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Sondag, 12 Julie 2020  

Skriflesing:   Lukas 1:1-25 

Tema:    Kyk, jy sal stom wees.    

 

VERKONDIGING 

Preek  

Geliefde broers en susters,  

Hoe gaan dit met u hierdie jaar? 

Is dit so ver ‘n aaklige jaar? 

Dalk gaan dit nie so goed by die werk nie.  

Dalk was daar slegte gebeurtenisse rondom ’n verhouding waarvan u deel was.  

 

Van ons kan dalk vanmôre sê dit is ’n goeie jaar onder omstandighede.  

U het gegroei as mens.  

U het geleentheid gehad en ‘n voorreg beleef.  

Van u het dalk nuwe vriendskappe gesmee en u is bly daaroor.  

Dalk het u kinders presteer of daar het ’n klomp dinge gebeur wat u lewe verbeter het.  

Dit is dalk vir u, ’n goeie jaar.  

 

Kom ons lees oor Jesus soos Lukas ons van hom vertel uit -  

Skriflesing  

Kom ons lees saam uit Lukas 1:1-25 

’n Woord aan Teofilus  

1 Hooggeagte Teofilus! Daar is baie wat onderneem het om ’n verhaal te skrywe van die dinge 

wat onder ons gebeur het. 2 Hulle het dit opgeteken soos dit aan ons oorgelewer is deur die 

mense wat van die begin af ooggetuies en dienaars van die Woord was. 3 Daarom het ek dit ook 

goedgedink om self alles stap vir stap van voor af te ondersoek en die verhaal noukeurig in die 

regte volgorde vir u neer te skryf. 4 So kan u te wete kom dat die dinge waaroor u onderrig is, 

heeltemal betroubaar is. 

 

Die geboorte van Johannes die Doper word aangekondig 
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5 In die tyd van koning Herodes van Judea was daar ’n priester met die naam Sagaria, uit die 

diensgroep van Abia. Ook sy vrou het van Aäron afgestam, en haar naam was Elisabet. 6 Hulle 

was albei getrou aan die wet van God en het onberispelik al die gebooie en voorskrifte van die 

Here onderhou. 7 Hulle het geen kind gehad nie, omdat Elisabet onvrugbaar was. Buitendien was 

albei reeds op ver gevorderde leeftyd. 8 Op ’n keer toe Sagaria in die beurt van sy diensgroep 

besig was om die priesterdiens voor God te verrig, 9 is hy volgens die priesterlike gebruik deur die 

lot aangewys om in die tempel van die Here in te gaan en die wierook op die altaar te 

brand. 10 Terwyl die wierookoffer gebring is, was die hele volksmenigte buite besig om te 

bid. 11 Toe verskyn daar aan die regterkant van die wierookaltaar ’n engel van die Here aan 

hom. 12 Sagaria het geskrik toe hy hom daar sien staan en hy het baie bang geword, 13 maar die 

engel sê vir hom: “Moenie bang wees nie, Sagaria, want jou gebed is verhoor. Jou vrou, Elisabet, 

sal aan jou ’n seun skenk, en jy moet hom Johannes noem. 14 Hy sal ’n bron van blydskap en 

vreugde vir jou wees, en baie sal bly wees oor sy geboorte, 15 want hy sal groot wees in die oë 

van die Here. Wyn en bier sal hy glad nie drink nie, en reeds van sy geboorte af sal hy met die 

Heilige Gees vervul wees. 16 Hy sal baie uit die volk Israel laat terugkeer tot die Here hulle 

God. 17 En hy sal voor die Here uit gaan in dieselfde gees en krag as Elia, om vaders en kinders 

met mekaar te versoen, om ongehoorsames op die regte pad terug te bring en om so vir die koms 

van die Here ’n volk voor te berei.” 18 Toe sê Sagaria vir die engel: “Waaraan sal ek dit weet? Ek is 

’n ou man, en my vrou is al op ver gevorderde leeftyd.” 19 Die engel antwoord hom: “Ek is Gabriël, 

wat in diens van God staan. Ek is gestuur om met jou te praat en hierdie goeie tyding vir jou te 

bring. 20 Kyk, jy sal stom wees en nie kan praat nie tot op die dag dat hierdie dinge gebeur, omdat 

jy my woorde, wat op die bestemde tyd vervul sal word, nie geglo het nie.” 21 Intussen het die volk 

vir Sagaria gestaan en wag en begin wonder waarom hy so lank in die tempel bly. 22 Toe hy 

uitkom, kon hy nie met hulle praat nie. Hulle kom toe agter dat hy in die tempel ’n gesig gesien 

het. Hy het net aanhoudend vir hulle beduie en stom gebly. 23 Toe die tyd van sy tempeldiens om 

was, het hy huis toe gegaan. 24 Na daardie tyd het sy vrou Elisabet swanger geword en haar vyf 

maande lank afgesonder. Sy het gesê: 25 “Die Here het dit vir my gedoen. Nou het Hy na my 

omgesien om my smaad onder die mense weg te neem.” 

 
Tot so vêr: 

’n Mens leef nie net van brood nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. 

Amen 
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Ons kan ’n paar goed sê oor Lukas die skrywer wat dit goed gedink het om ’n ordentlike en 

noukeurige verhaal saam te stel oor Jesus die Verlosser van die mensdom.  

Lukas was ’n geleerde man en ons kan dit aflei van die manier hoe hy onderneem het om hierdie 

evangelie te skryf; hy skryf as iemand wat noukeurig ondersoek ingestel het en dan hierdie 

verhaal opgeteken het.  

Hy word dikwels geïdentifiseer met die mediese dokter wat saam met Paulus was (Kol 4:14). Hy 

was ’n Christen uit die heidendom. Hy is ook die skrywer van Handelinge en dié twee boeke, die 

Lukas evangelie en Handelinge, vorm eintlik ’n eenheid.  

 

Uit ons gedeelte kom dit baie duidelik na vore dat God, altyd besig is met Sy plan.  

 

Het jy al hierdie jaar agtergekom hoe God se plan met jou besig was?  

 

Want God het ’n plan en Hy het ’n plan vir jou en jou lewe.  

Ons kan dit nie noodwendig agterkom nie en tog kan ons dit baie keer raaksien. En die rede 

waarom ons dit nie altyd kan raak sien nie, is omdat hierdie plan op so ’n groot skaal plaasvind, 

dat ons dood eenvoudig nie vergenoeg, so vêr objektief kan staan, dat ons dit kan sien nie.  

 

In ons verhaal kan u en ek dit sien, maar Sagaria en sy vrou, Elisabet, het geen benul gehad 

waarmee God besig was nie. Omdat hulle subjektief besig in hierdie wêreld was, was hulle albei 

te oud om ’n kind te kon kry en wou Sagaria nie die engel glo nie. Maar God het ’n plan gehad.  

 

God se plan 

Sagaria is ’n priester deel van die diensgroep van Abia. Op daardie stadium was daar 20 000 

priesters gewees.  

 In die tyd van Koning Dawid al, het Dawid die priesters in diensgroepe in gedeel(1 Kron. 24): 

25 Dit het so gekom omdat Dawid gesê het: “Die Here die God van Israel het sy volk rus geskenk 

en Hy wil vir altyd in Jerusalem woon.  ..... 

24 Wat die Aäroniete betref, hulle afdelings moes dié van die seuns van Aäron gewees het: 

Nadab en Abihu, Eleasar en Itamar. ..... 

 3 Dawid het hulle met behulp van Sadok, uit die nageslag van Eleasar, en Agimelek, uit die 

nageslag van Itamar, in diensgroepe ingedeel vir die uitvoering van hulle pligte. 
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Sagaria se diensgroep het hier die beurt gekry om diens te doen in die tempel. Hulle moes elke 

môre, in die Heiligdom in gaan. Hy is deur die lot, aangewys om in die Heiligdom (Nie die 

Allerheiligste nie) in te gaan en wierook te gaan brand wat simbool was van die gebede van die 

volk, aan God. Die skrywer wil dit duidelik maak dat dit God was wat inisiatief geneem het en dat 

Sagaria daar in die heiligdom moes ingaan, sodat alles wat gevolg het, God se plan ontbloot.  

 

Johannes die Doper, wat later gebore is, het alles gedoen wat die Engel vir Sagaria gesê het hy 

sou doen.  

En ons weet Jesus het gekom, as die Messias en Hy het die mense van hulle sondes verlos. U 

en ek, kan vandag die groter prentjie so duidelik raak sien, terwyl Sagaria dit op daardie 

stadium nie kon glo nie.  

 

Is dit nie maar wat met ons ook gebeur, jaar op jaar nie. Ons gaan ook deur dinge in die lewe, 

maar omdat ons so nou daarmee betrokke is, sukkel ons soms om die sin, die rede, die gedagte 

daarvan, raak te sien. Ons mag dalk self vir God konfronteer daaroor en wonder waarom en 

hoekom dit so is.  

 

Dalk was jy aan die anderkant van die muntstuk en dit gaan heel goed, maar ons versuim om te 

besef dat God selfs in jou voorspoed besig is met Sy plan en ons vergeet om Hom daarvoor te 

dank en eer en selfs ook te vra, wat ons met ons voorspoed, tot Sy eer, moet doen.  

 

 Sagaria se ongeloof veroorsaak dat die Engel hom vermaan (ek sou nie sê straf nie) deur sy 

stem weg te vat, deur hom stom te maak. Ek hou daarvan om te dink dat toe Sagaria sien hoe 

die engel se woorde waar word deur die lewe van sy seun en toe hy nie meer stom was nie, was 

hy dalk wel nog verstom, oor hoe God wonders kan verrig.  

 

God het ’n plan wat aan die gebeur is en dit het al met die skepping begin en dit sal strek tot 

en met die wederkoms. Tussenin is die kinders van God, deel van daardie plan.  

Jou lewe, jou slegte omstandighede en jou goeie omstandighede, vorm deel uit van jou pad 

saam met God. Ons sal nie altyd verstaan nie, maar ons moet aanvaar dat God se wil geskiet. 

Sagaria het dit nie begryp nie, want hy en sy vrou was oud. Maar hy moes eerder stilbly en 

luister en glo. En omdat hy nie wou stil wees en glo nie, het die engel hom stil gehou totdat hy 

sou sien en toe glo.   



Preek deur ds. Jaco van Sittert 2020 

 

5  

 

 

Jou naam 

 Toe die engel met hom praat toe sê die engel –  

13 maar die engel sê vir hom: “Moenie bang wees nie, Sagaria, want jou gebed is verhoor. Jou 

vrou, Elisabet, sal aan jou ’n seun skenk, en jy moet hom Johannes noem. 

Wat baie interessant is, is dat Johannes en Jesus ontvang hulle name van God af. Hier lees ons 

dat die engel vir Sagaria sê – julle sal julle seun Johannes noem.  

 

 Ook met Jesus, Lukas 1:30-31 –  

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.  

God gee aan Johannes en Jesus hulle name. En weet u wat elke naam beteken? 

“Johannes” beteken “God is genadig” en “Jesus” beteken “Verlosser”. En so loop die evangelie. 

’n God wat ons genadig is en ons verlos van ons swakhede en ons sonde, omdat Hy ons liefhet.  

 

Kyk nou weer na u omstandighede. Ons het die naam, Christen ontvang. Of meer nog, ons 

word kinders van God genoem.  

Hoe leef ons ons naam uit onder God se genade en verlossing?  

Ons is nie perfek nie, maar ons moet ten minste hoor dat ons geroep is, dat ons ook, as kinders 

van God, ons naam ontvang het en moet bly strewe om in dankbaarheid aan God, aan Christus 

elke dag hulde te bring.  

 

Gebed  

‘Gebed’ kom ook nogal prominent in ons gelese gedeelte voor. Ons het die volk wat bid en 

wag as Sagaria die tempel in gaan. Hy brand die wierook offer wat simbool is van gebede wat 

na God opvaar en ons het die engel wat vir Sagaria sê dat God sy gebed, vir ’n seun, gehoor het 

en dit gaan verhoor. 

  

Hoe is ons kommunikasie met God?  

Goed?  

Gemiddeld?  

Dan en wan? 
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Sagaria kon dalk in ons tyd gesê het ek bid nou al jare vir ’n seun. God hoor dalk nie. Maar God 

hoor. Sagaria sou graag ’n klompie jare gelede wou hoor hulle gaan ’n kind kry, maar tog ontvang 

hy ’n antwoord op ’n ou gebed, omdat daardie verhoring God pas en nie noodwendig vir Sagaria 

nie.  

 

God wil van jou hoor. En Hy antwoord jou gebede. Ons moet wel sorg om te bid, onwankelbaar 

bid en ons God sal ons bereik op Sy verstommende, in Sagaria se geval, stomende wyse.  

 

Heilige Gees     

Die engel sê vir Sagaria –  

en reeds van sy geboorte af sal hy met die Heilige Gees vervul wees. 

Johannes het die Heilige Gees ontvang sodat Hy voor Jesus kon uitgaan om vir Hom die volk 

voor te berei. Die Heilige Gees het hom gehelp om vir die volk hulle foute, hulle sondes, hulle 

oneer aan God ens. uit te wys.  

 

Ons het ook God se Gees met ons. U het die vermoë om te onderskei wat reg is en wat 

verkeerd is. Al kan ons nie altyd genoeg rede gee vir waarom iets vir ons verkeer voel nie, het ons 

tog daardie bewustheid dat iets verkeerd is.  

God se Gees maak dit vir jou moontlik om verkeerd raak te sien.  

God maak dit vir jou moontlik om jou waarde raak te sien.  

God se Gees help jou om God se wil raak te sien en sodoende ’n gesonde, gehoorsame, 

lewensgevulde lewe te leef, tot eer van God en tot voordeel vir jou naaste.  

Hoe meer ons God in ons lewens wil hoor praat, hoe meer sien ons God se plan, se krag, se 

wysheid, se hulp, se GENADE (Johannes) en VERLOSSING (Jesus) raak.  

 

Wie ingesluit is 

God se plan loop ook deur die eeue heen. Sagaria mag dalk gevoel het dat hulle behoefte aan 

’n kind verhoor is, maar daardie kind het meer as net dit gedoen. Deur Johannes is Jesus aan 

die wêreld bekend gemaak en deur Johannes is die mense vermaan om weg te kom van daardie 

selfsugtigheid en om weer te lewe na buite, na God en medemens toe.  
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Ons lees hier hoe God ’n pad stap, vanaf die skepping met die mens. Met die verhoring van 

Sagaria en Elisabet se gebed, wat uit loop op Johannes die Doper, wat gevolg word deur Christus 

se geboorte.  

 

Ten slote 

God is besig met jou en jou vrou en jou kinders en jou familie en met hierdie kerk en gemeente. 

Ons moet net altyd bly glo, dat God ons stuur en ons lei en ons werksaam toerus om deel te wees 

van Sy plan.  

 

Mag u, of dit ’n goeie of ’n slegte tyd is, altyd bewus bly, dat God ’n plan het wat jou insluit en dat 

jy onlosmaaklik deel daarvan is en dat ons sal vertrou en ons deel doen en sodoende stom sal 

staan oor God se vermoë om ons te verras en te verryk met sy genade en sy verlossing.  

Amen 

 

 


	Skriflesing:   Lukas 1:1-25

