
Die belofte van Christus se geboorte in die Ou Testament! 
Maandag 6 Desember 2021 

 
Jaar na jaar vier ons Kersfees, ek verkies om dit die Christusfees te noem.  Maar Christus se 
geboorte is nie ‘n blote Nuwe Testamentiese gebeurtenis nie, maar dit is alreeds in die tuin van 
Eden deur God self aangekondig.  Die Christusfees is die genade van God oor ‘n gevalle 
mensdom.                                                                  Gen 3:15 

                      “Ek stel vyandskap tussen jou en die vrou, tussen jou nageslag en haar nageslag.     
                         Haar nageslag sal jou kop vermorsel en jy sal hom in die hakskeen byt.” 

 
Hier reg in die begin van die Bybel, trouens nog in die tuin van Eden, waar Adam en Eva gebly 
het en gesondig het, is God self aan die Woord: 
God kondig Jesus Christus se geboorte en oorwinning aan.  Nie altyd so duidelik en direk 
nie, maar tog indirek en tog omdat ons die Skrif ken, duidelik. 

• Die Moederbelofte of Proto-evangelie aankondiging  Gen 3:15 
• Die herhalende beloftes van Christus se geboorte in die Ou Testament. 

Jes 7:14  “’n Jong vrou sal swanger word en ‘n seun in die wêreld bring en sy sal hom 
Immanuel noem.” 
Jes 9:5 “Vir ons is 'n Seun gebore, aan ons is 'n Seun gegee; Hy sal heers, en Hy sal 
genoem word: Wonderbare Raadsman, Magtige God, Ewige Vader, Vredevors.” 
Miga 5:1   “Maar jy, Betlehem-Efrata, jy is klein onder die families in Juda, maar uit jou 
sal daar iemand kom wat aan My behoort en hy sal in Israel regeer. Sy begin lê ver terug, 
in die gryse verlede!” 

• Die  aankondiging van Christus se geboorte in die Nuwe Testament. 
Luk 1:26ev   Die geboorte van Jesus word aan Maria verkondig. 
Luk 1:39ev   Die geboorte van Jesus word aan Elisabet geopenbaar. 
Luk 1:67ev   Die geboorte van Jesus word aan Sagaria verkondig. 
Mat 1:19       Die geboorte van Jesus word aan Josef geopenbaar. 
en dan  

• Die geboorte van Jesus Christus self.   Luk 2:1-7 
 
Die gaan vanmôre oor die Proto-evangelie aankondiging.     Gen 3:15 
 
Gen 3:15 is die eerste Kersboodskap van die Bybel.  Nou dit is sekerlik baie wyd gestel.   
Maar hier vind ons die eerste evangelie-aankondiging en evangelie-verkondiging in die Bybel. 
Dit kom uit die mond van God self.  God rig dit in die eerste plek aan die Satan self.    
 
Satan se kop gaan vermorsel word.  Satan gaan nie ophou om die mensdom aan te val nie.   Hy 
gaan gedurigdeur die mens in die hakskeen byt.  Dit beteken dat hy gaan aanhou en aanhou om 
die mens van God af te probeer verlei.   Trouens ons lees in 1 Petr 5:8 dat die Satan rondloop 
soos ‘n brullende leeu en altyd op soek is na iemand om te verslind.   Satan word genoem die 
vader van die leuen, Joh 8:44.   Maar Satan se kop gaan vermorsel word.  
 
Satan se kop gaan vermorsel word.    
Dit beteken dat Satan oorwin gaan word.   



Jesus Christus se geboorte was die begin van die oorwinning en vermorseling van Satan se kop. 
Jesus Christus se geboorte getuig van ‘n nederige begin.   
‘n Geboorte in ‘n stal, in ‘n krip, nie in ‘n stad nie, maar in die kleine dorpie Betlehem. 
 
Kersfees is die begin van die oorwinning wat oor Satan aangekondig is. 
Daarom is dit ‘n feestyd.  
‘n Christusfees.    
Jesus Christus is gebore.   
Hy het die dood oorwin aan die kruis.    
Hy het opgevaar na die hemel.   
Koning is Hy daar. 
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