
Die Immanuelteken – ’n Vaste en sekere Hoop!  
God-met-ons! 

Maandag 13 Desember 2021 
Lees:            Jes 7:1-25;  Mat 1:18-25;   Open 21:1-8 
Teksverse:   Jes 7:14;    Mat 1:21,23;     Open 21:3 
 

Jes 7:14 
“Die Here sal daarom self vir julle 'n teken gee: 

'n Jong vrou sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring en sy sal hom Immanuel noem.” 
 
Oor twee weke is dit Kersfees.  Gewoonlik word daar nou gepreek oor Jesus se geboorte.   Dit is 
ook reg so, want dit is die tyd van die jaar waar ons terugdink aan Jesus Christus se geboorte.   
Maar van Jesus se geboorte word al van die Ou Testamentiese tyd af geprofeteer. Trouens, 
terwyl Adam en Eva nog in die tuin van Eden was, in Gen 3;15, is daar deur God geopenbaar 
van die verlossing vir sy kinders. As ons dan Jes 7:14 lees,  dan blyk dit asof daar direk van Jesus 
se geboorte geprofeteer word.  Maar ons moet die profesië in konteks bestudeer totdat ons 
uiteindelik by die volle betekenis daarvan kom. 
Ons gaan vandag, na die volgende drie sake kyk: 

• Die profesie van Immanuel Jes 7:14 
• Die vervulling van Immanuel  Mat 1:21,23 
• Die ewige betekenis van Immanuel  Open 21:3 

 
1    Die profesie van Iammanuel in Jes 7:14   Lees asb Jesaja 7;1-25 vir die agtergrond. 
Die betekenis van Immanuel in Jes 7:14 gee vir koning Agas, wanhoop ipv hoop omdat hy 
kleingelowig is.   Die Aramese koning Resin en die Israelitiese koning Peka was alreeds in 
Efraim, Israelitiese grondgebied, waar hulle kamp opgeslaan het. Koning Agas van Juda was so 
bang dat hulle gebewe het soos bome in die wind.  God het aan Jesaja opdrag gegee, om saam 
met sy seun Sear-Jasub, Agas te gaan kalmeer.    Ons lees in  

Jes 7:15 
“Bedaar! Bly kalm! Moenie bang wees nie! Moet jou nie ontstel oor 

hierdie twee stukke brandhout nie, hulle rook net. Moenie bang 
wees vir die dreigemente van Resin en sy Arameërs en van Peka 

seun van Remalja nie.” 
Maar Agas het steeds dit nie geglo nie en kleingelowige en ongelowig gebly. 
Dan sê die Here verder vir Agas dat hy ‘n teken moet vra.  V11 
Weereens wil Agas nie gehoor gee nie. v12 
Toe gee die Here vir Agas die Immanuel teken.  Jes 7:14 
“Kyk, die maagd sal swanger word en ‘n seun baar en hom Immánuel noem.” 
 
Die belofte van God dat die gevaar sou verdwyn voordat die kind grootgeword het, het waar 
geword en daarom het die vrou die kind genoem, Immanuel – God by ons.   
Maar nou kom ons by punt 2, weereens Immanuel, maar in die Nuwe Testament. 
 
2    Die vervulling van Immanuel in Mat 1:21,23 wat hoop gee,  God-met-ons! 
LEES:  Mat 1:18-25   (21)  “Sy sal 'n Seun in die wêreld bring, en jy moet Hom Jesus noem, want dit 
is Hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos.”  23  “Die maagd sal swanger word en 'n Seun in die 
wêreld bring, en hulle sal Hom Immanuel noem.” Die naam beteken God by ons.” 



Die profesie wat in Jes 7:14 gegee is, materialiseer hier, kom hier in vervulling, die werklike 
betekenis.    Hier word direk deur die engel aan Josef sowel as aan Maria geopenbaar dat sy as 
maagd sal swanger word en ‘n Seun in die wêreld sal bring en hulle moet Hom … 

• Jesus noem, wat Verlosser beteken  
• MAAR ook sal Hy Immanuel genoem word. 

Dan lees ons dit is die vervulling van die profesie wat deur die profeet Jesaja in Jes 7:14 van 
gespreek is. 
Jesus Christus is gebore uit die maagd Maria en dit is die Kersfeestyd waar ons nou die geboorte 
van ons Here Jesus Christus vier.     Jesus beteken Verosser.  Immanuel beteken God-met-ons. 
 
Dink jouself in…. God-by-ons ….  Immanuel ….ons is nie alleen nie.  Ons is nie oorgelaat aan 
die noodlot of aan omstandighede of die virus of eensaamheid nie.   

• God-by-ons! 
 
Die belofte dat ons nie alleen is nie herhaal Matteus op verskeie plekke in die Skrif, implisiet en 
eksplisiet. 
 
Eerstens, die belofte waar daar twee of drie in God se Naam bymekaar is. 
Mat 18:18-20   “20  want waar twee of drie in my Naam saam is, daar is Ek by hulle.” 
 
Tweedens, die belofte aan die dissipels en natuurlik die kerk na Jesus se opstanding:         
Mat 28:16-20  20 “En onthou: Ek is by julle al die dae tot die voleinding van die wêreld.” 
 
Derdens die belofte van die Heilige Gees. 
Jesus Christus het die Heilige Gees na ons gestuur om by ons en in ons te wees.                         
Joh 14:16,17    16  “Ek sal die Vader vra, en Hy sal vir julle 'n ander Voorspraak stuur om vir ewig by 
julle te wees, 17  naamlik die Gees van die waarheid….” 
 
Jesus Christus is by ons al die dae tot die voleinding v/d wêreld! 
Maar daar is ook nóg ‘n voller betekenis van Immanuel.. 
 
3 Die ewige betekenis van Immanuel in Open 21:3 
 
Lees:  Open 21:1-8;   Open 21:3 “Toe het ek 'n harde stem van die troon af hoor sê: “Kyk, die 
woonplek van God is nou by die mense. Hy sal by hulle bly; hulle sal sy volke wees, en God self 
sal by hulle wees as hulle God.” 
Hierdie is die eskatologiese, die ewigheidsbelofte. 
Ons sal in die hemel by God wees. 
Die Hemel is God se woonplek. 
God is daar altyd, alomteenwoordig daar. 
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