
Kersfees – tyd van hartseer en swaarkry vir baie 

 
Kersfees is dikwels die swaarste tyd van die jaar.  Die verliese, hartseer en swaarkry 

van die jaar staan net té duidelik afgeëts teen die agtergrond van vrolikheid, sukses 

en saamwees wat op die oppervlak deur die somervakansie-feestyd uitgebeeld word.  

Dit lyk dalk of ander geluk, voorspoed en vrede ervaar terwyl  jou hart huil oor die 

teenoorgestelde.  Dit voel of jy nie kan deel hê aan die wese van die Kerstyd nie. 

 

Die troos is: dit is waarskynlik juis die ander met die oppervlakkige skyn van 

voorspoed en sukses wat nie werklik deel het aan Kersfees nie.  Hoe kan ons 

“gelukkig” wees terwyl daar honger, geweld, stryd en onmin in die wêreld rondom 

ons is?  Dis mos niks minder as selfsug om nie in ander se nood en hartseer te deel 

(as jy dan nie jou eie het nie) nie net omdat dit met jóú goed gaan nie.  Dit is ook 

om ‘n baie groot deel van die Kersverhaal te ignoreer.  Neem maar net die kort 

gedeelte van Mat 2:13-23 waar Jesus en sy familie na ‘n ander land moet vlug—vlug 

om nie gevang te word nie en om as vreemdelinge, ontheemdes in ‘n vreemde land 

te moet oorleef.  Neem maar net die gekerm, die groot gehuil en groot gejammer 

oor die baie seuntjies wat wreed doodgemaak is.  Dit is nie iets om oor bly te wees 

en fees te vier nie. 

 

Vier ons te veel fees, is ons te bly oor die geboorte van Jesus, dat ons die hartseer 

van ander miskyk?  Fokus ons so op ons eie verlossing dat ons nie raaksien hoedat 

Jesus soos ‘n vreemdeling op hierdie aarde behandel is nie?  Kyk ons sy vernedering 

en daarmee saam sy intree in die onvolmaaktheid van hierdie skepping, mis omdat 

ons fokus op die geredheid van ons siele en nie op dit waartoe Hy ons geroep het 

deur sy lewe en prediking nie? 

 

Jesus het nie mens geword net om bo alles verhewe te wees en onaangeraak te 

wees deur die hartseer en eensaamheid van hierdie wêreld nie.  Nee, hy het ten 

volle deel gehad aan al die swaarkry van menswees. 

 

Om dus in die Kerstyd bewus te wees van alles wat nie reg en lekker is nie, is om 

saam met God hartseer te wees oor die toestand waarin die wêreld homself bevind.  

Gelukkig is daar altyd hoop.  Uit Egipte keer Jesus terug.  Uit die dood en hartseer 

van Jesus kom Lasarus uit die graf.  Uit die dood van Jesus kom die lewe.  Moet dus 

nie dat jou hartseer of eensaamheid jou onderkry nie, weet maar net dat dit deel is 

van hoe God ook voel oor die onvolmaaktheid.  En weet dat daar in Christus altyd 

hoop is ... 
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