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DIE GEBOORTE VAN CHRISTUS EN DIE KERSFEESTRADISIE 
GERRIE MALAN 

INLEIDENDE OPMERKINGS 

Ons was so 'n week die Novembermaand in toe ek aan hierdie artikel begin werk het. Om ons was 

die besigheidswêreld reeds aktief besig met sy jaarlikse Kersfeesvoorbereidings (Engels: Xmas) en 

spesiale verkoopsaanbiedings. In my ondervinding het dit ook daardie tyd van die jaar aangebring 

waarin skuldgevoel-manipulerende eposse die rondte begin doen. Die skrywers van daardie eposse 

roep gelowiges dan op om die hele Kersfeesgedoente uit hul lewens te gooi, want volgens hulle  

 Is Jesus Christus nie op 25 Desember gebore nie; en 

 Is dit 'n aangepaste heidense (paganistiese) en dus demoniese gebeurtenis wat oorspronklik 

'n paganistiese afgod vereer het.  

Die meeste van ons is van kindsbeen af 'n tipiese tradisionele weergawe van Christus se geboorte 

geleer: Josef en Maria moes na Bethlehem toe gaan om vir 'n sensus te registreer in opdrag van die 

Romeinse Keiser. Hy het met haar op 'n donkie na die dorp Bethlehem toe gegaan waar sy in kraam 

ingegaan het op wat ons vandag ken as 24 Desember. Hulle het angstig rondgesoek vir 'n blyplek en 

toe in 'n stal opgeëindig omdat daar nie vir hulle plek in die plaaslike herberg was nie.”
i
 Hier is die 

pasgebore baba Jesus deur skaapwagters van die omgewing besoek, sowel as deur drie wyse manne 

uit die Verre-Ooste. Sorgvuldige ondersoek van die Bybelse verwysings, aangevul deur die eerste-

eeuse konteks en argeologiese bewyse, gee egter 'n heel ander realiteit.  

Dis een ding om skadu’s van twyfel oor mensgemaakte tradisies te gooi, maar heeltemal iets anders 

as die Bybel op 'n bedenklike wyse aangebied word. Ons mag moontlik almal foute maak met ons 

Bybelinterpretasie aangesien ons nie deel was van die kultuur en die geslag waarin dit geskep is nie, 

maar dit is geen verskoning om ons verantwoordelikheid te ontduik om alles in ons vermoë te doen 

om die Bybel se inhoud korrek te verstaan en aan te bied nie.  

My primêre fokus in die skryf van hierdie artikel is daarom die Bybelrekord. Wat leer die By-

bel ons oor die geboorte van Jesus van Násaret (of die Hebreeuse Yeshua MiNatzaret)? Omdat ons 

in 'n geslag en in verskillende kulture leef wat ver verwyderd is van die een wat die grondslag ge-

vorm het vir hierdie gebeurtenis, is dit ook nodig om die konteks in te kleur vir behoorlike verstaan 

daarvan. Onthou, die Bybelskrywers het nie konsepte verduidelik wat algemene kennis vir die le-

sers van hul tyd was nie. As ek vandag sou skryf van iemand wat in sy kar klim en dit aanskakel, sal 

ek nie 'n gedetailleerde verduideliking gee van wat 'n kar is, wat die aanskakel daarvan beteken en 

hoe dit gedoen word nie. Ek sal eenvoudig aanneem dat almal dit weet. Hou in gedagte dat selfs dít 

al aansienlik verander het sedert die eerste motorkar gebou is, wat weer die realiteit van akkurate 

tydkonteks onderstreep.   

As ons graag die onbesoedelde waarheid van wat oorspron-

klik geskryf is en die betekenis daarvan vir die hedendaagse 

geslagte wil ken en verstaan, durf ons nie die toepaslike his-

toriese kulturele, geografiese, literêre en teologiese konteks 

van die Bybelrekord op enige wyse hoegenaamd kompromit-
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teer nie.ii Dit sluit enige filosofering om die Skrif te laat sê wat ek wil hê dit moet, 

geheel en al uit. 

Nadat ek sorgvuldig na die ware Bybelse rekord in korrekte konteks gekyk het, sal ek ook kommen-

taar lewer oor die moderne Kersfeestradisie en feestelikhede, waarna die aangeleentheid opgesom 

sal word.   

Die rol en impak van visuele voorstellings 

'n Akademiese navorsingsprojek wat ek in 2004/5 onder lede van verskillende denominasies onder-

neem het, het bevestig dat visuele waarneming in die vorming van kennis ver bo dit wat gehoor of 

gelees word, geag is. 'n Internetsoektog vir prente van die geboortetoneel van Jesus het 883,000 re-

sultate opgelewer, wat die wye teenwoordigheid van hierdie beeld deur Kerskaartjies, klein en groot 

uitstallings, ensovoorts beaam. Die meeste van hulle het die teenwoordigheid van Josef, Maria en 

baba Jesus in gemeen gehad. Sommiges was grottonele, sommiges buitelugtonele, terwyl ander 'n 

tipiese staltoneel was soos wat 'n mens in Cowboyflieks sal aantref. Daar was selfs 'n aantal ‘gaze-

bo’ tipe strukture. Die herders was in sommige tonele teenwoordig, die drie wyse manne in ander, 

terwyl ek ook prente gesien het waarin almal van hulle saam om die krip was. 

 Ek het nie besware teen visuele uitbeeldings van die gebeurtenis nie, maar met die voorbehoud dat 

dit die Bybelrekord akkuraat uitbeeld en nie tradisionele afwykings van mensgemaakte tradisies nie.  

Ongelukkig is dit nie die geval nie, soos ek weldra in hierdie artikel sal wys. Tensy ek anders aan-

dui, is my Skrifaanhalings uit die Afrikaanse vertaling van 1933 geneem.  

DIE GEBOORTE VAN CHRISTUS: DIE OMGEWINGSREALITEITE 

Is Jesus in Bethlehem gebore? 

Terwyl hierdie 'n algemeen aanvaarde feit onder die meeste Christene is, het ek ook menings gelees 

dat Hy eintlik in Násaret gebore is – gebaseer op die feit dat Hy as Jesus van Násaret bekendgestaan 

het. Die Bybel is baie duidelik oor hierdie saak: 

En toe Jesus te Betlehem in Judéa gebore is, in die dae van koning Herodes (…) (Mat. 2:1). 

En Josef het ook opgegaan van Galiléa, uit die stad Násaret, na Judéa, na die stad van Dawid, wat 

Betlehem genoem word, omdat hy uit die huis en geslag van Dawid was, om hom te laat inskrywe 

saam met Maria, die vrou aan wie hy hom verloof het, wat swanger was. En terwyl hulle daar was, is 

die dae vervul dat sy moes baar; en sy het haar eersgebore Seun gebaar en Hom toegedraai in doeke 

en Hom in die krip neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. (…) (Lukas 2:4-7). 

[Nota: Die bostaande vertaling van Lukas 2:5 sal die leser laat glo dat Josef en Maria nog nie ge-

troud was ten tye van Jesus se geboorte nie. Dit is ongetwyfeld nie waar nie, soos ons uit Mattheus 

1:20-25 kan sien: 

Maar terwyl hy dit in die gedagte gehad het, verskyn daar 'n engel van die Here in 'n droom aan hom 

en sê: Josef, seun van Dawid, wees nie bevrees om Maria, jou vrou, by jou te neem nie, want wat in 

haar verwek is, is uit die Heilige Gees; en sy sal 'n seun baar, en jy moet Hom Jesus noem, want dit is 

Hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. En dit het alles gebeur, sodat die woord vervul sou word 
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wat die Here deur die profeet gespreek het: Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar, en hul-

le sal Hom Emmánuel noem, dit is, as dit vertaal word: God met ons. En toe Josef uit die slaap wakker 

word, het hy gedoen soos die engel van die Here hom beveel het en sy vrou by hom geneem; en hy 

het haar nie beken totdat sy haar eersgebore Seun gebaar het nie; en hy het Hom Jesus genoem.  

Die King James Weergawe lees “his espoused wife,” terwyl die Lamsavertaling “his acquired wife” 

gebruik. Beide Robertson’s Word Pictures en Vincent’s Word Studies bevestig dat die konteks hul 

verhouding as getroud aandui.
iii

 In die NET Bybel se notas word aangedui dat Joodse huwelike van 

daardie tyd tipies gereëlde huwelike was. In hierdie sin mag Lukas se gebruik van die uitdrukking  

ἐμνηστευμένῃ (emnēsteumenē) aandui dat die huwelik nog nie volvoer was nie en nie noodwendig 

dat hulle nog nie getroud was nie.
iv

 Soos ons uit Mattheus kan sien is dit wel die geval.  

Hul rede vir die reis na Bethlehem toe en hul teenwoordigheid daar in so 'n ongemaklike tyd vir 

Maria wat hoogswanger was, was 'n dekreet deur die Romeinse Keiser Augustus dat die hele Ryk 

moes registreer (of ingeskryf word). Die rede vir die sensus word nie genoem nie, maar geleerdes 

aanvaar dit kon gewees het om die bevolking te tel, of vir belastingdoeleindes, of albei.
v
 Wat die 

doel ookal mag gewees het, was daar van almal vereis om na hul eie omgewing toe te gaan (in die 

sin van die dorp van die familie-oorsprong) om te registreer. Al was iemand nie self daar gebore 

nie, was sy tuis- of familiedorp 'n integrale deel van sy identiteit.
vi

 'n Sensus in Judéa sou die sterk 

bande van die Joodse stam en voorgeslagteverhoudings eerbiedig het: eers die stam, gevolg deur die 

uitgebreide familie en dan die huishouding (kyk Num. 1:1-44). 

Is Jesus in 'n stal gebore? 

Nee, Hy is nie!    

Skuif 'n mens al die preke en leringe in dié verband opsy, het ons die werklikheid dat die staltoneel 

getrou deur die eeue in Christene se geheue ingegraveer is deur die visuele uitbeeldings. Kom ons 

kyk wat die Bybel daaroor sê:   

(…) en sy het haar eersgebore Seun gebaar en Hom toegedraai in doeke en Hom in die krip neergelê, 

omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. (Lukas 2:7). 

And she brought forth her firstborn son, and wrapped him in swaddling clothes, and laid him in a 

manger; because there was no room for them in the inn (Luke 2:7, KJV).  

And she gave birth to her first-born son; and she wrapped him in swaddling clothes, and laid him in a 

manger; because they had no place where they were lodging (Luke 2:7, Lamsa). 

Iemand wat nie die geskiedenis en kultuur van daardie tyd ken nie, kan maklik aanvaar dat Josef en 

Maria nie 'n behoorlike plek kon kry om tuis te gaan nie en sodoende in 'n stal opgeëindig het, die 

aanvaarde plek om 'n krip aan te tref. Die Bybelteks self bevat nie die woord ‘stal’ nie en verwy-

sings daarna is gebaseer op aannames voortspruitende uit die uitdrukking ‘krip.’ Dít sou weer gelei 

het tot die begrip dat die geboorte die nag van hul aankoms in Bethlehem plaasgevind het.  Lukas 

2:4-6 bevestig egter dat daar 'n tydsverloop tussen hul aankoms in Bethlehem en die geboorte van 

Jesus was. 

En terwyl hulle daar was, is die dae vervul dat sy moes baar;  
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Hebreeuse akademici en ander wat intens gemoeid is met Midde-Oosterse Nuwe Testamentstudies 

vul die omgewingskonteks aan met insigte uit die kulturele realiteite van daardie tyd. Die kulturele 

getuienis dui op die geboorte van Jesus in 'n private Hebreeuse huis en is in twee realiteite gewortel: 

 Die plek en rol van die Midde-Oosterse uitgebreide familie 

 Fisiese struktuur van die gewone huis.
vii

 

'n Klein dorp soos Bethlehem, wat nie op een van die hoofroetes geleë was nie, sou na alle waar-

skynlikheid nie 'n herberg gehad het nie. Al was daar een, sou eerbare optrede volgens die gebruike 

van die heersende kultuur Josef na familie toe geneem het, waar hy en sy gesin in hul huis verwel-

kom sou word.  

Die gemiddelde gewone huise in die Midde-Oosterse kulture was oor die algemeen eenvoudige 

eenvertrekstrukture wat uit 'n leefarea vir die familie bestaan het, met 'n kleiner en laerliggende area 

vir die familie se diere. Die familiekoei of donkie, byvoorbeeld, is snags ingebring na dié area toe 

en weer vroeg soggens uitgevat:
viii

 

Maar die owerste van die sinagoge, wat verontwaardig was dat Jesus op die sabbat genees het, ant-

woord en sê vir die skare: Daar is ses dae waarop 'n mens behoort te werk; kom dan op dié dae en 

laat julle genees en nie op die sabbatdag nie. Toe antwoord die Here hom en sê: Jou geveinsde, maak 

elkeen van julle nie op die sabbat sy os of esel van die krip los en lei hom weg om hom te laat drink 

nie?  (Luke 13:14-15). 

Ander huise kon ook om 'n binneplaas gebou gewees het, met kamers vir familie daarom heen en 'n 

‘kelder’ of ‘grot’ wat uitgegrawe is en as stoorplek gedien het. Die familie se kosbare diere sou ook 

vir beskerming snags in hierdie ‘kelder’ ingebring word.
ix

 Nog ander kon dubbelverdiepinggeboue 

gewees het met 'n bokamer vir gaste. Al hierdie huise se fasiliteite vir diere het oor 'n krip beskik 

wat in die vloer ingebou of uit die klip gekerf was. Volgens Gustaf Dahlman, 'n twintigste eeuse 

gesaghebbende oor die Palestynse leefwyse en die Nuwe Testament, het hierdie situasie steeds be-

staan in 1935 toe hy sy boek, Sacred Sites and Ways, geskryf het.
x
 

Jesus kon in so 'n keldertipe area gebore, in doeke toegedraai en in die krip geplaas gewees het soos 

dit in die evangelie volgens Lukas geskryf is. Die diere sou verwyder word en die area skoonge-

maak. Sommige van die vroue sou Maria met die bevalling gehelp het, terwyl die mans eenkant ge-

sit het.
xi

 Enigiemand wat in die Midde-Ooste opgegroei het sou onmiddellik verstaan die geboorte 

het in 'n private huis plaasgevind.  

Waarom noem die Bybel dan 'n herberg?  

en sy het haar eersgebore Seun gebaar en Hom toegedraai in doeke en Hom in die krip neergelê, om-

dat daar vir hulle geen plek in die herberg  [kataluma] was nie  (Lukas 2:7). 

Die Griekse woord wat Lukas gebruik het is kataluma. Terwyl dit algemeen as ‘herberg’ vertaal 

word, het die woord tog verskeie betekenisse, waarvan een ‘gastekamer’ is. Dit is juis die konteks 

vir die enigste ander plek waar Lukas die woord kataluma gebruik en wat ons in Lukas 22:11 aan-

tref: 
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En julle moet vir die eienaar van die huis sê: Die Meester vra u—waar is die kamer [kataluma] waar 

Ek die pasga met my dissipels kan eet?  

In Lukas 10:34 gebruik hy die woord pandokheion om na 'n kommersiële herberg te verwys: 

Maar 'n sekere Samaritaan wat op reis was, het op hom afgekom; en toe hy hom sien, het hy innig 

jammer gevoel, en na hom gegaan, sy wonde verbind en olie en wyn daarop gegooi. Hy het hom toe 

op sy eie pakdier gehelp en hom na 'n herberg [pandokheion] geneem en vir hom gesorg.  (Lukas 

10:33-34). 

Gevolglik blyk “geen plek in die gastekamer” die korrekte vertaling van Lukas 2:7 te wees. Die 

rede waarom daar geen plek in die gastekamer gewees het nie (waar Josef en Maria ook sou gebly 

het) is bloot dat die teenwoordigheid van ander mense in die gastekamer geen privaatheid sou ver-

leen het vir die geboorteproses nie, óf dat die gastekamer inderdaad vol was toe hulle daar aange-

kom het. Dit sou meegebring het dat hulle in die gewone leefruimte met die tuisfamilie deel in die 

aanvaarde gebruike van die dorpskultuur. Baily beklemtoon dat, terwyl Lukas se bedoeling van 'n 

gastekamer lank reeds erken is, dit aangepas is weens 'n gebrek aan begrip van die kulturele agter-

grond en omgewing. He wys daarop dat ons almal gekonfronteer word met die geweldige gewig 

van kerktradisie wat aandring op die “geen plek in die herberg” wanvoorstelling.
xii

 

Het die herders die pasgebore baba Jesus in Bethlehem besoek? 

Die Bybel is weer eens baie duidelik. 'n Engel van die Here het aan 'n groepie herders buite in die 

veld waar hulle na hul kudde omgesien het verskyn, en aan hulle gesê: 

Moenie vrees nie, want kyk, ek bring julle 'n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk sal 

wees, dat vir julle vandag in die stad van Dawid gebore is die Saligmaker wat Christus, die Here, is. En 

dit is vir julle die teken: julle sal 'n Kindjie vind wat in doeke toegedraai is en wat in die krip lê. (Lukas 

2:10-12). 

Die herders het hulle na Bethlehem gehaas en Josef en Maria met die Kindjie in die krip gevind.  

Het drie wyse manne uit die Ooste die pasgebore baba Jesus in Bethlehem besoek? 

Ons het grootgeword met 'n duidelike beeld van drie wyse manne wat die baba Jesus besoek het 

waar Hy in die krip gelê het, en wat dus in Bethlehem was. Al die prentjies en ander illustrasies wat 

deur die jare voorgekom het, het hierdie beeld ongetwyfeld as waarheid in ons verstand vasgevang. 

Die Bybel beskryf egter nie die aantal wyse manne nie: 

En toe Jesus te Betlehem in Judéa gebore is, in die dae van koning Herodes, het daar wyse manne uit 

die Ooste in Jerusalem aangekom en gesê: Waar is die Koning van die Jode, wat gebore is? Want ons 

het sy ster in die Ooste gesien en gekom om Hom hulde te bewys (Mat. 2:1-2). 

Die getal van drie is waarskynlik afgelei van die drie geskenke van goud, wierook en mirre wat hul-

le vir Jesus gebring het. Laat ons vir die tyd en plek van die besoek weer ons aandag op die By-bel 

fokus: 
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En nadat die dae van haar reiniging volgens die wet van Moses vervul was, het hulle Hom na Jerusa-

lem gebring om Hom aan die Here voor te stel, soos geskrywe is in die wet van die Here: Elke manlike 

kind wat die moederskoot open, sal heilig vir die Here genoem word; en om die offer te gee volgens 

wat gesê is in die wet van die Here: 'n paar tortelduiwe of twee jong duiwe (Lukas 2:22-24). 

En toe hulle alles volbring het wat volgens die wet van die Here was, het hulle teruggegaan na Ga-

liléa, na hulle stad Násaret (Lukas 2:39). 

Vincent wys daarop dat die moeder van 'n kind levities onrein was vir veertig dae na die geboorte 

van 'n seun, en vir tagtig dae na 'n dogter se geboorte.
xiii

 Dus, volgens die Bybel, het die familie 

Bethlehem veertig dae na Jesus se geboorte verlaat, al die spesifieke vereistes van die wet in Jerusa-

lem volbring en toe na hul eie huis in Násaret, Galiléa teruggekeer.  

Die Bybel spesifiseer nie presies wanneer die wyse manne uit die Ooste in Jerusalem opgedaag het nie, op 

soek na die Een wat gebore is as die Koning van die Jode en wie se ster hulle in die Ooste (d.w.s. in hul land) 

gesien het. Mattheus 2:1 verklaar bloot dat hulle in Jerusalem aangekom het toe Jesus te Bethlehem in Judéa 

gebore is. Die King James Weergawe lui “when Jesus was born” en die Holman Christian Standard Bible se 

teks lui weer “after.” Dit is nie duidelik hoe lank na Jesus se geboorte hul in Jerusalem aangekom het nie. 

Laat ons ook duidelikheid verkry oor die volgende: Hulle het nie die ster gevolg Jerusalem toe nie; hulle het 

dit bloot in die Ooste gesien. Die implikasie is dat hulle die teken van die ster geïnterpreteer het en na Jerusa-

lem toe gekom het synde die setel van die Joodse koning, met die verwagting om die Een wat as die Koning 

van die Jode gebore is daar te vind. 

Daar is nie oral eenstemmige sienings oor wie hierdie wyse manne was nie. Volgens Vincent was 

hulle lede van 'n priesterlike groep onder die Mede en Perse, wat hulself hoofsaaklik toegespits het 

op natuurgeheime, astrologie en medisyne.
xiv

 

Herodes en die hele Jerusalem was ontsteld oor hierdie nuus. Hy het sy hoofpriesters en skrifgeleer-

des uitgevra en hulle het vir hom gesê die Messias sou volgens die profeet (Miga 5:2) in Bethlehem 

in die land van Juda (om dit van Bethlehem in die gebied van Zebulon te onderskei) gebore word.
xv

 

In 'n geheime ontmoeting met die wyse manne vra Herodes hulle uit na die presiese tyd van die ster 

se verskyning. Vervolgens stuur hy hulle na Bethlehem met die versoek om aan hom verslag te 

doen wanneer hulle die Kind gekry het sodat hy ook aan Hom hulde kon gaan bewys. 

Na die koning se gesprek het hulle vertrek. Die ster wat hulle in die Ooste gesien het, het tot hul 

vreugde weer verskyn en vooruitgegaan en bo-oor die plek gaan staan waar die Kindjie was. Hulle 

het in die huis gegaan en die Kindjie by Maria, sy moeder, gevind en aan Hom hulde bewys. Vol-

gens die beskrywing van Lukas het dit in Násaret gebeur. Omdat hulle in 'n droom gewaarsku is om 

nie terug te keer na Herodes toe nie, het die wyse manne met 'n ander roete na hul land toe gereis. 

DIE DATUM VAN JESUS SE GEBOORTE 

Hierdie onderwerp het oor baie eeue heen die aandag van geleerdes en ander geniet. Daar is 'n ver-

skeidenheid sienings, beide wat die jaar van Christus se geboorte as die spesifieke dag betref. Onge-

lukkig is sommige van die geskrifte in 'n onnodig afbrekende gees gemaak.  Ek gaan nie die be-

skikbare bronne en besprekings in besonderhede analiseer nie – hierdie artikel word nie as 'n gede-

tailleerde akademiese verhandeling aangebied nie. Lesers wat graag dieper wil delf kan die onder-

werp verder bestudeer in die bronne waarna daar in die eindnotas verwys word. 

In hul bestudering van hierdie onderwerp het mense algemeen die historiese rekord van verskeie 
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gebeure en geboortedatums gebruik. Selfs hier tref mens verskille in menings aan weens foute en 

leemtes in tydslyne. Daar is byvoorbeeld verskille t.o.v. gebeure soos Herodes se dood, die tydperk 

van Cirénius se goewerneurskap en of hy die posisie een- of tweekeer beklee het, ens. Sommige 

Bybelchronoloë dui 19 April as die datum van Jesus se geboorte aan, ander glo dit was 30 Mei, ter-

wyl Clement van Aleksandrië weer 17 November as die datum verklaar het. Ongelukkig het 'n reeks 

aanvalle op Rome (deur die sogenaamde barbare) gedurende die 15de eeu enige dokumente wat 

moontlik bestaan het, vernietig. Boonop het die Jode die viering van iemand se verjaarsdag as 'n 

heidense (paganistiese) gebruik beskou.
xvi

 

Hunt verklaar dat hierdie siening moontlik kon verander het na een van aanvaarding van die gebruik 

namate die getalle nie-Joodse bekeerlinge toegeneem het. In sy lywige bespreking van die onder-

werp, waarin hy aandag gee aan twee belangrike teorieë wat ontwikkel het, te wete die Geskiedenis 

van Godsdienste-teorie en die Berekeningsteorie, kom Simmons tot die gevolgtrekking dat nie een 

van hulle opsigself voldoende bevestiging van die oorsprong van die Kersfeesdatum gee nie. Hy 

beaam egter dat chronologiese bewyse baie sterk heenwys na 25 Desember as die werklike datum 

van Christus se geboorte. Die aanname deur vele dat Kersfees geen verband hou met die datum van 

Christus se geboorte nie, word al minder geloofwaardig en moeiliker om te verdedig.
xvii

 

In die lig van die bewyse voor hom verklaar Simmons dan dat die moontlike oordrag van Christus 

se geboortedatum deur tradisie van die apostels of selfs Jesus se familie, nie logies uitgeskakel kan 

word nie. Aangesien die tradisionele geboortedatum klop met verskeie historiese aanduiders wat in 

die Evangelies en historiese rekords beskikbaar is, het ons alle rede om dit as die ware bron en oor-

sprong van die Kersfeesdatum te aanvaar.
xviii

 

Daar is ook wye ooreenstemming onder die vroeë Christenskrywers, so ver terug as Irenaeus in die 

tweede eeu, dat die Christus in die jaar 2 v.C. gebore is (met 10 Januarie van die jaar 1 v.C. as die 

ware datum van Koning Herodes se dood).
xix

 

Hoe behoort ons die moderne Kersfeesgety te benader? 

Daar kan geen twyfel wees nie dat ons nodig het om tussen twee aspekte te onderskei, waarvan een 

die naakte gekommersialiseerde en intense materiële geleentheid is. Dit is een waarin die gode van 

die moderne materiële wêreld openlik aanbid word. 'n Voormalige kennis van my het eenmaal ver-

klaar dat Kersfees (of moet ek dalk sê Xmas?) vir hom drinktyd is. 

J. I. Packer het 'n ander siening en dit is een waarop ek kies om “Amen” te sê:  

The Christmas message is that there is hope for a ruined humanity—hope of pardon, hope of 

peace with God, hope of glory (…). It is the most wonderful message the world has ever heard, or 

will hear. (…) the ‘Christmas spirit’ (…) ought to mean the reproducing in human lives of the tem-

per of Him who for our sakes became poor at the first Christmas. And the Christmas spirit itself 

ought to be the mark of every Christian all year round.xx 

OPSOMMING 

Op grond van die Bybelrekord soos wat ek dit uitgelig en met historiese en kulturele inligting aan-

gevul het, kan ons met veiligheid verklaar: 
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 Jesus van Násaret is in die dorp Bethlehem in die land van Juda gebore. 

 Hy is in 'n eenvoudige, maar gewone huis gebore en nie in 'n stal nie. 

 'n Groep herders het die familie op die dag/nag van Sy geboorte besoek. 

 Die familie het Bethlehem 40 dae later verlaat toe Maria die reinigingswet volvoer het. 

 Hulle het daarvandaan na die tempel in Jerusalem toe gegaan, waar hulle die Seun volgens die ver-

eistes van die wet aan die Here voorgestel het. 

 Toe dit voltooi is, het die familie teruggekeer na hul tuisdorp Násaret in Galiléa. 

 Hier is Maria en haar seun, Jesus, aangetref deur ŉ groep wyse manne, lede van ŉ priesterlike 

groep uit die Ooste. 

Die bronne wat ek bestudeer het, het my oortuig dat 25 Desember inderdaad die dag is waarop die Christus 

gebore is (en in die jaar 2 v.C.). 

TER AFSLUITING 

Wel Gerrie, en as jou aanvaarding van 25 Desember as die datum waarop Jesus van Násaret in 

Bethlehem in die land Juda gebore was, dan verkeerd is? En hoe kan ons deelneem aan feesvieringe 

wat baie sê van 'n heidense of paganistiese vereringsfees vir 'n heidense afgod oorgeneem is? 

Ek verstaan dat standpunt-innames soos hierdie altyd die gevaar inhou van rasionalisering of ver-

draaiing van feite om 'n verlangde uitkoms te pas. Maar ons het geen probleem om die name van 

heidengode te gebruik in ons verwysing na die sewe dae op ons kalender nie. As ons trou, dra ons 

ons troupand met vreugde, iets wat 'n paganistiese oorsprong het. In astrologie is die ringvinger by-

voorbeeld spesifiek met die son geassosieer. Ons besoek selfs getrou ons institusionele kerke wat 

vol is van die vlekke van Griekse filosofie en Romeinse tradisie, waarin die sentraliteit van Christus 

vervang is deur die sentraliteit van die prediker en sy preek. In hierdie omgewing gee sommiges 

lering dat die kweek van bonsaiboompies 'n demoniese aktiwiteit is. Om 'n klein spuitfonteintjie in 

jou huis te hê lok na bewering demoniese watergeeste. Die viering van verjaarsdae is 'n algemene 

gebruik dwarsdeur die Christenwêreld. En so gaan die lys aan en aan.  

Dink aan Paulus. Handelinge 17:22-35 beskryf hoe Paulus Athene toe is. Daar tref die leser hom 

aan waar hy in hul Areopagus praat: “(…) terwyl ek rondgegaan en julle heiligdomme aanskou het, 

het ek ook 'n altaar gekry waarop geskrywe is: Aan die onbekende God.” Net daar neem Paulus die 

heidense altaar en omskep dit in 'n Christusgeleentheid! 

As Paulus dít kon doen, waarom sal ons nie ook 'n heidense situasie (as dit een is) neem en in 'n 

Christusgeleentheid omskep nie? Ons kla oor die wêreldsheid wat Kersfees vir kommersiële doel-

eindes gekaap het instede daarvan om dit as gelowiges in Christus as 'n dag aan te gryp om werklik 

te maak soos ons sê (soos ons in Engels sê: “to truly walk our talk”). Hoeveel beter kan ons dít 

doen as om op Kersfees nie net ons liefde vir die Christus, die geliefde Seun van die Vader se liefde 

vir ons te verklaar nie, maar ook ons liefde vir mekaar as families? Ongelukkig is gelowiges pas-

sief-tevrede dat die dissipels van die okkulte gryp wat hulle ookal wil hê vir hul doeleindes. Hulle 

vat die skoenlapper, maak 'n okkultesimbool daarvan en ons doen niks. 

Hoeveel van ons laat ons mening hoor wanneer wetgewers wette maak om byvoorbeeld aborsie te 

wettig? Dink aan die mense wat gereeld gearresteer word vir renosterstropery. Hulle haal die hoof-
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opskrifte in waarskynlik al die nuusblaaie. Om ons het aborsie egter 'n daaglikse en onsigbare 

moordritueel geword. Maar ons baklei eerder vanuit die kerk teen Kersfees as teen die wettiging 

van aborsie. As sowat 75% van die Suid-Afrikaanse bevolking Christene is , aldus die statistieke, 

hoe is dit dan moontlik dat hierdie Christene mense wat God laster (of dan minstens ‘Christen’ hui-

gelaars is) verkies om ons land te regeer? Iets is oënskynlik baie, baie verkeerd met ons waardes.  

Miskien moet ons almal Kersfees geniet as 'n dag om die Koning van die konings en Here van die 

here te vereer deur 'n slag na onsself te kyk. In sy boek “Fundamentalism and the Word of God,“ 

merk J.I Packer die volgende op: 

We do not start our Christian lives by working out our faith for ourselves; it is mediated to us by 

Christian tradition, in the form of sermons, books, and established patterns of church life and fel-

lowship.  We read our Bibles in the light of what we have learned from these sources; we approach 

the Scripture with minds already formed by the mass of accepted opinions and viewpoints with 

which we have come into contact, in both the church and the world…It is easy to be unaware that it 

has happened; it is hard even to begin to realize how profoundly tradition in this sense has molded 

us.  But we are forbidden to become enslaved to human tradition, either secular or Christian, whet-

her it be “catholic” tradition, “critical” tradition, or “ecumenical” tradition.  We may never assume 

the complete rightness of our own established ways of thought and practice and excuse ourselves 

the duty of testing and reforming them by Scriptures. xxi 

Met dit alles gesê, weerklink die boodskap van God deur Sy profeet Jesaja (29:13) aan die mense 

van Judéa, en in Jerusalem herhaal aan die Skrifgeleerdes en Fariseërs deur Jesus van Násaret (Mat. 

15:8) nog klokhelder as 'n herinnering aan ons almal vandag: 

En die Here het gesê: Omdat hierdie volk nader kom met hulle mond en My eer met hulle lippe, ter-

wyl hulle hul hart ver van My hou, sodat hulle vrees vir My 'n aangeleerde mensegebod is, … (Isa 

29:13). (My beklemtoning). 

Inderdaad kan mens vra, waar staan ons nou? 
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