
Wat wil jy wees wanneer jy groot is? 

Lukas 1: 26-38 – 26 November 2016 

Skriflesing en Preek:  

Lukas 1: 26-38 

1. 

Gemeente. 

Wat wil jy word, wat wil jy wees, wanneer jy groots is, wanneer jy met skool klaar is. 

Dit is ŉ vraag wat aan kinders wêreldwyd gestel word.  Ek onthou baie goed hoe 

onderwysers in die laer – en – hoërskool die vraag ook aan my gestel het. 

Die einste vraag wil ek ook aan die kinders wat vandag hier is stel.   Wat wil jy word 

as jy groot is?  (wag vir so een of twee antwoorde). 

Wat antwoord julle?  Dalk is ons bietjie skaam vandag.  Laat ek so praat raaiskote 

neem?   

 Ek is daarvan oortuig dat van julle dokters wil word.   

 Miskien wil van julle weer onderwysers wees.   

 Ander kinders wil weer graag boer, of op een of ander wyse in die natuur 

besig wees. 

 Ek is oortuig daarvan dat van julle weer met rekenaars op een of ander wyse 

wil besig wees. 

Wat was my antwoord op die vraag?  Aanvanklik het ek geantwoord:  Ek weet nie.  

Daarna het geantwoord ŉ veldwagter, toe ŉ prokureur, en eers baie jare later het 

tot die besef gekom dat ek deur al die jare heen geroepe was om ŉ predikant te 

word. 

 

2. 



In Lukas 1: 26-38 het ons van Maria gelees.  Tien teen was sy ook ŉ tiener, soos 

baie van julle wat vandag hier sit.  Wat sou sy antwoord indien ons haar sou vra 

“wat wil jy word – wat wil jy met jou lewe maak?” Wat dink julle sou sy antwoord? 

 Prokureur, dokter, verpleegster, sportvrou, musikant, besigheidvrou, ingenieur 

sou definitief nie een van haar antwoorde wees nie. 

Nee, haar droom vir haar lewe sou presies die selfde wees as al die ander tiener 

meisies van Galilea.  Haar idee van ŉ suksesvolle, gelukkige lewe sou presies die 

selfde wees as al die ander vroue van haar tuisdorp. 

Wat sou sy dan antwoord gemeente?  Haar antwoord sou wees:  “ek wil trou met ŉ 

gesiende, gerespekteerde man met ŉ goeie reputasie en ŉ hoë status” en tweedens 

“ek wil vir my man baie kinders in die lewe bring – verkieslik seuns”. 

Eenvoudig gestel vriende was dit die droom van elke dogter om te trou en kinders in 

die lewe te bring. 

3. 

Weet u gemeente? 

Om in die huwelik te tree sou nie net haar droom wees nie, maar ook die van haar 

hele gesin. 

Om die waarheid te sê:  dit was nie net hul droom vir haar nie, maar hulle 

verwagting.  Eintlik het Maria geen keuse in die saak gehad nie – sy sou trou en dit 

was klaar. 

Ons besef dit nie aldag nie, maar om verloof te raak en te trou het heeltemal 

anders gewerk in die tyd van die Bybel.  Die huwelik van die Bybel verskil 

hemelsbreed met die huwelik van vandag. 

Vandag betree twee jongmense ŉ verhouding omdat hulle vir mekaar lief is – of so 

hoop ons.   Die besluit neem die paartjie tussen mekaar. 

In die tyd van die Bybel het dit egter geheel en al anders gewerk. 



 Jongmense het nie verloof geraak en later getrou omdat hulle lief vir mekaar 

was nie.  Nee, die huwelik was uit en uit ŉ politieke en ekonomiese 

ooreenkoms tussen twee uitgebreide gesinne.   

 Twee gesinne sou ontmoed en dan voorstel dat hulle kinders met mekaar 

moet trou.  So word die kinders, van ŉ baie vroeë ouderdom, aan mekaar 

beloof. 

 Deur hierdie huwelik sou die gesinne dan toegang kry tot geleenthede, 

goedere, water en weiveld.  So kon die gesin se status en reputasie in die 

samelewing ook meer word. 

 Die huwelik tussen die kinders is dus die kontrak tussen die twee gesinne. 

 Die ooreenkoms tussen die twee gesinne was gewoonlik getref terwyl die 

kinders baie jonk was.  Dit is wat tussen Maria en Josef plaasgevind het. 

 Die huwelik is dan gewoonlik voltrek sodra die dogter puberteit bereik. 

4. 

Waar dogters en tieners vandag kan kies wat hulle word, en met wie hulle wil 

uitgaan, het Maria geen keuse gehad nie. 

 Daar is vir haar besluit, toe sy nog ŉ kind was, dat sy met Josef sal trou. 

 Die keuse is deur haar gesin geneem omdat Josef afkomstig is uit ŉ 

gesiene familie met ekonomiese en politieke invloed.   

 Deur die band tussen Maria en Josef sou elke gesin toegang kry tot netwerke 

en middele – so het beide gesinne se kans vir oorlewing verbeter. 

 Die verlowing, en uiteindelike huwelik met Josef, was Maria se enigste roete 

na ŉ suksesvolle lewe.  Indien sy nie trou nie, was sy maar net nog ŉ dogter, ŉ 

risiko, in haar pa se huis. 

Verbeel dit het vandag nog so gewerk.  Die enigste wyse waarop jy ŉ sukses kan 

wees, is deur met ŉ gesiene familie te trou.  Dit is jou enigste roete, dit is jou droom, 

jou toekoms. 

 

 



5. 

Daar was egter een voorwaarde, een vereiste, vir die huwelik om voort te gaan.  

Miskien kan julle raai wat die voorwaarde is?  Indien daar nie aan die vereiste 

voldoen word nie val die hele ooreenkoms tussen die twee gesinne deur die mat. 

Eenvoudig gestel:  die meisie moet ŉ maagd wees. 

6. 

Verbeel dus Maria se absolute skok en vrees wanneer die engel Gabriël aan haar 

verskyn met die boodskap:  

Ek groet jou begenadigde. Die Here is by jou.  Moenie bang wees nie, Maria, want 

God bewys genade aan jou. Jy sal swanger word, en jy sal ŉ seun in die wêreld 

bring, en jy moet Hom die naam Jesus gee. 

Alhoewel die engel haar ŉ begenadigde noem, en sê dat God aan haar genade 

bewys, glo ek dat sy op daai oomblik glad nie soos ŉ begenadigde gevoel het 

nie. 

Die implikasie van die boodskap sou verrykend wees.  Omdat niemand haar sou 

glo nie, omdat sy nie meer ŉ maagd is nie, omdat sy met ŉ ander man se kind 

swanger is 

 Sou die verlowing onmiddellik verbreek word.  

 Hiervan lees ons in Matteus 1 vers 19.  Toe Josef besef sy verloofde is 

swanger wou hy die verlowing stilweg verbreek.  

 Die verlowing sou nie net verbreek word nie gemeent.  Sy sou ook in skande 

gedompel word. 

 Haar familie, vriende, gemeenskap sou haar verstoot. 

 Die gevolg sou wees dat die swanger vrou stoksiel alleen op die straat sou sit 

met geen heenkome of toekoms nie.  

 Met die hoor van die boodskap – jy sal swanger word – sou Maria se droom 

vir haar toekoms in duie stort. 

 In haar geestesoog sou sy sien hoe die situasie afspeel – die skok van Josef, 

die verwerping en skande wat volg. 



Dalk glo julle my nie?  Dalk dink julle:  Kon dit regtig so erg wees?  Wel, in 

Johannes 8 lees ons van ŉ vrou wat egbreek pleeg.  Sy is op heterdaad betrap.  

Die reaksie van die dorp, haar familie, selfs haar vriende is drasties – hulle beplan 

om haar te stenig, haar op ŉ gewelddadige wyse dood te maak.  As dit nie vir Jesus 

was nie het sy daar en dan gesterf. 

7. 

Broers en susters, kinders. 

Gelukkig eindig Maria se verhaal nie hier nie. 

Aan die eenkant hoor sy dat sy op ŉ wonderbaarlike wyse ŉ kind in die lewe gaan 

bring – die kind van God, ŉ verlosser vir die mensdom.  Die boodskap hou die 

risiko van verwerping en skande in.  Aan die einde van daardie dag kon sy op 

straat sit.  Dit sou haar met angs en vrees vul. 

Dit is egter nie al wat die engel Gabriel aan Maria sê nie. 

Nadat Maria sê “maar hoe is so iets moontlik”, antwoord die engel “niks is vir God 

onmootlik nie”. 

 Sy dink miskien dat die geboorte onmoontlik is, 

 Sy dink miskien dat Josef, haar familie en die gemeenskap haar gaan 

verstoot, 

 Sy dink miskien dat haar toekoms, haar droom, haar kans vir ŉ 

suksesvolle lewe daarmee heen is. 

Dink sy egter op die wyse neem sy nie vir God in berekening nie.  Hy is magtig, Hy 

is die skepper, Hy is liefdevol en genadig en niks, maar niks, is vir Hom onmoontlik 

nie. 

 Hy sal seker maak dat Josef met haar trou. 

 Hy sal seker maak dat sy nie in die skande gedompel word nie. 

 Sy sal nie deur haar familie en vriende verwerp word nie. 

 Sy sal die Messias in die lewe bring – al lyk dit op die oomblik 

Godsonmoontlik.  



Hoekom kan sy dit glo?  Hoe kan sy seker daarvan wees? 

 Kyk na Elisabet, sy is swanger, sy is nou al in haar sesde maand.  Daar 

was gedink dat sy nooit ŉ kind in die lewe kan bring nie, maar kyk, God het 

aan haar ŉ kind gegee. 

 Die wonderwerk dien as bewys vir jou. 

Hierna kan Maria nie anders as om te antwoord:  Ek is beskikking tot die Here:  

Laat met my gebeur wat u gesê het. 

Gemeente, sy beweeg in die teksgedeelte van vrees en skok, van twyfel en 

onsekerheid na onvoorwaardelike vertroue.  Aanvanklik sê sy:  hoe is so iets 

moontlik.  Maar later antwoord sy met die woorde “laat met my gebeur wat u gesê 

het.” 

In die oomblik is sy oortuig van God se beskerming en voorsieningheid – sy vertou 

dat die Here met haar sal wees en haar sal beskerm.  Sy vertrou dat God se plan 

vir haar die beste is.  Alhoewel dit verskil met haar aanvanklike visie vir haar lewe 

vertrou sy dat die Here ŉ toekoms, ŉ lewe vir haar gaan bied. 

8. 

Wat sê die teksgedeelte vir ons vandag?  Is daar ŉ boodskap vir ons kinders 

opgesluit? 

Ons het begin deur te vra: wat wil jy word wanneer jy groot is? Ons het die einste 

vraag aan Maria gestel.  En haar antwoord is presies die selfde as die ander vrou 

van haar dorp.  Sy wil ŉ vrou vir haar man wees, ŉ moeder vir haar kinders.  Dit was 

haar plan, haar droom vir haar lewe. 

In die teksgedeelte wat ons vandag gelees het, sien ons egter dat Maria haar plan 

vir haar lewe laat vaar en God se droom vir haar geheel en al aanvaar.  In die 

teksgedeelte distansieer sy haarself van haar eie drome, haar eie visie vir haar 

lewe, en kom sy tot die besef dat God se plan vir haar die enigste plan vir haar is. 

God se plan hou gevare in, dit gaan moeilik wees, sy mag miskien verwerp word.  

Tog vertrou sy geheel en al op die Here.  Sy sê so pragtig:  laat met my gebeur wat 



u gesê het. Of anders gestel: God, laat U plan, U droom vir my ook my plan en 

droom word.  Ek vertrou U volledig met my toekoms.  Laat U wil in my lewe geskied. 

 So moedig die teksgedeelte ook elkeen van ons aan om te besef dat die Here 

ŉ plan, ŉ toekoms, ŉ droom vir elkeen van ons het.   

 Die teksgedeelte moedig ons aan om ons eie planne te laat vaar en God se 

plan vir ons lewe uit te leef. 

 Die Maria-verhaal moedig ons aan om te besef dat ons nie hoef te vrees nie, 

ons is die begenadigdes van God. 

 Ons leer vandag vriende, dat niks vir God onmoontlik is nie. 

 Maria moes na Elisabet kyk – dit dien as bewys van God se almag - ek en jy 

kyk na Jesus se geboorte, sy kruisiging en opstanding.  Hierin het God 

die onmoontlike vermag, en daarom kan Hy ook die onmoontlike in elkeen van 

ons se lewe vermag. 

Wat is God se plan vir jou?  Dit kan ek nie met sekerheid sê nie!  Dit is seker 

die uitdaging van Christen-wees.  Elke dag is ons biddend besig om God se plan vir 

ons lewe te ontdek – elke dag is ons besig om Sy droom vir ons lewe te realiseer en 

uit te leef.  Ons moet maar net soek, ontdek, luister en hoor – God openbaar sy wil 

aan elkeen van ons. 

Wat ek wel weet is dat die plan, die droom, in die veilige hande van ons Vader 

afspeel.   

 Mag elkeen van ons, jonk en oud, God se plan vir ons lewe ontdek.   

 Mag elkeen van ons gehoorsaam wees aan God se wil en droom.   

 Mag elkeen van ons die Here vertrou en weet dat God se plan, die enigste 

plan en vir ons lewe is.   

 En mag ons antwoord ek wil ŉ kind van die Here wees wanneer die wêreld 

vir ons vra: maar wat wil jy wees wanneer jy groot is. 

Amen 

 


