
haatlik en het mekaar gehaat. 4Toe het die goedheid  
van God ons Verlosser en sy liefde vir mense verskyn. 
5Hy het ons verlos, nie op grond van wat ons gedoen 
het vir ons vryspraak nie,  maar slegs op grond  van sy 
eie ontferming. Dit het Hy vermag  deur die reiniging  
van die weergeboorte  en deur die Heilige Gees  wat 
ons vernuwe. 6Hy het die Gees ryklik op ons uitgestort  
op grond van wat Jesus Christus ons Verlosser 
gedoen het. 7Só is ons vrygespreek deur sy genade, 
en het ons erfgename geword van die ewige lewe 
waarop ons hoop.

  Herodus is dood, Jode wag nog op verlossing,     
  wyse manne het Jesus as Koning.

5. Die onverwagte geskenk aan jou, op jou 
verwagting van Jesus.

Openbaring 22:17 (NLV) 17Die Gees en die bruid sê 
toe: ”Kom!” En elkeen wat dit hoor, moet sê: ”Kom!” En 
elkeen wat dors het, moet kom; elkeen wat smag na 
die lewegewende water, moet kom haal, verniet! 

Kom ons kom hierdie Kersfees na Jesus toe met ’n 
verwagting dat Hy alles in jou lewe en jou toekoms kan 

verander... Hy is Koning Jesus.
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