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Heidelbergse Catechismus, 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.  

 

Uit de Bijbel:  Mat. 1:16-25;  Fil. 2:6-11;  Heb. 4:14-16;  

Vragen voor gesprek: 

Ds. M. van Dam 

dsmvandam@solcon.nl 

- ‘Dat  kan natuurlijk niet’, zullen veel mensen zeggen over de maagdelijke geboorte.        
Wie in God gelooft zal echter ook open moeten staan voor de mogelijkheid van een        
onverklaarbaar wonder. Maar let op: in de Bijbel gaat rond de maagdelijke geboorte de 
aandacht niet uit naar de biologie maar naar de theologie.  
Drie punten zijn van belang in de belijdenis van de kerk over ‘maagdelijke geboorte’: 
1.  Jezus, Hij is God... 
De evangelist Mattheüs maakt een behoorlijke inbreuk op de privacy van Jozef (en Maria)  
door zo open te vertellen waar Jozef mee tobt en hoe hij met Maria omgaat. Allemaal om 
duidelijk te maken dat er in Jezus echt een nieuw begin (Gr: genesis)  wordt gemaakt. Hij 
komt bij God vandaan (zie antw. 35 ‘...waarachtig en eeuwig God is en blijft’ ).   
2.  ...en werd helemaal zoals wij…   
Het zinnetje ‘geboren uit de maagd Maria’ wil tegelijk duidelijk maken dat Jezus helemaal 
mens is geworden. Ons in alles gelijk, zie ook Nederlandse Geloofsbelijdenis   
- Jezus is zelf het subject van de menswording en het mag ons raken als we in Fil. 2 lezen  
hoe Jezus voor de weg van vernedering koos.  
- Kerstfeest is bemoedigend, want dit Kind kent onze strijd en moeite en komt daarin    
naast ons staan. Kerstfeest is een begin van en ook een voorwaarde voor de verzoening 
tussen God en ons. 
3.  … maar zonder zonde.                                                                                                                                                                

Zoals ook in Hebr. 4 staat is er ook een verschil tussen Jezus en ons.  Hij heeft niet gezondigd en verleidingen van de 

boze haakte bij Hem niet aan bij een zondig hart. Daarom wordt de geslachtslijn in Mat. 1 doorbroken. Want al die 

grote namen in die lijst van David konden de wereld niet redden. Maar Jezus is anders.  

- Met kerstfeest vieren wij dus ook dat wij vrijmoedig mogen naderen tot God, omdat Jezus Christus een andere     
oorsprong had dan wij en toch ons helemaal gelijk wilde worden. Gelukkig wel anders doordat hij geen zonde had, 
zodat Paulus kon zeggen:  

Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden ge-
rechtigheid van God in Hem. (2kor. 5:21) 

1. In hoeverre bent u zich ervan bewust dat Jezus helemaal mens is geworden met alles erop en eraan? Vindt u 
dat lastig voor te stellen of juist niet?  
2. Welke passage in de preek heeft u het meest bemoedigd? 
3. Welke vragen bleven nog open of werden juist opgeroepen?  

Uit: NGB art. 18 

“Hij is ontvangen in de 

schoot van de gelukzalige 

maagd Maria door de 

kracht van de Heilige 

Geest, zonder toedoen van 

een man. En [Hij] heeft 

niet alleen de menselijke 

natuur aangenomen wat 

het lichaam betreft, maar 

ook een ware menselijke 

ziel, om werkelijk mens te 

zijn.” 


