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ZONDAG 14  
Vraag 35: Wat betekent: Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd 
Maria? Antwoord: Dat de eeuwige Zoon van God, die waarachtig en eeuwig God is en blijft, 
door de werking van de Heilige Geest de ware menselijke natuur uit het vlees en bloed van 
de maagd Maria heeft aangenomen om werkelijk de nakomeling van David te zijn, Zijn 
broeders in alles gelijk, maar zonder zonde.  
Vraag 36: Welk nut hebben de heilige ontvangenis en geboorte van Christus voor ons? 
Antwoord: Dat Hij onze Middelaar is en met zijn onschuld en volkomen heiligheid mijn 
zonden, waarin ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht bedekt.  
  
Terug naar het begin! 
1. Het wonderlijke feit 
2. Het heerlijke doel 
3. Het grote nut 
  
1. Het wonderlijke feit 
Wat een wonder, niet in woorden te vatten: Jezus Christus, Zoon van God, geboren uit de 
maagd Maria. Nathanael begrijpt het ook niet. Kan uit Nazareth iets goeds komen? Bij Jezus 
is er begrip voor deze vraag. Nathanael wordt niet afgewezen. Hij wordt naar Filippus geleid 
om Jezus persoonlijk te ontmoeten! Daar gaat het om in zijn en ons leven! De persoonlijke 
ontmoeting met de Heere Jezus. Dat betekent niet dat al onze vragen opgelost worden. Het 
betekent wel dat het geheimenis van de geboorte van Jezus geheimenis laten blijven. Dat is 
geen zwaktebod. Zoals bij de geboorte van een kind is onze beperktheid de reden dat we het 
wonder niet in woorden kunnen vatten. We kunnen er wel van zingen: hoe groot zijt Gij! 
De catechismus doet een poging de ontvangenis en geboorte van Jezus onder woorden te 
brengen. Daarmee verzamelen ze bijbelse gegevens en brengen dan samen in een geladen 
zin.  
Het is goed te bedenken dat de gegevens omtrent de geboorte van Jezus na het sterven van 
de Heere Jezus zijn opgeschreven.  De mensen in de tijd van Jezus wisten niet wat wij weten: 
waar en hoe Jezus geboren zou worden. Twee voorbeelden worden in de preek genoemd: 
Joh. 6:42 en Joh. 7:42. 
Via Mattheus en Lukas is er het nodig bekend geworden over dit wonderlijke feit. 
Waar gaat het nu om? Als je de eerste zin van de catechismus zou samenvatten kun je 
zeggen: Jezus: Hij blijft wat Hij was - God-; Hij wordt wat Hij niet is -mens-. De Eeuwige is 
onze tijd-genoot geworden. God Die de hemelse heerlijkheid bewoont, wordt mensenkind. 
‘De verborgenheid der godzaligheid is groot: God geopenbaard in het vlees…’ (1 Tim. 3:16) 
De Koning der eeuwen komt in de gestalte van een dienstknecht. 
Hij is gekomen, Zijn geboren worden is een daad geweest. Het overkwam hem niet, zoals 
onze geboorte ons - in zekere zin - 'overkomen is'. Bovendien is Zijn komen diep 
vernederend geweest. Hij kwam om te sterven en zo het leven te verwerven! 
Bovendien is Hij 'ontvangen van de Heilige Geest'. Wat een troost! Wij zijn vanaf het uur van 
onze ontvangenis in zonden ontvangen en geboren; Hij wil vanaf het allereerste begin als 
mens komen naar deze wereld komen. Zo diep is Hij met ons zondaren begaan. Wat is de 
reden? 
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2. Het heerlijke doel 
1. Omdat Christus het ware zaad van David zou zijn. 2 Sam. 7:12 zegt ‘Wanneer uw dagen 
vervuld zullen zijn en gij met uw vaderen zult ontslapen zijn, zo zal Ik uw zaad na u doen 
opstaan, dat uit uw lijf voortkomen zal, en Ik zal Zijn koninkrijk bevestigen’. Jezus Christus is 
de ware Zoon van David. Het beloofde vrouwenzaad, wat het slangenzaad overwonnen 
heeft. In het Oude Testament zijn er tal van pogingen gedaan om te verhinderen dat Jezus, 
als het ware zaad van David, geboren zou wordne. Het is -Gode zij dank! - niet gelukt. Jezus 
is de Zoon van David, Die eens definitief de troon van David zal beklimmen. 
2. Omdat Christus ons in alles gelijk moest worden. We mogen dat heel diep en wijd 
opvatten. Kohlbrugge zei dat we Jezus niet te diep in het vlees kunnen trekken. Met andere 
woorden: Jezus is zo echt mens geweest, dat Hij mijn pijn, eenzaamheid, moeite, zorg, 
benauwdheid, aanvechting, bestrijding etc. Doorleeft en meegemaakt heeft. Hij begrijpt het 
van binnenuit. Wat kan Hij daarom mee-lijden en mee-leven. Als geen ander! 
  
3. Het grote nut 
Voor wie is zondag 14 een troost? Voor mensen die terug naar het begin gaan. Bij de 
oplossing van een probleem is het soms geboden terug te gaan naar de oorzaak. Hoe is dit 
probleem er gekomen? Vanaf het allereerste begin is het helemaal mis met ons. We zijn 
geen slachtoffer, maar dader. We maken onze schuld dagelijks groter. Wie zichzelf niet kan 
rechtvaardigen voor God, maar belijden moet in ongerechtigheid ontvangen en geboren te 
zijn, gaat de diepgang en reikwijdte van zondag 14 verstaan. Jezus heeft mijn plaats 
ingenomen. Hij wilde een 'Adamskind' worden. Wie terug gaat naar zijn eigen begin, wordt 
aan de hand genomen en teruggeleid naar Jezus' begin. Dat was volkomen goed. Hij kan en 
wil met Zijn onschuld mijn schuld bedekken. Door het vertrouwen op Zijn offer doet Jezus 
mij 'verzoend voor 't oog des Vaders treden'. Hier word ik klein en God zo groot.  
  
Enkele vragen voor persoonlijke of gemeenschappelijke bezinning  
1. Wat is voor jou de troost dat Jezus werd wat Hij niet was (namelijk een mens)? 
2. Wat is voor jou de troost dat Jezus bleef wie Hij was (namelijk God)? 
3. Hoe is Hebr. 2:14 jou tot troost? 
4. Ter meditatie: 
Die voor de wereld is te groot, 
Ligt hier nu in Maria’s schoot. 
Hij is een kindje klein en teer, 
Die alles onderhoudt als Heer. 
Dit alles heeft Hij ons gedaan, 
Zó diep is Hij met ons begaan. 
Verheug u, ganse christenheid, 
En breng Hem dank in eeuwigheid. 
  
Voor de kinderen:  
Hoe oud ben jij? Wist je dat de Heere Jezus ook zo oud geweest is? Wat betekent dat voor 
jou? 
Hoe kan het dat de Heere Jezus nooit zonde deed?  
  
  
 


