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1 Heilige Geest 
 
Ben je verliefd? 
Heb je lief? 
Verliefdheid en liefde zijn wonderen. 
De weg van een man naar een meisje vindt Agur wonderlijk en onbegrijpelijk.1 
Zo zullen Jozef en Maria het ook ervaren hebben. 
‘Maria, wil je met me trouwen?’ vraagt Jozef. 
‘Ja, Jozef, ik wil!’, antwoordt Maria. 
Ze ontvangen elkaar als een wonderbaarlijk Godsgeschenk. 
 
Nóg groter wonder dan Jozefs weg naar Maria is die van de Heilige Geest. 
Maria blijkt in verwachting te zijn uit Hem.2 
Jozef en Maria wachten met met elkaar naar bed gaan tot na Jezus’ geboorte.3 
Uit eerbied voor de Heilige Geest en het heilig Kind. 
Jozef is integer, Maria zuiver. 
Laten zij ons hierin tot voorbeelden zijn om na te volgen. 
 
Hoe belijden wij God de Heilige Geest? 
Als de Heer die levend maakt. 
Job 334: De Geest van God heeft mij gemaakt, 
             De adem van de Ontzagwekkende doet mij leven. 
             (voor adem en g/Geest heeft het OT één woord). 
Ps. 336: Door het woord van de HEER is de hemel gemaakt, 
             door de adem van zijn mond het leger van de sterren. 
Ps. 10430: Zend uw adem (= Geest) en zij (zee- en landdieren) worden geschapen, 
               zo geeft U de aarde een nieuw gezicht.4 
 
‘Hoe kan ik een zoon krijgen zonder man?’, vroeg Maria Gabriël. 
‘De Heilige Geest zal over je komen  
en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken.’5 
God de Heilige Geest is de levenwekkende kracht van de Allerhoogste. 
Hij zal als een schaduw Maria beschermen en begeleiden. 
Later zegt de engel tegen Jozef: 
‘Het Kind dat Maria draagt is verwekt door de Heilige Geest.’ 
 

                                                      
1 Spreuken 3019. 
2 Mt. 118. 
3 Mt. 118  25. 
4 Ps. 10430 

5 Lc. 135. 
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De Geest garandeert dat Jezus na de eerste mens Adam als eerste en enige  
pas geboren Baby onschuldig ter wereld komt en zonder zonde blijft, heilig. 
 
Wat is Kerst? 
Opgelucht en opgetogen, verwonderd en verheugd God de Heilige Geest belijden en eren 
als díe Heer die levend maakt. 
 
In het verlengde van Kerst mogen wij ons door Hem herboren weten als kinderen van God  
die Hem Abba: Vader noemen. 
Met deze Geest en Vader zijn we rijk gezegend! 
 
 
 
 
 
 
2 Maria 
 
Hoe stelt Maria zich op voor en bij de geboorte van haar eerstgeboren Zoon? 
Zij geeft zich gelovig over aan Gods Woord bij monde van Gabriël. 
Zij wijdt zich dienstbaar toe aan Gods wil: 
‘Laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.’  
Zó laat zij zich door Jozef leiden uit haar stad Nazaret naar zijn vaderstad Betlehem, 
brengt zij hier de resterend tijd door, bevalt zij en verzorgt zij haar eerstgeboren Zoon. 
 
Het is en blijft voor haar en ons een wonderlijk geheimenis, wonderlijker dan dat tussen man en 
vrouw, 
hoe de Geest in haar nieuw leven wekt. 
Als ik dit wonder vatten wil, dan wordt mijn geest van eerbied stil.6 
Hoewel: Maria prijst en looft de Heer, zij juicht om God, haar Redder, 
want grote dingen heeft de Machtige voor haar gedaan.7 
 
Dit nieuwe leven is echt mens van vlees en bloed, geboren uit een vrouw.8 
Jezus lijkt totaal niet op Jozef en des te meer op zijn moeder Maria. 
Wel is Jezus dankzij Maria’s relatie met Jozef Prins van David.9 
Als Koning zal Hij aantreden om nooit meer af te treden. 
Zo had God David beloofd, en God dóet wat Hij belooft! 
 
Wat is Kerst?  
Dat wij Maria eren. 
Hoe? 
Wij prijzen haar gelukkig als moeder van de Heer. 
Wij volgen haar oprecht geloof na, haar kinderlijke gehoorzaamheid aan Gods Woord 
en haar algehele toewijding aan Gods wil. 
Zo zorgzaam als zij haar eerstgeboren Zoon in doeken wikkelt en in de voederbak legt,  
zo zorgen wij voor de eer van de Heer door zijn woorden en daden uit de doeken te doen,  
die bewaren in ons hart en uiten in woord en daad. 

                                                      
6 GK gz. 81:4. 
7 Lc. 146vv. 
8 Gl. 44. 
9 Ro. 13. 
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3 Jezus en ik/wij 
 
Als mens geboren, is Jezus ons in alles gelijk. 
Hij komt niet ter wereld met een stralenkrans om zijn hoofd, zoals veel schilderijen ons laten zien. 
Ook niet als een meisje dat vrouw wordt. 
Zal Hij als kleuter en jongen een meisje leuk hebben gevonden? 
Hij wordt niet geboren als een blanke westerling in onze 21e eeuw 
met modern speelgoed, mobiel en tablet, fiets en auto. 
Ons in alles gelijk: herkennen wij ons in Hem? 
In mijn ADHD, PPD-NOS, autisme? 
In mijn hartkwaal, kanker, handicap, ziekte en gebrek? 
In mijn psychische kwaal, echtscheiding, geldzorgen enz.? 
 
Een mens is een mens, wanneer en waar dan ook. 
Zo Jezus: vlees van ons vlees, bloed van ons bloed.10 
Mannin, noemt Adam Eva, omdat zij uit hem als man genomen is. 
Mensin, kunnen we Jezus noemen, omdat Hij uit Maria als vrouw geboren is. 
Wij lezen niet dat Hij ooit mazelen of griep heeft gehad of zich bezeerd heeft bij het timmeren. 
Hij verdiende eerst als timmerman. 
Later werd Hij als freelancer rabbi, leraar, aangewezen op sponsorgelden van rijke vrouwen  
en op de vis die zijn leerlingen vingen.11 
We lezen niet dat geldzorgen Hem plaagden, al was Judas een wel erg creatieve penningmeester. 
Van huwelijksmoeiten had Hij geen last en wij horen Hem niet klagen over zijn alleen gaan. 
 
De HS steekt nog een spade dieper: 
Vanwege de zonde heeft God zijn eigen Zoon als mens in ons zondige bestaan gestuurd.12 
Mijn hebzucht, mijn verslaving aan geld, macht, seks, drank, drugs en nicotine. 
Mijn roddel, jaloezie, drift, haat en nijd, mijn onverdraagzaamheid en onverzoenlijkheid. 
Mijn … 
 
Wij mensen zijn altijd en overal zondaar.. 
Op de bodem aller vragen ligt der zonden wereldschuld.13 
Als een dodelijk virus heeft de zonde zich vanaf Adam over heel de mensheid verspreid. 
Over heel de mensheid? 
Nee. 
Eén bleek er niet vatbaar voor te zijn omdat Hij ontvangen is uit de Heilige Geest  
en zijn moeder uit Hem zwanger blijkt te zijn en niet uit een zondig man, 
hoe rechtschapen Jozef ook is.14 
Deze Ene grote uitzondering zal ons eens en voorgoed afzonderen van al onze zonden. 
Hij laat vrijwillig, uit zelfopofferende liefde voor ons Zich besmetten met ons zondevirus. 
God de Vader maakt Hem ziek, verbrijzelt Hem in onze plaats voor onze zonden. 
Op de kribbe volgt het kruis… 
Maar zó zal Hij dit kwaad doden, ons immuun maken en ons dát leven geven  
dat pas leven heten mag: zonder zonde, smet, schuld, straf, dood, eeuwige verlorenheid. 
Leven vol zaligheid, heerlijkheid, glans en glorie voor lichaam en ziel. 
 
Wat is Kerst? 
Komt tot dit Kind, u Adamskind, 
hoe kunt u nog de wereld minnen? 
Ziet hoe Jezus Zich aan u bindt, 
offert Hem heel uw hart en zinnen.15 

                                                      
10 Hbr. 214vv. 
11 Mc. 1541  Jh. 2110vv. 
12 Ro. 83. 
13 Isaäc da Costa, De stem des Heeren, 24-02-1848, ‘tijdrede’ bij Ps. 29:3,9,10. 
   http://cf.hum.uva.nl/dsp/ljc/da.costa/stem.htm.  
14 Mt. 119. 
15 LvK. gz. 131:7. 



4 

 

 
Hij die je van je schuld bevrijdt 
geeft je geluk en zaligheid.16 
 
Al zijn glorie legt Hij af 
ons tot redding uit het graf, 
dat wij ongerept en rein 
nieuwgeboren zouden zijn.17 
 
Vrolijk Kerstfeest! 
 
 

 

                                                      
16 LvK. gz. 133:4. 
17 LvK gz. 135:3. 
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