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Dis oor minder as ’n maand weer Kersfees. Die Kersseisoen met sy liggies, Kersversierings en 
Kersverkope is reeds orals sigbaar. 

Kom ons spaar mekaar die jaarlikse debatte en artikels oor óf Jesus op die 25e Desember gebore 
is en óf die datum en die feestelikheid ’n heidense grondslag het. Daar is inderdaad geen 
historiese bewyse dat Jesus regtig op 25 Desember gebore is nie - net dat Hy régtig gebore is. 
Tot ons jaartelling bevestig dit - al is die berekening hiervan ook so vyf of ses jaar uit.

Vir die eerste 300 jaar van die Kerkgeskiedenis is Jesus se geboorte ook nie as ’n spesiale dag 
gevier nie. Goeie Vrydag en Opstandingsondag was die belangrikste feesdae. 

Volgens die Bybel is daar egter geen onsekerheid nie - Jesus ís gebore, gebore uit ’n maagd, 
verwek deur die Heilige Gees.

Terwyl die viering van sy geboorte steeds vir baie Christene - soos vir myself - van spesiale 
geestelike en sentimentele betekenis is, het Kersfees in ons huidige geslag tot ’n groot mate sy 
Christelike karakter verloor. 

Dis egter interessant dat die feestelikheid nie minder geword het nie. Inteendeel, selfs in Oosterse 
lande wat nie tradisioneel Christelik is nie, word Kersfeesvieringe al belangriker met liggies en 
versierings wat orals pryk. So ook in Westerse lande wat as post-Christelik bekendstaan.

Terwyl Kersfees tot ’n groot mate gekommersialiseer is, is daar tog ander prysenswaardige 
sentimente wat met Kersfees gepaardgaan - selfs vir persone wat nie belydende Christene is nie. 
Die welwillendheid wat bestaan, die gee van geskenke - veral aan kinders -, die groter 
welwillendheid teenoor minderbevoorregtes en die behoefte van families om in die tyd bymekaar 
te wees, maak Kerstyd inderdaad spesiaal.

As Christene moet ons egter weer besin oor die waarheid en die werklikheid van die koms van 
Jesus na hierdie aarde. Die bekende woorde van die engel aan die herders som die wese van 
Kersfees op: “Ek bring vir julle goeie nuus wat groot blydskap vir almal inhou! Die Verlosser – ja, 
die Messias, die Here – is vannag in Betlehem, die tuisdorp van Dawid, gebore!” (Luk. 2:10+11). 
Ja, Jesus is dié Verlosser, dié Messias, dié Here!

Die herders het nie gehuiwer nie. Hulle het nie geredekawel oor die bonatuurlike gebeure nie. 
Hulle het gedoen wat die engel gesê het en dit gevind presies soos hy gesê het. Dis nogal 
verwaand dat sommige kritici 2 000 jaar later bevraagteken wat die herders eerstehands gesien, 
gehoor en beleef het.

Die herders het die boodskap goed verstaan en hulle het dadelik die Goeie Nuus gaan vertel: “Toe 
het die skaapwagters vir almal gaan vertel wat gebeur het, en wat die engel vir hulle oor die Kindjie 
gesê het.” (Luk. 2:17)

Jesus se vleeswording, geboorte, sy lewe en dood, en veral sy opstanding hoef nie deur ons 
verdedig te word nie. Ons hoef geensins daaroor apologeties te wees nie. Kersfees moet ons 
opnuut oproep om die Goeie Nuus wat in Jesus openbaar is, te proklameer. Dis die Evangelie!



