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HC 13.33a Gods enig- en eerstgeboren Zoon
‘Mamma, waar was ik voordat ik geboren was?’, vraagt Jip aan mamma.
‘Toen was je er nog niet, Jip.’
Jip krijgt door dat er mensen aan hem zijn vooraf gegaan.
‘Mamma, waar was ik voordat ik geboren was?’ vraagt Jezus aan mamma Maria.
‘Als mens was je er nog niet, Jezus.
Nu ben je helemaal mijn oudste maar niet mijn enig kind.
Maar jij bent ook Vaders eerstgeboren en eniggeboren Zoon.
Ik bedoel niet Jozef.
Maar je hemelse Vader: de Here God.’
Als Jezus 12 jaar is antwoordt Hij zijn moeder die Hem doodongerust in de tempel terug vond:
‘Wist u niet dat ik in het huis van mijn Vader moest zijn?’ 1
Jezus bedoelt dan evenmin Jozef.
Jezus: Gods eniggeboren/eerstgeboren Zoon
Wat vieren wij met Kerst?
Dat Gods Zoon mens geworden is.
Hij wordt ontvangen van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, aldus Lc. 1 en 2.
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Dat is een historische gebeurtenis die wij dateren in het jaar 0,
hoewel de schepping toen al een paar 1000 jaren bestond.
Maar vóór zijn geboorte als mens was zijn geboorte uit God de Vader.
Vóór alle eeuwen, voordat de schepping bestond.
Naast een Kerst in de tijd zou je kunnen spreken van een Kerst vanaf eeuwigheid.
God uit God, Licht uit Licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt
maar voortgebracht, één van wezen met de Vader.2
‘Mamma, waar was u voordat u geboren was?’ vraagt Jip aan mamma.
‘Ik was er toen niet, maar toen jij geboren werd was ik er wél’, antwoordt mamma.
Dat lijkt Jip logisch: dat papa en mamma er al waren voordat hij uit hen geboren werd.
Jezus is Gods enig- en eerstgeboren Zoon.
Maar Hij is er al net zolang als zijn Vader.
Als ik dit wonder vatten wil, dan wordt mijn geest van eerbied stil.
Begrijpen doe ik het niet.
Dat vraagt God ook niet.
Wel dat wij dit geloven om Vader en Zoon te loven.
God zegt het bij de doop in de Jordaan en als Jezus op de verheerlijkingsberg is:
‘Dit is mijn geliefde Zoon’.3
Gabriël zegt het tegen Maria:
‘Hij zal Zoon van de Allerhoogste worden genoemd.’4
Zó zal Hij worden (h)erkend
En: ‘Het Kind dat geboren wordt, zal heilig worden genoemd en Zoon van God’. 5
Vanwege de scheppende en beschermende kracht van God de Heilige Geest die levend maakt.
Jezus wórdt niet aan God gewijd zoals menselijke profeten en priester en koningen en nazireeërs.
Hij wordt gebóren als een heilige die bij God hoort naar zijn aard en wezen krachtens zijn oorsprong.
Jezus zegt het zelf meer dan eens: ‘Ik kom bij de Vader vandaan.’ 6, en:
‘Van vóór dat Abraham er was, ben Ik er’.7
Paulus zegt het: Beeld van God, de onzichtbare, is Hij, eerstgeborene van heel de schepping …
alles is door Hem en voor Hem geschapen.8
Wat zegt de uitdrukking: eniggeboren?
Hij is Gods unieke Zoon, in alles aan God de Vader gelijk:
ongeschapen, onmetelijk, eeuwig, almachtig, God.
In zijn evangelie gebruikt Johannes voor Jezus als Zoon van God een ander woord voor zoon
dan voor ons als hij ons kinderen van God noemt.
Wat zegt de uitdrukking: eerstgeboren?
Als Gods Zoon gaat Christus aan al het geschapene vooraf.
Hij is Heer van de schepping,
zoals een oudste zoon in een israélitisch gezin het hoofd van de familie is.
Hij is de eerste erfgenaam van al het geschapene,
zoals een oudste zoon een dubbel deel van de erfenis ontvangt.
HC 13.33b wij Gods kinderen
Maar wij zijn toch ook Gods kinderen?
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De HC voegt iets toe wat niet in het verband past van de Twaalf Artikelen.
Die vervolgen direct met: onze Here.
Waarom last de HC deze vraag in?
Omdat hij ons troostboek is: een boek dat ons vanuit de HS houvast wil geven.
De HC wil onze zielzorger zijn.
‘Mam, ben ik uw en pappa’s kind?’ vraagt Jip.
‘Tuurlijk Jip, twijfel je daaraan?’
Ik weet van mijn moeder dat zij een tijd getwijfeld heeft of zij het kind was van wie zich haar vader en
moeder noemden.
Zo’n vraag komt blijkbaar voor bij kinderen.
‘Jip, je hebt mijn kleur ogen en de kleur haar van je vader, ja hoor, jij bent echt ons kind.’
Maar als Jip later lid wordt van een criminele motorbende, zeggen zijn ouders:
‘Jip is ons kind niet meer.’
Uiterlijk wel, maar niet in z’n gedrag.

Ben ik Gods kind?
Ik ben gedoopt.
Ik weet wat God van mij vraagt: Hem dienen, mijn ouders eren, mijn naaste liefhebben.
Ik probeer als Gods kind te leven, maar dat mislukt mij te vaak.
En misschien ga ik wel opzettelijk tegen Gods wil in door aan een zonde verslaafd te zijn.
Een parel in Gods hand kan zijn glans verliezen.
Maar zij is en blijft een parel!
Wat staat aan de wieg van ons kind van God zijn?
Gods genade.
Alle mensen zijn Gods schepselen.
Niet alle mensen zijn Gods kinderen.
Als Gods kinderen zijn wij bevoorrecht.
Niet omdat wij beter zijn dan wie dan ook.
Wat is genade?
Gratis delen in Gods gunst die wij niet hebben verdiend en die God ons niet verplicht is.
Waarom bewijst God ons zijn genade?
Om door ons geprezen te worden.
Vraag je je vertwijfeld af: ‘Ben ik wel Gods kind?’, begin dan bij Gods genade.
Haak je hieraan vast en klim zo omhoog naar zeker weten en vast vertrouwen: ‘Ik ben Gods kind!’
Betrap je je op zonde waarin je hemelse Vader jou niet als zijn kind herkent?
Laat genade je bekerende kracht zijn.
Leer die opnieuw op haar waarde te schatten, keer om en zing:
‘Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe!’
Niet gauw zal een v/m vandaag hun kind de deur wijzen.
Niet gauw zal je hemelse Vader tegen je zeggen: ‘Jij bent mijn kind niet meer.’
Je doop is teken en zegel van zijn eeuwig genadeverbond met jou.
Groot is zijn trouw en erbarmen, Hij vergeeft 70x7 keer, gunt je doorstart op doorstart,
want Hij draagt je in zijn hart.
Hij had zijn enig- en eerstgeboren Zoon voor je over tot aan kribbe en kruis.
Een adoptiefkind wordt uit genade aangenomen en verkrijgt zodoende rechten.
God verleent je met zijn genade ook het recht om zijn kind te worden en te blijven.9
HC 13.34 Waarom noemt u Hem onze Heer?
Hij heeft ons gekocht en betaald met zijn bloed.
Wij zijn niet langer van onszelf.
Wij beslissen niet langer zelf hoe en wat we zullen doen en laten.
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Wij laten ons door Jezus gezeggen en volgen Hem.
Hij is ons voorbeeld, Hij stelt ons de norm: die van Gods wet en liefde.
Wij zijn niet van de duivel om naar zijn pijpen te dansen.
Onderschat hem niet!
Hij maakt het ons juist als Gods kinderen knap lastig met verleidingen tot zonde.
Maar de duivel is niet langer onze meester, onze tiran.
Wij zijn zondaren en doen zonden, maar we zeggen vrijmoedig met Johannes:
‘Wie uit God geboren is zondigt niet, want Gods zaad is blijvend in hem.
Hij kán zelfs niet zondigen, want hij is uit God geboren.’ 10
Alsof het over Gods enig- en eerstgeboren Zoon gaat…
Jh. heeft het over óns, de uit genade aangenomen kinderen.
Zijn definitie van wie Gods kinderen zijn geldt wie rechtvaardig leven en hun br./zr. liefhebben.
Wat de zonde betreft zijn wij slechts amateurs, geen beroeps, zonde is niet ons vak.
Niet de dood heerst over ons.
Niet voor altijd kan die ons en onze geliefden vasthouden.
De dood: de laatste, maar ook een door Christus verslagen vijand.
Niet ik, geen duivel, zonde of dood:
er blijft maar Eén over die het over ons te zeggen heeft tot zegen:
Christus onze Heer!
Aan Hem de eer!
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lsk.hoogendoorn@solcon.nl

10

1 Jh. 39.
4

