
Inkarnasie bring die ware Emmanuel voort. 
Teks: Matteus 1: 18 - 25 & Sondag 14 

Teksvers: Matteus 1: 23


1. Inleiding  
Geliefdes ons tema vir hierdie leërdiens 
vandag, bevat ’n vreemde woord. ’n Woord 
wat ons nie so dikwels in alledaagse taal 
gebruik nie, naamlik inkarnasie. Die rede 
hiervoor is die waarskynlik die valse gelowe se 
verdraaide konneksie met die woord. Tog is 
die term wat dan gebruik word reïnkarnasie. 
Want die definisie van inkarnasie is juis die 
aanneming van die ’n vleeslike liggaam deur 
die Geestelike. Valse gelowe glo dan dat die 
gees wat oorbly na ’n mens sterf weer ’n 
ander vleeslike liggaam kom aanneem. 


Maar vir die Christen gelowige het inkarnasie, 
nie reïnkarnasie nie, ’n besondere betekenis. 
Eerstens omdat inkarnasie, duidelik net 
eenmalig plaasvind, dit is nie reïnkarnasie nie. 
Tweedens omdat inkarnasie ook nie met almal 
gebeur nie. Dit het net een keer, met een 
persoon gebeur.  Maar wat behels dan hierdie 
eenmalig inkarnasie van een persoon in die 
Christelike geloof. 


Die antwoord hierop is Sondag 14 van die 
Heidelbergse Kategismus. Die ewige Seun van 
God, wat ware en ewige God is en bly,  maar 
die ware menslike natuur uit die vlees en 
bloed van die maagd Maria deur die werking 
van die Heilige Gees aangeneem het. Dit is 
wat die Christelike gelowige verstaan onder 
die term inkarnasie. En daarom kom dit slegs 
met Christus eenmalig gebeur. Want ons was 
nog nooit net geestelike wesens nie. 


Maar wat vir ons juis die inkarnasie so 
belangrik maak is vraag en antwoord 36 van 
die kategismus. Wat is my en jou voordeel aan 
hierdie inkarnasie van Christus? Met respek 
gesê is dat dit vir ons uiteindelik die produk 
van die ware Emmanuel lewer. En uit ons 
teksvers ken ons die betekenis van die term 
Emmanuel. Dit beteken “God met ons” Kom 
ons ondersoek hier een eienskap wat die 
Christelike geloof totaal en al onderskei van 
ander gelowe.  

2. Die skande van ’n 
ongewenste geboorte  

Die inkarnasie van Christus gebeur dan soos 
volg, soos vers 18 duidelik ons teksgedeelte 
inlei. Ons sien dat Maria ’n seun in die wêreld 
sal inbring. Ons lei uit die woord geblyk af dat 
die swangerskap alreeds sigbaar was volgens 
vers 1. Maar daar is ’n probleem met hierdie 
manier van inkarnasie in die spesifieke 
konteks waar dit gebeur. Maria en Josef was 
wetsgetroue Jode gewees. Hulle het die 
bepalings wat die Here aan Moses gegee het 
getrou gevolg. En vir ’n meisie om ’n maagd te 
bly tot haar troudag was baie belangrik in 
hierdie bepalings van die wet. Ons sien dit 
veral in Deuteronomium 22. Die bepalings oor 
’n meisie se maagdelikheid is streng. Dit trek 
saam in vers 21 waar die straf van steniging 
opgelê word, aan die verbreking van die 
maagdelikheid voor die huwelik. 


Die gemeenskap waarvan Maria en Josef deel 
was, het nog hierdie oortuigings in ’n baie 
ernstige lig gesien. Dus was dit ongehoord vir 
’n meisie om swanger te word, terwyl sy nog 
ongetroud was.


Ons sien ook in Deuteronomium 22 vers 18, 
dat hierdie saak egter nie net op ’n 
chauvinistiese wyse bloot die vroue benadeel 
het nie. ’n Man wat ’n maagd van Israel, ’n 
slegte naam laat kry het moes ook gestraf 
word. Daar staan in vers 18 van Deut. 22 ”
18Hulle moet die man dan met ’n sweep 
slaan. Joodse mans kon dus nie rondgaan en 
vrouens se name bloot sleg maak nie. Dit 
veroorsaak dat ons uiteindelik nie die 
volgende vraag nie kan vermy nie. Waarom 
sou die Here dan skynbaar hier teen Sy eie 
bepalings en wette optree? Waarom sou die 
Here ‘n maagdelike geboorte te weeg bring?


Dit is juis hierdie vraag wat ook vir Josef in die 
vertwyfeling bring. Was hierdie verloofde van 
hom dan ontrou? As gehoorsame Israeliet wat 
hy was volgens vers 19, het hy geen keuse 
oor wat hy volgende moet doen nie. Tog is hy 
so lief vir Maria hy kan haar nie in die publiek 
gesien stenig word nie. Of miskien is hy ook 
juis bang vir die bepaling in Deut 22:18. 
Waaraan hy natuurlik sou skuldig wees. 
Daarom wil hy die verlowing stil verbreek. 
Maar God die Vader laat nie toe dat Christus 
sonder ’n aardse vader, uit ’n skynbare 
ontugtige verhouding opgroei nie. Kan daar 
werklik iets goeds uit hierdie ongewenste 
situasie kom? Kan enigiets goeds uit Nasaret 
kom? 
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3. Die seën in hierdie 
geboorte  
Maar deur God se genade eindig hierdie 
geskiedenis nie so tragies nie. Net soos aan 
Maria verskyn daar ook ’n engel aan Josef. In 
vers 20 sien ons dat die engel vir Josef gerus 
stel. Hy verseker Josef dat dit wat gebeur het 
met maria nie bloot van ’n ander man kom nie. 
Dit kom van die Heilige Gees. En natuurlik is 
dit baie belangrik dat dit juis so is. Hier lê die 
belang daarin dat God die Vader teen Sy 
uiteindelik nie teen sy eie bepalings en wette 
in optree nie. 


Uit ’n teologiese oogpunt weet ons daar was 
al verskeie profete en konings uit die nageslag 
van Dawid voor Jesus. Maar niemand was 
werklik inkarnasie nie. Die geslagsregister wat 
hierdie teks gedeelte vooraf gaan bevestig dit 
ook. Getrou aan die sondige mense aard het 
al hierdie mens sonde gehad. Daarom was 
daar nie hoop nie. Ons het ’n Verlosser nodig. 
Maar dit moet die volmaakte Verlosser wees, 
sonder sonde. Daarom kan ons Verlosser nie 
bloot natuurlik van ’n aardse vader gebore 
word nie.  Want dan sou Hy maar net nog een 
’n aardse sondig mens gewees het. Dit sou 
nie die inkarnasie van God as mens wees nie. 


Dit is presies wat die engel hier aan Josef 
belowe. Hy sê vir hom dat Maria ’n seun in die 
wêreld gaan bring. Maar dit gaan nie sommer 
enige Seun wees nie. Hierdie Seun is die 
Verlosser volgens vers 21. Juis daarom moet 
Josef ook vir hom die naam Jesus gee, wat 
verlosser beteken. Want hierdie Seun sal 
Emmanuel wees, volgens ons teksvers.  


4. Ons optrede in verband 
met hierdie wete  
Maar ons weet soos wat artikel 16 van die 
Dordtse leërreëls ons leer dat die geloof nie 
bloot in alle mense gewerk word asof hulle net 
stokke in blokke is nie. Nee ons weet dat daar 
steeds mense is wat hulle rug op die genade 
van die Here draai. Dit is iets wat ons ook 
pynlik vandag ervaar wanneer hoofstroom 
media baie keer geloof probeer belaglik maak. 
Net so kon Josef natuurlik ook hier sy rug op 
hierdie openbaring gedraai het. 


Josef kon dit bloot as te vergesog en belaglik 
gesien het. Die feit dat ’n maagd swanger 
word, gaan immers ook al duidelik in teen 
alles wat hulle op daardie tyd van die mediese 

wetenskap geweet het. Josef kon 
voortgegaan het om stilweg sy verlowing te 
verbreek en weg te stap uit hierdie belangrike 
deel van die menslike geskiedenis. Hy kon 
mos maar weer eenkant ’n ander meisie gaan 
kry en voor begin. 


Maar hierdie selfde Heilige Gees wat in Maria 
werk, werk ook in Josef. Die Heilige Gees 
werk die geloof in Josef. En Josef besef die 
waarheid. Hy besef die waarheid oor ’n 
liefdevolle Verlosser wat ons as mense hier op 
aarde kom verlos. Hy besef deur die genade 
van die Here gaan hy deel hê aan hierdie 
wonderlike geskiedenis. En daarom beskerm 
hy ook hierdie heiligheid van die Here deur nie 
met Maria omgang te hê nie, volgens vers 25. 
Hierdie gelowige optrede van Josef verseker 
ons dat daar absoluut geen sprake is van ’n 
aardse Vader vir Jesus nie. Natuurlik het Josef 
die wonderlik voorreg om die Here as kind te 
versorg. Hy het die voorreg dat die Here as ’n 
ware in sy huis te sien opgroei. Dit is wat die 
genadige werking van die Heilige Gees doen. 
Dit trek ons as sondaar mense nader aan ons 
Here, Jesus Christus, ons Verlosser. 


5. Slot  
Ons kan afsluit deur te sê dat die maagdelik 
geboorte van Jesus Christus, duidelik nie so 
moderne probleem is as wat ons soms dink 
nie. Die Inkarnasie van die Here kan nie 
verstaan word tensy die Heilige Gees in ’n 
persoon werk. Dit wat ook so in die 
geskiedenis. Daarom het die maagdelike 
geboorte nie eers ’n probleem geword vir die 
gelowige, namate die mediese wetenskap 
vooruit gegaan het. In ons teks gedeelte was 
dit aanvanglik alreeds ’n duidelik probleem vir 
Josef gewees. 


In Josef en Maria se tyd en konteks het hulle 
al meer as genoeg geweet van die mediese 
wetenskap om te besef dat ’n maagdelike 
geboorte net nie moontlik is nie. Daarby het 
hulle baie waarskynlik baie sterker oortuigings 
gehad rondom geslagsgemeenskap voor die 
huwelik as wat ons vandag in ’n moderne 
wêreld aantref. Want in Maria en Josef se tyd 
was dit nie die norm dat ’n ongetroude meisie 
swanger word nie. Dus sou hierdie 
omstandighede vir Maria baie sosiale 
ongemak veroorsaak het, trouens dit kon 
maklik selfs haar dood veroorsaak het. 


Maar deur die genade van die Here sal die 
verlosser gebore word. Is die Here 
geïnkarneer as mens op aarde.  Hy rig ’n 
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aardse man, Josef op om hierdie heilige jong 
gesin te versorg met alles wat nodig is. Die 
Verlosser word gebore. En Josef en Maria het 
die voorreg om die eerste mense te wees wat 
die ware Emmanuel ervaar. 


Amen 
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