
Niks is vir God onmoontlik nie 

Lukas 1:26-38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Niks is vir God onmoontlik nie.” Dis die een gedagte wat uitstaan in hierdie 
uitsonderlike verhaal. Want die verhaal vertel van die dag toe die onmoontlike gebeur 
het – dit wat ver bokant ons menslike vermoëns en begrip uitgaan. Wat hier gebeur is 
‘n misterie; jy kan dit eintlik nie in woorde gesê kry nie. Dit vertel van dié dag toe hemel 
en aarde ontmoet het, toe die Ou en Nuwe Testament aan mekaar geraak het, die 
historiese moment waar die Skepper in sy skepping ingebreek het, waar God die grens 
tussen die goddelike en menslike oorgesteek het. Hier word vertel van die wentelpunt 
toe God self mens kom word het ... op hierdie punt het die ganse geskiedenis gekantel 
en ‘n nuwe loop geneem.  

Hoe beskryf Lukas dié gebeure?  

I 

Die eerste belangrike punt wat Lukas beklemtoon, is dat dit God self is wat hier die 
inisiatief neem. God self is aan die werk. Agter dit wat hier gebeur, is God se besluit, 
sy raadsplan. Dis ‘n besluit wat opborrel uit die fontein van God se hart, ‘n hart vol 
liefde en deernis vir verlore mense. God het besluit in te gryp om sy skepping, wat 
stukkend gebreek het, weer heel te maak; om ‘n nuwe begin met alles te maak. Daarom 
stuur God die aartsengel Gabriel met ‘n spesiale boodskap aarde toe.  

II 

Maar, en dis die tweede belangrike ding wat Lukas wil sê: in die uitvoering van God se 
plan gebruik Hy mense, doodgewone mense. Die boodskap oor God se groot 



verlossingsplan gaan lewer die engel af by ‘n niksvermoedende jong dogter in die 
onbenullige dorpie Nasaret. Maria was waarskynlik nog maar so 12, 13 jaar oud – haar 
pa het reeds reëlings getref dat sy met die timmerman Josef sou trou. Maar die huwelik 
was nog nie voltrek nie.  

Toe die engel by Maria kom, groet hy haar: “Ek groet jou, begenadigde! Die Here is by 
jou. Moenie skrik of bang wees nie” Lukas beskryf iets van Maria se onskuld – sy weet 
van niks, sy verstaan eintlik niks nie, om die waarheid te sê, sy is heel verwonderd, 
verbysterd oor wat nou hier met haar gebeur. Sy het geen aandeel in dit wat met haar 
gebeur nie – sy het dit nie gekies of op enige manier verdien nie. Dis God wat haar 
haar uitgekies en begenadig het. Dis deur háár – ‘n gewone, brose mensekind – wat 
God sy groot plan gaan uitvoer.   

III 

In die derde plek beskryf Lukas dan wat God se plan is, die boodskap wat die engel 
Gabriel moes bring. Maria, die jong maagd, sal ‘n kind in die wêreld bring – sy is eintlik 
reeds swanger. Hoe is so iets moontlik? Dis tog onmoontlik, sê Maria verskrik. “Niks 
is vir God onmoontlik nie”, antwoord die Engel. Hoe dit gebeur het, is en bly vir ons 
as mense ‘n misterie, ‘n wonder wat bokant ons begrip uitgaan.  Maar die Gees van 
God het oor haar gekom, soos ‘n skaduwee. Op geheimenisvolle manier het die 
Allerhoogste self die kind in haar tot lewe gewek. Daarmee het God ingekom in ons 
menslike bestaan in, ‘n mensekindjie binne die skoot van die jongvrou Maria kom 
word. Presies dit is die wentelpunt van die eeue, die moment wat so swanger aan 
betekenis is. Dink net, God word mens, kom slaan tent op hier tussen ons mense. God 
neem menslike vlees aan – Hy word een van ons, Hy kom staan in ons as mense se  
skoene.  

IV 

Wanneer die engel Gabriel dan die name afkondig van hierdie seuntjie wat gebore sou 
word, trek hy bietjie die gordyn van die misterie oop, sodat ons iets meer verstaan van 
wie dié seuntjie  wat uit Maria gebore sou word, werklik is: tegelyk mens en God. Aan 
die eenkant is die baba binne Maria gewoon ‘n mensekindjie, vlees en bloed nes ons 
almal, maar aan die anderkant is dit niemand minder as God self nie. Hierdie misterie 
van tegelyk mens en God-wees is opgesluit in die name wat hierdie kind sou dra.   

Sy naam is Jesus, verklaar die engel. Jesus was ‘n alledaagse naam – talle Joodse 
seuntjies het dié naam gedra. Maar Jesus is meer as net ‘n gewone naam. Dit beteken: 
“God verlos”. Deur hierdie kind Jesus bring God die verlossing vir Israel, en vir die 
ganse wêreld. Jesus beteken Verlosser.    

Sy naam is ook Christus – Grieks vir die Hebreeuse woord Messias, wat beteken die 
gesalfde uit die geslag van Dawid, die een waarna die mense van die Ou Testament so 
lank uitgesien het. Hy is egter nie net die Messias vir Israel nie, bloot ‘n menslike held 
nie, nee. Hy is die gesalfde wat die vrederyk vir die ganse wêreld sou laat aanbreek – 
ver meer as enige mens sou kon vermag. Dis Hy wat die profesie van Jesaja kom vervul 
het: “‘n Jong vrou sal swanger word en ‘n seun in die wêreld bring en sy sal hom 
Immanuel noem – God by ons” (Jesaja 7:14) 

Sy naam is ook Here, wat koning beteken. Hy sou op die troon van Dawid sit, as 
opvolger van Dawid. Maar anders as Dawid of enige ander menslike koning voor hom, 
sal sy heerskappy geen einde hê nie. Daar is iets goddelik, iets heiligs aan sy 
heerskappy.   



Sy naam is ook Seun van die Allerhoogste. Dit beteken niks minder nie as dat 
Hyself ook God is, Hyself is die Almagtige wat mens kom word het. En presies dit is 
die groot misterie – hierdie mensekindjie is tegelyk Seun van die Allerhoogste – God 
self in menslike gestalte.  

V 

Maria kon dit alles nie glo nie. Sy was verbysterd. Is dit wat nou hier met haar gebeur, 
hier binne haar verwek is? Hoe is dit moontlik? Dan stel die Engel haar gerus – jy sal 
dit waarskynlik glad nie verstaan nie Maria, jy hoef ook nie. Hou maar net daaraan vas 
dat niks vir God onmoontlik is nie. Vir God is dit moontlik om ‘n mensekind te word, 
want dit is hoe groot sy liefde vir ons as verlore mense is.  

Hoe reageer Maria, hierdie gewone jongvrou uit Nasaret, dan op hierdie ongelooflike 
afkondiging? Al verstaan sy nie wat hier aan die gebeur is nie, antwoord sy kinderlik 
gelowig: “Ek is tot beskikking van die Here. Laat met my gebeur wat u gesê het.” Dis 
sekerlik die mooiste voorbeeld van geloofsoorgawe: “Here, ek begryp dit nie, maar met 
kinderlike vertroue bied ek myself aan, gee ek myself in u hande... laat met my gebeur 
wat u gesê het.”  

Ons as Protestante is maar skugter om Maria te veel te vereer, ons sien haar nie as ‘n 
soort middelaar tussen ons en God nie. Maar tog is sy besonders, sekerlik die mooiste 
voorbeeld van wat dit beteken om ‘n gelowige te wees. Soos ‘n Abraham, die vader van 
ons geloof, kan sy tereg die moeder van ons geloof genoem word, simbool van wat 
kerk-wees beteken. Sy leer ons hoe om op die boodskap van God se verlossingsplan in 
Christus te reageer met: Here, hier is ek. Wat U hier doen is bokant my begrip, ver 
meer as wat ek in woorde kan sê, dis ‘n misterie ... maar ek aanvaar dit, ek glo dit, ek 
bied myself aan – laat U wil met my gebeur.    

      


