
Engele en Herders... 

Lukas 2: 8-20  -  Derde Advent (Vreugde) 

In die teksgedeelte wat ons vandag gelees het ontmoet ons twee groepe.  Aan die 

eenkant is dit die engele.  Aanvanklik bring een van hulle aan die herders die 

boodskap van Jesus se geboorte, en later besing ŉ hele menigte God se lof toe.  

Aan die ander kant kry ons die herders.  Aan hulle verskyn die engel met ŉ 

boodskap:  “Moenie bang wees nie.  Kyk, en bring vir julle ŉ goeie boodskap wat vir 

die hele volk ŉ bron van vreugde sal wees:  Vandag is daar vir julle in die stad van 

David die Verlosser gebore, Christus die Here”. 

Vir jou en my is die bekende teksgedeelte vanselfsprekend.  Amper asof daar niks 

vreemd aan die verhaal is nie.  Die engele het aan die herders verskyn, dit staan 

mos daar? 

Tog, vir die eerste hoorders, tien teen een Grieke in Efese om en by 70-80 jaar na 

Christus, sou die teks glad nie sin maak nie.  Wat vir ons doodnormaal klink, sou 

hulle geheel en al deurmekaar maak en omvergooi.  Met die lees van die teks, sou 

hulle aan mekaar sê:  Maar is so iets moontlik?  Het engele werklik aan herders 

verskyn? 

2. 

Hoekom gemeente?  Hoekom sou die teksgedeelte hulle onkant vang? 

Die antwoord het met die mense se wêreldbeskouing te make.  Dit wil sê die wyse 

waarop hulle na die wêreld kyk, en hoe hulle die einste wêreld verstaan en begryp 

het.  Vir hulle het die wesens van die wêreld ŉ baie duidelike hiërargie gehad.  

Anders gestel:  elke wese het ŉ plek en rang gehad. 

 Heel bo aan die hiërargie was God, die skepper van die hemel en die aarde.  

Die God van Israel. 

 Volgens die wêreldbeskouing sou ŉ mens kleiner gode en die kinders van 

gode net onder God vind.  Hercules is ŉ goeie voorbeeld hiervan.  Volgens 

die beskouing was die Duiwel ook onder God in die kosmiese hiërargie.  



 Onder die kleiner gode vind jy die engele waarvan ons vandag gelees het.  

Verder, op die vlak, kry jy ook geeste en demone. 

 Onder die engele en demone was die mens. 

 En onder die mens was dit die diere van die wêreld. 

Afgesien van die verdeling wat ek nounet beskryf het elkeen van die range ook ŉ 

subverdelings gehad.  Kortliks gestel:  Onder die kleiner gode was daar byvoorbeeld 

kragtige gode terwyl ander weer swak was.  So was dit ook die geval met die 

Engele en demone.  Die Engel Gabriel was byvoorbeeld een van God se hoof 

engele en het meer aansien as ander die engele geniet. 

Netso was dit die geval onder die mens.  Daar was ŉ baie duidelike hiërargie 

onder die mens.   

 Heel bo sou die adellikes wees – hulle was die regeerders van die land. 

 Daarna sou die priesterhoofde en skrifgeleerdes kom – op hulle beurt het 

hulle na die tempeldiens omgesien. 

 Gelyk met hulle was die familiehoofde en ander politieke leiers – die mense 

het weer seker gemaak dat die sosiale orde van die samelewing ordelik 

verloop. 

 Daarna het die handelaars en besigheidsmanne gekom.  

 En so het jy afbeweeg van die belangrikste tot die mense met geen belang en 

per implikasie, sonder  invloed.   

 Die laagste van die laagste was die trekarbeiders, die leerlooiers, 

belastinggaarders en ook herders. 

Ja gemeente.  Ons het ŉ kinderbybel idee van herders.  Tog was herders, soos die 

waarvan ons in ons teksgedeelte lees, heel onder op die sosiale leer.  Hulle was 

verag en as mense sonder eer beskou.  Hulle was die randfigure van die antieke 

tyd. 

Hoekom gemeente?  Hoekom was hulle in so swak lig beskou?  Dit was die geval 

omdat hulle as oneerbaar beskou is.   



 Omdat hulle met hulle kuddes tydens die nag in die veld was kon hulle nie 

hulle huis, vrouens en kinders beskerm nie.  Om as beskermheer vir jou 

familie op te ree was een van die basiese verwagtinge van die antieke tyd.   

 Terselfdertyd was hulle as diewe beskou.  Hulle het tydens die na gerys en 

baie keer hulle kuddes op privaat grond laat wy.  Op die wyse het hulle gesteel 

van die eienaars. 

Net onder die herders was die weduwees, buite egtelike kinders en prostitute. 

3. 

Dit raak nou duidelik hoekom die eerste hoorders deur die teks geskok sou wees.  

Sien u wat hier gebeur? 

Hier verskyn engele, wesens wat net onder die gode in die kosmiese hiërargie is, 

aan herders, mense wat op hul beurt niks en niemand was nie – hulle was sonder 

status en reputasie. 

Inplaasvan dat die engele aan die adellikes, die hoëpriester, skrifgeleerdes of 

familiehoofde verskyn en hulle die boodskap van vreugde gee, verskyn die engele 

eerder aan herders.  Mense waarop die samelewing geheel en al neerkyk.   

Die gebeure draai hulle wêreldbeeld op sy kop – hulle sou geskok wees met die 

hoor van die gebeure. 

Wat nog meer is:  Die herders moet die boodskap van vreugde na die res van Israel 

neem, en hulle is ook die eerstes wie Christus volgens Lukas aanskou.  Hier kry die 

mense sonder belang ŉ baie groot eer. 

4. 

Hierdie verskyning van die engele aan die herders, wat op die oog af nie sin maak 

nie, sê egter iets ongeloofliks van die geboorte van Christus.  Hierin is ŉ stuk 

evangelie opgesluit.  Hierin is ŉ ongelooflike boodskap vir jou en my, hier vandag. 

Wat sê dit vir jou en my? 



 Eerstens wys die engele se verskyning aan die herders dat die afstand 

tussen hemel en aarde met die geboorte van Jesus uitgewis is.  

Aanvangklik, voor Jesus se geboorte, was die afstand tussen God en mens 

onkenbaar ver.  Nooit sou die mens God kon nader of in verhouding met Hom 

kon staan nie.  Maar in sy koms word iets van die hemel op aarde sigbaar.  

Die engele wat aan herders op aarde verskyn is hiervan simbool.  

Hemelwesens op aarde, wat meng met die laagste van mense.  Later, word 

die tema verder gevoer met die uitstorting van die Heilige Gees.  Dan is God 

nie tydelik met die mens nie, maar vir altyd.   

 Tweedens wys die verskyning van die engele aan die herders dat aardse 

grense en onderskeid vir God irrelevant is.  Wie en wat jy in die oë van die 

wêreld is maak vir God nie saak nie.  Of jy nou die hoëpriester of ŉ herder is, 

dit is irrelevant.  God kyk eerder na geloof en jou gesindheid.  Dit onderskei 

mense van mekaar.   

 En laastens wys die verskyning van die engele aan die herders dat Jesus se 

geboorte selfs uiteenlopende groepe saambind.  Met Christus se geboorte 

word dit moontlik vir engele en herders om as’t ware saam lofliedere te sing.  

Christus snoer hulle onder een vaandel saam.  Hy is die gemene deler.   

 Die verskyning van die engele aan die herders wys vir ons dat God self 

herders gebruik as sy instrumente in die wêreld.  Maak nie saak wat die 

wêreld van jou sê nie – elkeen, selfs herders, kan deel wees van God se plan 

vir die wêreld. 

Die eerste gelowiges gemeente het dit nie altyd begryp nie.  Hulle het nie Jesus 

se koms werklik begryp nie.   

 Hulle het nie verstaan dat hemel en aarde met Jesus se koms naby gekom 

het nie – so naby dat God tussen die mens loop.   

 Hulle het nie verstaan dat aardse grense en onderskeid vir God en Jesus 

irrelevant is nie – Jesus meng met die laagste mense, hy eet selfs saam met 

hulle aan tafel..   



 Hulle het nie verstaan dat geloof in God dit moontlik maak dat uiteenlopende 

groepe mense God saam kan aanbid nie.  Self engele en herders kan Jesus 

prys en loof – die mees belangrikes, en die minste belangrikste kan om 

Christus byeenkom en Hom dank vir sy genade en liefde.  

Die gevolg is dat Jesus uiteindelik gekruisig is – hy is gekruisig omdat hulle nie die 

volle omvang van sy koms begryp het nie. 

5. 

Ek wil afsluit deur die teksgedeelte op elkeen van ons van toepassing te maak. 

Ons beweeg nou in die Kerstyd in. 

 Gewoonlik is dit ŉ tyd van vreugde en blydskap. 

 Vir ander is dit weer ŉ kans om te rus na ŉ lang en moeilike jaar. 

 Netso is dit vir meeste van ons ŉ tyd wat ons saam met ons geliefde, ons 

vriende en familie spandeer. 

 Dit is ŉ tyd van introspeksie, selfondersoek, herontdekking. 

 Gemeente, dit is ŉ tyd waartydens ons weer moet en krag kry vir die volgende 

jaar – wat ons besef 2016 gaan netso moeilik, en selfs moeiliker as vanjaar 

wees. 

Daar is egter baie onder ons, miskien jy ook, wat nie deel in die vreugde en 

blydskap nie.  Dit is nie ŉ tyd waartydens jy kan herstel van ŉ moeilike jaar nie.  

Nee, die Kerstyd is ŉ tyd van hartseer en alleenwees.  Omdat so baie mense so 

voel gedurende die tyd, is dit alombekend as die tyd waartydens die meeste 

selfmoorde plaasvind. 

Vir mense, soos ek en jy, mense wat soms nie in die blydskap van Kerstyd kan deel 

nie, gee die teks vir ons ŉ ongelooflike troosboodskap. 

 Jy voel miskien ver van die Here, geheel en al alleen.  Hoor egter dat 

hemel en aarde naby mekaar gekom het met die koms van Jesus na die 

aarde.  Jy is nie godsverlate nie, nee, in Jesus is God eerder met jou.  Jy 

ervaar jou lewe miskien soos hel op aarde.  Weet egter, met Jesus se koms 



na die aarde word iets van hemel op aarde sigbaar.  Ons moet net, met die 

hulp van die Gees, ons ore en oë opmaak en God se nabyheid raaksien.  Ons 

met net ons harte oopmaak en die hemel om ons ervaar. 

 Jy voel miskien gedurende die Kerstyd onbelangrik en oorbodig?  Jy 

voel miskien soos ŉ nikswerd en die grootste sondaar?  Jou skuldgevoelens 

verteer jou miskien oor die dinge wat jy gedoen het?  Hoor egter!  God 

aanvaar jou netsoos jy is?  Netsoos wat dit vir God irrelevant is wat die 

mensdom van die herders gedink het, so steur God Hom nie aan wat die 

wêreld van jou dink nie.  Nee, hy gee jou genade en liefde onvoorwaarlik – jou 

oortredinge word nie aan jou toegereken nie. 

 En laastens, gemeente, sê die teks vandag vir ons.  Die geboorte van Jesus 

moet mense eerder na mekaar trek.  Sy geboorte, is bedoel om mense wat 

verskil saam te bind onder een sambreel.  Tog fokus ons telkemale op ons 

verskille.  Nee, gemeente, die Kerstyd is ŉ tyd waartydens die engele en 

herders saam kan sing.   

Besef ek en jy dit kom ons met ŉ skok agter:  Die Kerstyd, is ŉ tyd van vreugde en 

blydskap.   

 Ons moet bly wees, want Jesus is gebore.   

 Ons moet bly wees wat iets van die hemel word op aarde sigbaar.   

 Ons moet bly wees dat God in Jesus ons aanneem soos ons is.   

 En ons moet dit vier en daaroor bly wees saam met elke gelowige wêreld 

wyd.  Selfs wanneer hulle hemelsbreed van ons verskil. 

Amen. 


