
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

Van ruilen komt… huilen. Of toch 

niet? Gods Zoon werd mens om 

met ons te ruilen. Wat betekent 

dat voor Hem? En wat voor ons? 

  

Gods Zoon werd mens 

 leest, merk je dat Hij volop mens 

was, zoals wij. Toch is er meer over 

Hem te zeggen. Hij was tegelijk ook 

de Zoon van God. 

 Zo sprak Hij over zichzelf, bijv. in 

zijn gebed in Joh. 17. 

 Zo wordt Hij in Joh. 1 voorgesteld 

als het Woord dat in het begin was 

en dat bij God was en God was. Dát 

Woord is vlees/mens geworden. Dat 

Woord is Jezus, Gods enige Zoon.  

 Zo wordt Hij door God zelf 

aangewezen bij zijn doop in de 

Jordaan: ´Dit is mijn geliefde Zoon, 

in Hem vind Ik vreugde’, Mat. 3,17. 

 Zo zei Jezus: ‘Wie mij gezien heeft, 

heeft de Vader gezien’, Joh. 14,9. 

 

God is dus niet een God ver weg. Hij 

heeft ons niet losgelaten toen wij 

tegen Hem kozen, maar Hij is zelf 

naar ons toegekomen om ons leven 

te delen, helemaal, van binnenuit. Hij 

maakte zich één met ons. Hij maakte 

ons leven mee. 

 

Gods noodplan 

Dat Gods Zoon een mens werd, dat 

God zo één van ons werd, is Gods 

noodplan voor ons. Zonder zijn 

ingrijpen zouden wij reddeloos 

verloren zijn. Niet in staat onszelf er 

bovenop te helpen, worden wij door 

God opgezocht. Met de bedoeling dat 

Hij ons zou redden. Onze schuld zou 

afbetalen en verzoening zou maken 

tussen Hem en ons. Dáárom kwam 

God in zijn Zoon naar ons toe. 

Toen God zag dat de zonde in de 

wereld kwam, zei Gods Zoon: Dan 

kom Ik ook… Hij werd ons in alles 

gelijk, behalve in het zondigen. 

 

Geboren uit de maagd 

Maria werd zwanger zonder dat daar 

een man bij aan de pas kwam.  

Je kunt zeggen: wat een onzin, 
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Heidelbergse catechismus -    Zondag 14 

Lees de Bijbel: Matteüs 1,17-25; 10,32-33; 11,25-27; Lucas 1,26-38; Johannes 

1,50; 3,16-18; 3,31-35; 6,35-51; 8,30-59; 17; 20,21; Romeinen 8,3; 8,32; 2 

Korintiërs 5,20-21; 8,9; Galaten 4,4; Filippenzen 2,1-11; Hebreeën 4,15; 1 

Johannes 4. Lees de belijdenisgeschriften: Belijdenis van Athanasius; 

Nederlandse Geloofsbelijdenis 10; 17-19. 

 

 

Vraag 35 Wat belijdt u met de woorden: die ontvangen is van de 

Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria? 

De eeuwige Zoon van God, die echt en eeuwig God is en blijft, 

heeft door de werking van de Heilige Geest echte menselijke natuur 

aangenomen uit het vlees en bloed van de maagd Maria, om het ware 

zaad van David te zijn, zijn broeders in alles gelijk, maar zonder 

zonde. 

  

Vraag 36 Wat is voor u de waarde van de heilige ontvangenis en 

geboorte van Christus? 

Zo is Hij onze Middelaar, die met zijn onschuld en volkomen 

heiligheid mijn zonde, waarin ik ontvangen en geboren ben, voor 

Gods aangezicht bedekt. 

 

geloven in een maagdelijke geboorte. Of je 

kunt zeggen: Zou God, die alles heeft 

gemaakt, niet in staat zijn om dit wonder te 

doen. Om, zoals we in Matteüs lezen: door 

zijn heilige Geest Maria zwanger te laten 

worden? 

God laat zijn Zoon uit de maagd geboren 

worden, omdat Híj het initiatief neemt. Wij 

hebben zijn hulp nodig. En Hij komt op eigen 

initiatief naar ons toe. God komt zelf naar ons 

toe om ons te redden. Daarom heeft Gods 

Zoon door de werking van de Heilige Geest 

echte menselijke natuur aangenomen uit het 

vlees en bloed van de maagd Maria…  

 

Gods noodplan - vervolg 

Door zo bij ons te komen, zo één met ons te 

worden, kon God doen wat wij nodig hebben. 

Onze redder zijn in nood! Wij hebben ons 

door onze zonden bij God diep schuldig 

gemaakt. Gods Zoon komt, wordt één met 

ons en zegt tegen God: Vader, boek de 

schuld van de mensen maar af… op mijn 

rekening. Ik zal betalen. Daarom moest Jozef 

Hem na zijn geboorte ‘Jezus’ noemen, ‘want 

Hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden’. 

    

Hij leefde ons hele leven… 

Er is geen levensonderdeel te noemen, of Hij 

kent het van binnenuit. Er is niets in je leven 

te bedenken of je mag zeggen: Jezus is daar 

ook geweest. Een prachtige gedachte is bijv. 

dat Gods Zoon ook foetus is geweest. Kind in 

de baarmoeder. Hij was daar waar kinderen 

sterven, worden geaborteerd of tot ons grote 

verdriet voor de geboorte hun leven verliezen 

door bijv. een miskraam. Jezus is daar ook 

geweest… Het mag ons troosten, dat God ook 

daar kwam. 

…om met ons te ruilen 

Jezus kwam om met ons te ruilen. Dat 

ruilen heeft gevolgen voor Hem, maar ook 

voor ons. Bij die ruiling zijn we volop 

betrokken. Want dat Jezus zijn leven heeft 

gegeven tot verzoening van onze zonden 

vraagt om een antwoord van ons. Vgl. 

Johannes 20,30-31. Het gaat God erom, 

dat wij zelf komen met onze zonden en 

ons verloren leven zonder God, dat aan 

God belijden en zo met Jezus ruilen. Dat 

wil Gods Geest ons leren. 

 

Vrolijke ruil 

Maarten Luther noemde dit de vrolijke 

ruil. Alles wat van ons is neemt Christus 

op zich, en alles wat Christus door zijn 

dood en opstanding verdiend heeft, wordt 

ons bezit. Zo ruilen met Jezus doen we als 

we ons in het geloof aan Hem hebben 

toevertrouwd. Daar word je vrolijk van! 

Dan krijg je voor je onrust zijn vrede. Je 

mag jouw verleden ruilen met zijn 

toekomst. Jouw angsten voor zijn hoop en 

zekerheid. Jouw verdriet voor zijn troost. 

Jouw eenzaamheid voor zijn ‘kind zijn bij 

God aan huis’.  

 

Duizend-, duizendmaal o Heer, zij U 

hiervoor dank en eer! 

 


