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Heidelbergse Catechismus Zondag 14 (3 april 2016) 

 

 

1. Ter inleiding 

Zondag 14 is wel eens vergeleken met een kerstlied. Het gaat hier over de geboorte van de 

Heere Jezus Christus. Beter gezegd: over het wonder van Zijn geboorte. Want het was geen 

gewone geboorte, zoals bij onze kinderen en kleinkinderen. Aan deze zwangerschap was geen 

man te pas gekomen. De kerk der eeuwen belijdt dat de Heilige Geest, zonder menselijke 

inbreng, ervoor gezorgd heeft dat Maria zwanger werd. Voor ons verstand onmogelijk en 

onvoorstelbaar: een maagd die een kind ter wereld brengt. Over deze maagdelijke geboorte is 

de eeuwen door dan ook heel wat te doen geweest. De Rooms-katholieke Kerk heeft Maria op 

een voetstuk gezet vanwege haar bijzondere rol in het kerstgebeuren. Zij wordt ‘moeder Gods’ 

en ‘Koningin des hemels’ genoemd. Anderen hebben levensgrote vraagtekens gezet bij de 

wonderlijke geboorte van Jezus. Sommigen hebben beweerd dat het Kerstkind geboren zou 

zijn uit de zondige relatie van Maria met een Romeinse soldaat. Ook in onze tijd hebben 

bepaalde theologen grote moeite met de maagdelijke geboorte. Om die reden kunnen ze niet 

geloven dat de Zaligmaker der wereld zowel God als mens was. Ze leggen alle nadruk op het 

menselijke van Jezus. Onze catechismus houdt eraan vast: De eeuwige Zoon van God werd 

geboren uit de maagd Maria door de werking van de Heilige Geest. Wat dat voor ons geloof 

betekent, hopen we in de preek over zondag 14 te ontdekken.  

 

2. Schriftlezing: Mattheüs 1:1-25 

 

3. Zondag 14 

 

Vraag 35: Wat betekent het: Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd 

Maria? 

 

Antwoord: Dat de eeuwige Zoon van God, die echt en eeuwig God is en blijft, door de 

werking van de Heilige Geest echte menselijke natuur heeft aangenomen uit het vlees en blad 

van de maagd Maria, om het ware zaad van David te zijn, zijn broeders in alles gelijk, maar 

zonder zonde. 

 

Vraag 36: Wat nut verkrijgt u door de heilige ontvangenis en geboorte van Christus? 

 

Antwoord: Dat Hij onze Middelaar is, Die met Zijn onschuld en volkomen heiligheid mijn 

zonde, waarin ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht bedekt.  

 

4. Verwerking 

 

1. Zondag 14 een kerstlied!? Wat vindt u/jij van deze vergelijking? 

2. Wat zou u zeggen tegen mensen die de maagdelijke geboorte van Jezus ontkennen? 

3. Wat maakt het uit voor ons persoonlijke geloofsleven: wel of niet geloven in de 

maagdelijke geboorte van Jezus?  

 

 
    


