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Desember 2021 
Aan Al die Gemeentes en lede in die Streeksinode Kaapland 
 
Broers en Susters, 
 

KERSBOODSKAP VAN DIE MODERATUUR 
 
Die engel het na haar gegaan en gesê: “Gegroet, begenadigde vrou! Die Here is met 
jou!” (Lukas 1:28). 
 
Die Aankondiging ("Annunciation") deur die engel Gabriël aan die Maagd Maria dat sy 
deur die krag van die Heilige Gees 'n seun sou verwek om Jesus genoem te word (Lukas 
1:26–38) is 'n bekende verhaal in die Bybel. Laat ons vir 'n oomblik die geromantiseerde 
weergawe van die verhaal opsy sit, en probeer om die ruimte van Maria se wêreld binne 
te stap. Sodoende kry ons ook 'n gevoel van wat dit beteken wanneer God in óns menslike 
ruimte en bestaan, ons geleefde werklikheid, binnestap. Maria soek nie hierdie 
ontmoeting self nie. Dit is God wat háár opsoek. Wanneer God ons "begenadigd" verklaar, 
kan ons inderdaad "verbysterd", "verward" of "verbaas" wees, en nie ten volle verstaan 
dat die Almagtige werklik van ons kennis geneem het nie. Ons sien onsself nie altyd as 
belangrik of betekenisvol genoeg om erken of raakgesien te word nie. Nie net spreek die 
Here deur die engel guns oor Maria se lewe nie, sy ontvang die geseënde versekering bo 
alle versekeringe: "Die Here is met jou." 
 
Op grond van die Woord van God kan ek sonder enige twyfel die Here se guns en 
teenwoordigheid oor u verklaar. Dit is nie gebaseer op my posisie in die samelewing of 
die kerk nie, maar slegs op die onverdiende genade van God wat ons gekies, uitverkies en 
geroep het om deel te wees van God se plan van verlossing, herstel en genesing vir hierdie 
wêreld, vir ons land. Heel tereg vra ons saam met Maria: "Hoe kan dit wees?" 
 
"Mary is our model, our example, our witness, our sister who voices for us a pattern of 
Christmas expectancy and Christmas response. She embodies our Christmas feelings, our 
Christmas questions, our Christmas response, not only in response to the time leading up 
to Christmas but also in our post-Christmas reality" (Karoline Lewis).  
 
Mag ons die voorbeeld volg van Maria wat haarself verbind het aan die God wat die 
onverwagte kies: "Hier is ek." Maria stel haarself oop om 'n toekoms buite haar huidige 
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situasie en konteks te verbeel. Sy is bereid om daardie geloofsprong te neem wat van die 
dissipels van Jesus Christus in elke eeu en geslag vereis word. Dit beteken in wese dat ons 
ons eie planne en toekoms toevertrou in die hande van die Almagtige God wat in die 
geboorte en lewe van Jesus Christus na ons gekom het, ons hoggs begenadigd verklaar 
het en 'n nuwe lewenskoers aan die gang gesit het wat uiteindelik sal lei tot die vervulling 
van God se heerskappy in die hemel en op aarde. 
 
Na aanleiding van Maria word ons Adventsgeloof 'n lewenswyse. Ons sal beslis God se 
guns en respek vir ons ervaar; ons sal ook soms verward voel; ander kere sal ons ons 
besorgdheid, ons verwarring, maar ook ons verwondering en verbasing uitspreek. Maar 
mag ons op die ou end reageer: "Hier is ek, God." "Hier is ons, God." 
 
Ons word geroep in en vir 'n tyd soos hierdie. God noem ons “begenadigd” sodat ons ook 
God se guns oor ander kan verklaar, al verwag hulle dit dalk nie self nie. Mense moet 
hierdie boodskap hoor, en ons word geroep om hierdie boodskap aan hulle te verkondig 
en te deel. Ons word hier en nou deur God geseën sodat ons tot seën vir die nasie kan 
wees. Maria se toewyding en gehoorsaamheid het die verloop van die geskiedenis 
verander en deur haar Seun verlossing en ewige lewe gebring. Deur ons, deur ons woorde 
en dade, hoor mense wat in hierdie onstuimige en ongekende tye sukkel om sin te maak, 
die geseënde versekering en vertroosting: "Die Here is met jou." 
 
 
Gebed 
Here, dankie vir u onverdiende genade wat ons gesien en erken het, wat ons waardig 
gevind het om u getuies en instrumente te wees en die Goeie Nuus aan die wêreld te 
verkondig. Dankie dat U in ons wêreld van twyfel, vrees en onsekerheid instap, en ons 
verander het om in gehoorsaamheid aan U roeping te reageer: "Hier is ek, Here." 
Here, gaan voort om ons te gebruik waar ons is om 'n verskil te maak, en om 'n seën vir 
ander te wees. Vul ons met die krag en moed van die Heilige Gees om U met 
vrymoedigheid te bely en getrou te volg. Om u Naams ontwil. Amen 
 
Mag u 'n wonderlike en geseënde tyd saam met die geliefdes en vriende hê, en mag die lig 
van God op ons paaie skyn in die nuwe jaar. 
 
 
 
Rev. Dr LLM MacMaster 
Moderator of VGKSA Streeksinode Kaapland 
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