
ZONDAG 14. 

 

lezen: Romeinen 8:31-19     zingen:   Gezang   2:1,2 

                                        Psalm  136:1,4,26 

                                        Psalm   89:1 

 

Alle psalmen werden in de oude berijming gezongen. 

───────────────────────────── 

 

Geliefde Gemeente van onze Here Jezus Christus! 

 

     We belijden vanavond de Vleeswording des Woords, of, om hetzelfde nog eens anders te zeggen: we 

belijden vanavond de Menswording van Gods Zoon. Dat houdt niet in dat we vanavond verplicht zijn 

geheel te zwijgen over het Werk des Vaders, en het Werk des Heiligen Geestes in dezen. Het zal straks 

wel blijken dat we dat niet eens kúnnen, en dat we dat niet eens mógen! Maar bij de Vleeswording des 

Woords treedt nu eenmaal dat Woord Zelf, Gods Zoon Zelf, het meest op de voorgrond. Uiteraard! Het 

ligt voor de hand dat we ons bij het spreken over dit zeer grote gebeuren aansluiten bij wat verleden 

week gezegd is over een drietal stadia, of fasen, die de Heilige Schrift ons over Gods Zoon te zien geeft. 

 

      In het eerste stadium liet Hij Zich nog alleen maar gelden als Goddelijk Deelnemer aan het Werk 

van Schepping en Voorzienigheid, hoewel toch ook al reeds als Engel des HEREN, Die zich enige 

malen vertoonde bij hoogtepunten in Israëls geschiedenis. Daarbij neemt de Engel des HEREN dan 

soms zelfs de gedaante van een mens aan: Ménswording; de gedaante van een man, hoewel dan nog 

maar tijdelijk. En in ieder geval is er dàn van enige vernedering en van lijden nog geen sprake. Al trekt 

die Engel des HEREN Zich het lot van Israël nóg zo aan, líjden bezorgt het Hem nog niet. Dat komt pas 

in het tweede stadium, waarin wij thans leven, immers, waarin Christus Zich nu Zelf ook nog altijd 

bevindt. "Wachtende...", zegt Hebreeën 10 immers, "...wàchtende op de onderwerping Zijner vijanden". 

Daarover ga ik straks verder. "De onderwerping Zijner vijanden...", want daarmee zal de dérde fase 

aanbreken. Dàn zal het optreden van Gods Zoon weer veel meer gelijkenis vertonen met dat, wat we 

over Hem lezen in de geschiedenis van oud-Israël: "...als Vorst van de strijdkrachten van Jahwè...", zoals 

Hij tot Jozua sprak. Als Gebieder en Beschikker over de machten van zon en maan en sterren en aarde. 

Maar die Heerlijkheid van Christus is nú nog verborgen; daar ligt een "kalymma" overheen, een deken, 

een sprei. Maar dat gaat er straks àf; vandààr het woord "àpo-calyps"! Het Griekse "apo" is ons woord 

"af". Hóór hoe in 1 Petrus 1 de Kerk onder het Kruis dààrheen verwijst. Dus ook ons! "Omgord dus de 

lendenen van uw verstand, weest nuchter, en vestig uw hoop volkomen op de genade die u gebracht 

wordt...", en dan komt het: "... door de openbaring van Jezus Christus"! Dan staat er: "door de 

"apocalyps" van Jezus Christus", als héél dat gewaad, dat kleed, die sprei, waaronder Christus nú nog 

schuil gaat, verwijderd zal zijn. 

 

      Dus we leven thans nog in de tweede fase, de fase der vernedering. Wanneer begon die? Die moge al 

enigszins voorzegd zijn in de zogenaamde "moederbelofte" in het Paradijs. De partij van de slang zal 

proberen de partij van het zaad, van de vrouw, de hiel te vermorzelen. En die vernedering moge al vrij 

duidelijk voorzegd zijn door de schaduwen en figuren van de offerthora, en die van het altaar, en héél 

duidelijk door de profeten. Jesaja 53 klinkt haast als een stuk van het Nieuwe Testament: "... als een lam 

is Hij ter slachting geleid, en als een schaap, dat stemmeloos is...", maar dat is toch allemaal nog maar 

voorspelling geweest. Voorspélling, waarvan de vervúlling pas goed en wel begon met... met de 

ontvangenis en geboorte van Christus. Díé waren eerst nodig. 

 

      Ik zeg dat nu gerust zo, want niemand van u zal daarover straks in de consistoriekamer bij mij 

navraag komen doen, denk ik. Maar in m'n jeugd was dat anders. Toen lag nog vers in het geheugen de 

discussie die gevoerd was tussen Gereformeerden en Ethischen over de vraag of Gods Zoon niet 

evengoed Mens geworden zou zijn, wanneer er géén zonde in de wereld gekomen was. De Ethischen 

vonden van wel, de Gereformeerden van niet. Het lijkt, zo te horen, natuurlijk maar een onnutte 



theoretische kwestie, maar het kàn in verband gezet worden met een wél belangrijke vraag: "Is het 

menswórden, en menszíjn als zodanig, alreeds niet vernederend voor Gods Zoon?" En dààr zou ik toch 

niet graag "ja!" op antwoorden, want dàt zou de kerkdeur kunnen openen voor het kwaad van 

scheppingsverachting, en u weet hoe de Heilige Schrift ons dààrtegen waarschuwt, tegen het verachten 

van eten, drinken, trouwen, enzovoort, kortom: schepping -1 Timotheüs 4, en 1 Johannes 4-. Paulus 

noemt dat zelfs demónisch! Nee, het is natuurlijk wél schandelijk: zóndig mens te zijn, maar het is níét 

schandelijk: méns te zijn; dat spreekt vanzelf! Waar bleven we anders met de staat der rechtheid: Adam 

in het Paradijs vóór de val, in de staat der rechtheid? En waar bleven we anders met de staat der 

heerlijkheid: de beloften straks in het Paradijs op de nieuwe aarde, de staat der héérlijkheid? Dus dat is 

wél zo. Calvijn durfde dan ook gerust te schrijven dat het niet anders dan aan Gods Welbehagen te 

danken was dat we niet geschapen waren als dieren, maar als ménsen! Hij zag het mens-zijn als een 

voorrecht. Tóch moeten we hier wel oppassen dat we zekere dingen, die zich heel goed door ons laten 

ónderscheiden, voor ons dénken laten ónderscheiden, niet van elkaar gaan schéíden! De Bijbel spreekt 

nu eenmaal over het Mensworden van Gods Zoon nooit, nóóit anders dan in verband met onze 

verlossing. En daarom: een daad van nederbuigende góédheid en vríéndelijkheid is het van Gods Zoon 

toch minstens wel geweest, om, waar Hij God was, daarbij óók Mens te worden. Alleen al Mens te 

worden, nu nog gezwegen van het feit der zonde, maar, als we dàt eraan verbinden, en -gelijk ik al zei- 

zo spreekt de Heilige Schrift er dan toch altijd maar over: als we dàt eraan verbinden, dan moeten we de 

bereidheid van Gods Zoon om Mens te worden niet alleen maar een daad van nederbuigende góédheid 

en vríéndelijkheid noemen, maar bepaald een daad van genàde, van ontférming, van barmhàrtigheid 

jegens het ellendige. Genàde, zo heeft de Apostel Paulus die daad dan toch maar woordelijk genoemd in 

2 Corinthe 8: "Ge kent immers de genade van onze Here Jezus Christus, dat Hij om uwentwil arm is 

geworden, terwijl Hij rijk was, opdat gij door Zijn armoede zoudt rijk worden". Genade: de drijfveer 

voor Gods Zoon om Mens te worden. 

 

      Gemeente, de zaak waarover ik thans spreek is voor ons als kinderen van Adam van eminent belang! 

Hoor goed wat ik zeg: voor ons als kinderen van Adam! Want dàt moeten we toch maar nooit vergeten, 

en dàt moet toch maar nooit uit de Bijbel worden geschrapt, dat wij echt, heus, kinderen zijn van Adam!, 

en dus érfgenamen van Adam! Erfgenamen van zijn schúld, zijn verdóémelijkheid! Dat is een 

fundamenteel stuk van de leer der zaligheid, dat we ons niet uit handen moeten laten nemen hoor! Dat 

màg eenvoudig niet! Daarvoor staat het immers al te uitdrukkelijk in Romeinen 5 en 1 Corinthe 15, dat 

we door Adam gekomen zijn ónder het oordeel des doods, en dat we er door Christus alléén onder 

vandààn komen. U herinnert zich immers wel de evenwijdige lijnen die Paulus daar trekt in die twee 

hoofdstukken? Door de eerste Adam, tegenover de tweede Adam. En daardoor wordt ons meteen ook 

iets anders voor de aandacht geplaatst. Ik zeg: wanneer Gods Zoon niet waarlijk Mens geworden zou 

zijn, dan zou Hij niet als onze Plaatsbekleder hebben kunnen optreden. Ja! Daarvoor was zelfs niet 

alleen maar nodig dat Gods Zoon waarlijk Mens, écht Mens werd, maar ook, dat Hij zúlk een Mens 

werd als Hij gewórden is, namelijk: hoewel écht Mens, toch geen gewóón Mens! Zoals Adam het ook 

geweest is: wel écht mens, maar toch geen gewóón mens, zoals u en ik. Zó'n Mens is Gods Zoon 

geworden: een Supermens, een Hoofdmens. Geen gewoon mens, zoals u en ik, die maar nakomelingen 

zijn, die maar erfgenamen zijn, of we nu willen of niet, nee, maar Gods Zoon is Mens geworden zónder 

bezwarende erfenis. Gód was Zijn Vader! Hierover straks nader. Maar dít mag ik alvast constateren: 

door dus Mens te worden, en door aldús Mens te worden, zúlk een Mens, Mens van het statuur van 

Adam, dààrdoor heeft Gods Zoon gezorgd voor de vereiste rechtsbasis. De rechtsbasis waarop het 

gebouw van onze verlossing alléén zou kunnen komen te verrijzen! Want zeker! er was gezondigd door 

mensen, en daarom moest hun kwaad worden verzoend -het Hebreeuwse woord heeft voor "verzoend" 

zoals u weet letterlijk: "bedekt"!-, door ménsenbloed! Met mínder dan met mensenbloed konden we niet 

toe! Zeker, zeker, zeker! Maar... omdat er maar niet gezondigd was door een mens, maar door dé mens, 

door Adam, daarom kon de overtreding van die Adam ook niet anders verzoend worden, dat wil zeggen: 

bedekt worden, dan door het Bloed van nét zo'n Figuur, van nét zo'n Representant van mensen, van net 

zo'n Supermens, zo'n Hoofdmens; van een àndere Adamfiguur: de twééde Adam. 

 

      En hóé... hoe wàs Christus dat nu? Deze zaak is van hoog belang! We moeten ons thans herinneren 



wat ik vanavond meteen al zei: al treedt vanzelf bij ons onderwijs voor vanavond de Vleeswording des 

Woords, natuurlijk Gods Zoon, wel het meest op de voorgrond -de Vader is niet Mens geworden, de 

Heilige Geest is niet Mens geworden, Gods Zóón is Mens geworden!- we zullen daarbij het aandeel van 

de Heilige Geest eraan, en dat van de Vader, toch niet mogen doodzwijgen! We worden verlost door 

God-Drieënig! 

 

      Want, wat immers het aandeel van de Heilige Geest aan de Menswording van Gods Zoon betreft: u 

weet wat de Heilige Schrift ons over dat delicate onderwerp mededeelt. De geboorte, de gebóórte van 

onze Heiland is geen wónder geweest, géén wonder. Maria is moeder geworden; ze is niet mààgd 

gebleven, zoals de Middeleeuwse Kerk dat verkeerdelijk is gaan zeggen en onophoudelijk is gaan 

dreunen: "Heilige Maria, moeder Gods, altijd maagd...", dat is onjuist! Als iemand haar eerste kindje ter 

wereld heeft gebracht, is ze geen mààgd meer, maar móéder! Die naam komt dus aan Maria normaal toe. 

Is het trouwens geen erenaam? (Tussen twee haakjes, wist u dit?: In het Evangelie van Johannes, toch de 

Apostel aan wie de Here Jezus stervend z'n moeder aanbeval, in het Evangelie van Johannes wordt de 

moeder van onze Heiland nóóit genoemd bij haar naam Maria; altijd alleen maar met de naam: móéder, 

Zijn moeder, de moeder van Jezus; móéder!). Ik herhaal: de gebóórte van onze Zaligmaker is in het 

geheel géén wonder geweest; ik bedoel dat natuurlijk eerbiedig. Maar de ontvàngenis van onze 

Zaligmaker is wél een wonder geweest! De eerste die dat inzag was de maagd, het meisje Maria zélf! 

Want blijkbaar heeft de engel Gabriël, toen hij aan Maria de geboorte van de Messias uit haar aanzegde, 

blijkbaar heeft Gabriël toen al meteen laten doorschemeren dat die geboorte van de Messias uit Maria 

níét veroorzaakt zou worden door een gewóne ontvangenis. Tenminste, daarover vroeg Maria om licht, 

en dat is haar niet kwalijk genomen, zoals bij Zacharias. Zij vroeg, hoe zij aanstaande moeder kon 

worden, misschien wel op de eigen dag van Gabriëls bezoek, zonder omgang met een man te hebben. En 

die heeft ook beslist niet plaatsgehad; zie de aanvankelijke bezwaren bij Jozef! Nu, op Maria's vraag 

heeft de Engel serieus geantwoord. "De Heilige Géést zal over u komen, en de Kracht des Allerhóógsten 

zal u overschaduwen...". -"Overschaduwen" is een woord in de Schrift voor de mannelijke cohabitatie-. 

"...de kracht des Allerhóógsten zal u overschaduwen; daarom zal het Heilige, dat verwekt wordt, Zoon 

Góds genaamd worden." 

 

      Ziedaar, wat de Schrift ons mededeelt over de ontvàngenis van onze Zaligmaker door Maria. Kort en 

duidelijk zegt zondag 14: "Door de werking des Heiligen Geestes". Jazeker! Inderdaad! Zó is het 

gegaan! Maar waaróm is het nu zo gegaan? En is Gods Zoon dientengevolge dus eigenlijk wel écht 

Mens geworden? Ik hóór het daar iemand vragen, of niet? Nu, dan antwoord ik allereerst dit: we moeten 

van Gods Macht niet gering denken! Het is voor óns besef nu wel normaal dat een kindje ontvangen 

wordt in de weg van het huwelijk, maar daaraan is Gód niet gebonden! Dat zien we toch wel aan Adam? 

Adam is nóóit ontvangen, maar kant en klaar meteen geschapen. En dat zien we toch ook aan Eva? Wéér 

een andere manier! Die is weer op een andere wijze tot aanzijn gebracht! Dus dit eerst: laten we niet zo 

geborneerd over God doen! We moeten God niet willen binden aan één bepaalde manier om een mens 

in de wereld te brengen! 

 

      Maar... hier is dan nóg wat! Omdat de Heilige Geest Zich bediend heeft van de maagd Maria, is onze 

Zaligmaker dus als een echt Mens ter wereld gekomen; écht Mens, dat wel! Maar niet als een gewóón 

mens, zoals u en ik! Mensen met een vader en een moeder! Dat is Adam niet geweest: "Adam, de zoon 

van Gód"!: Lucas 3. En dat is de tweede Adam ook niet geweest: "...daarom zal het Heilige dat verwekt 

wordt, Zoon Góds genoemd worden": Lucas 1! Mag ik nu nog eens herinneren aan wat ik zoëven zei 

over die vereiste rechtsbasis, waarop het gebouw van onze verlossing immers zou moeten komen te 

rusten -onze vergeving der zonden, en onze bekering, en onze wederopstanding ten eeuwigen leven-? 

Daar ga ik het nu nog niet over hebben; dat komt Deo Volente de volgende keren wel aan de orde. We 

hebben het vanavond nog maar over de eerste-stéénlegging van dat gebouw! Er was tegenover God geen 

verzoening mogelijk dan door Blóéd! Welnu! Wàt voor bloed? God komt straks geen genoegen nemen 

met het bloed van dieren, van stieren en bokken; God komt straks geen genoegen nemen met het bloed 

van een gewóón mens, een mens zoals u en ik; God had een twééde Adam nodig! Welnu, en Die danken 

wij aan de Heilige Geest: Jezus Christus, Zoon van Zijn moeder Maria, Zoon van God! Zó moet dit 



Kindje voluit heten; zo màg Het heten, en zo kàn Het heten! En hoe kómt dat? Dank zij de Héílige 

Géést! 

 

      We kunnen nu gaan eindigen. Tenminste, als we tenslotte óók nog genoemd hebben die Andere, die 

minstens even nauw betrokken geweest is bij dit groots Gebeuren, de Vleeswording des Woords, even 

nauw als Gods Zoon, en als de Heilige Geest; ik bedoel nu tenslotte nog: God de Vàder, de Almachtige, 

Schepper des hemels en der aarde. 

 

      Ik weet het wel, ik zei het zelf al: we hebben het vanavond nog niet over Christus' lijden gehad, en 

nog niet over Christus' dood; dat komt in zondag 15 en 16. Maar een kínd weet al best: die Ontvangenis 

en Geboorte van Gods Zoon kun je nu wel met je hóófd, met je dénken van al het daarop volgende 

ónderscheiden, maar niet schéíden! Aan dít begin zit een vreselijk vervolg vast! Dat weet een kínd al! 

Zou God de Vader dat dan niet geweten hebben? Hij, Híj heeft de eerste schrede gezet op het pad van 

onze verlossing. Hij heeft Zelf door deze éérste schrede op het afschuwelijke, verschrikkelijke 

Middelaarspad zijn eniggeboren Zoon afgestaan! Ja, àfgestaan! Dat is het toch geweest? Dat lazen we 

toch daareven? "... Die ook Zijn eigen Zoon niet gespaard heeft...". "Niet gespaard...", Romeinen 8. En 

als Paulus dat schrijft, doet hij een letterlijke aanhaling uit Genesis 22 naar de Septuagint, de Griekse 

vertaling: de geschiedenis van de offerande van Izaäk door Abraham. Wat God, per slot, van Abraham 

niet heeft willen vergen, heeft Hij Zélf wel gebracht: het hoogste Offer dat ooit geofferd is, én... voor het 

hoogste doel: om óns daarmee voor Zíjn goddelijk heilige Ogen een Dekmantel te verschaffen van 

borgtochtelijk Bloed, en om zódoende de grote mond van onze aanklager, de satan, àfdoende te stoppen! 

 

      Ziedaar! Dààrom kan God nu in volstrekte eerlijkheid nalaten, zulke goddelozen als u en ik van 

Adamswege zijn, te verdóémen -wat ze waard zijn!-, en... ons vríj te spreken: het tegenovergestelde van 

verdoemen; te rechtvaardigen! Vrijspreken van alle schuld en straf, en recht geven, zómaar!, op het 

eeuwige Leven. Daar heeft God de Vàder voor gezorgd, voor dat Plan, voor die voorspellingen, en voor 

die vervulling. "Ziet hoe grote Liefde ons de Vader gegeven heeft...". Een Liefde die best wist: die 

Vleeswording des Woords kost straks Míj het smartelijkst denkbare Offer: de overgave van Mijn 

eniggeboren Zoon! Maar die Liefde hééft het dan toch maar gedààn! 

 

      Gemeente, ik weet het! Hier bereikt ons denken het einde van zijn spankracht; hier rest ons alleen 

aanbidding! Gelóófd zij God de Vader! De Gemeente zal het straks eeuwig zingen: "Hem, Die op de 

troon gezeten is, én het Lam, zij de lof, en de eer, en de heerlijkheid, en de kracht, tot in alle 

eeuwigheden!" 

  

                                Amen. 

 

───────────────────────────── 

Ds. C. Vonk, 5 december 1971. 

 


