
Zwanger door Gods Geest – zondag 11 december 2022

Het is vandaag de derde adventszondag. We zijn op weg naar Kerst. Dat is voor veel 
Christenen de mooiste Christelijke feestdag en eigenlijk voor bijna iedereen de mooiste 
feestelijke tijd van het jaar. Terwijl het buiten donker en koud is, vieren we dit feest met 
veel lichtjes, kaarsen en gezelligheid. Daardoor is de adventstijd ook een tijd van 
verwachting geworden.

Maria werd zwanger door de Heilige Geest

Ik ga met jullie een paar verzen lezen uit Lukas 1, waar we lezen over de bijzondere engel 
Gabriel die Maria vertelt dat ze zwanger zal worden en wel van een heel bijzondere baby. 
Ik laat jullie een plaatje zien van een middeleeuws schilderij hierover. Zo zijn er talloze 
schilderijen gemaakt over dit verhaal. In de tijd van Maria waren er natuurlijk nog geen 
boeken. Maar het boek dat je op het plaatje ziet maakt symbolisch duidelijk dat het hier 
gaat om iets dat door de profeten van Gods Woord was voorspeld. En daarboven zie je 
een duif, het symbool van de Heilige Geest.

Laten we het samen lezen: “En zie, u zult zwanger worden en een Zoon baren en u zult 
Hem de Naam Jezus geven... Maria zei tegen de engel: Hoe zal dat mogelijk zijn, 
aangezien ik geen gemeenschap heb met een man? En de engel antwoordde en zei 
tegen haar: De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u 
overschaduwen. Daarom ook zal het Heilige Dat uit u geboren zal worden, Gods Zoon 
genoemd worden.” (Lukas 1:31 en 34-35, NBG) 

Wow, dat is nogal een aankondiging. Zwanger worden terwijl je geen seksuele omgang 
hebt met een man. En daarbij de mededeling dat het door de Heilige Geest verwekt wordt.
Denk je als vrouw eens in dat dit tegen jou gezegd zou worden! De engel zegt daarbij dat 
het zal zijn door de kracht van God, de Allerhoogste die over haar zou komen. Wat moet je
je daar nu bij voorstellen? Zou Maria dat gemerkt hebben? Wat gebeurde er toen? Dat 
moet vrij kort na deze aankondiging zijn gebeurd. Een vrouw weet over het algemeen wel 
dat ze in verwachting is geraakt. Dat doet iets met haar nog voordat ze echt merkt dat er 
een kindje in haar binnenste groeit.

En dan zegt de engel tot slot dat dit een heilig leven is en dat dit kindje later de Zoon van 
God zal worden genoemd. Het is verwekt door de Geest van God, dus het is in die zin een
kind van God. Maar de aanduiding Zoon van God heeft in het profetische woord een veel 
grotere en zwaardere betekenis. Dat wist Maria wel. Maar zou ze op dit moment hebben 
begrepen hebben wat dit echt betekende? Ik denk het niet. Maar ze wist wel dat er iets 
heel bijzonders met haar zou gebeuren en dat ze een heel bijzonder kind zou krijgen. Ik 
wil jullie straks nog wat meer meenemen in de beleving van deze moeder Maria.

Maar eerst wil ik een ander uitstapje maken. We zijn de laatste zondagen bezig met het 
Koninkrijk van God en met het bijzondere leven en onderwijs van onze Heer Jezus. Ik heb 
zelf ontdekt dat Jezus in bijna alles wat Hij deed en zei op de een of andere manier een 
voorbeeld is voor ons. Zelfs in zoiets als zijn dood aan het kruis. Dat is natuurlijk volstrekt 
uniek. Maar toch zegt Jezus: Neem je kruis op en volg Mij. Dus ook in zijn kruisdood is hij 
toch een voorbeeld voor ons. En hoe zit het dan met kerst? Zijn geboorte is toch echt wel 
volstrekt uniek? Dat is toch zeker een eenmalige gebeurtenis? Daarin kunnen we Hem 
toch niet navolgen? Is dat zo – of heeft dat ons toch iets te vertellen?
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Jezus leerde over een nieuwe geboorte door de Heilige Geest

Ik heb een paar zondagen geleden gesproken over de ontmoeting van Jezus met 
Nicodemus. Daarover lezen we in Johannes 3. Daar gebruikt Jezus de uitdrukking 
'opnieuw geboren worden' als voorwaarde om bij het Koninkrijk van God te horen – als de 
enige manier om het Koninkrijk van de Hemel binnen te kunnen gaan. Laten we daarvan 
nog eens die paar verzen lezen:

“Luister goed! Ik zeg je dat je alleen bij het Koninkrijk van God kan horen als je opnieuw 
geboren bent. Nicodemus vroeg: Hoe kun je nu geboren worden als je al oud bent? Je 
kan toch niet weer de buik van je moeder ingaan en opnieuw geboren worden? Jezus 
antwoordde hem: Uit een mens wordt menselijk leven geboren. Maar uit Gods Geest 
wordt geestelijk leven geboren.” (Joh 3:3-4, Basis Bijbel)

Hé, hier gaat het dus ook over een geboorte door de Heilige Geest en over een geestelijk 
leven, een heilig leven dat door God Zelf wordt verwekt en gegeven. Zoiets moet bij ons 
dus ook gebeuren. 

Maar het is wel anders dan de geboorte van Jezus in de baarmoeder van Maria. Jezus 
werd door een wonder van Gods Geest geboren in onze menselijke wereld. Wij worden 
door een wonder van Gods Geest geboren in Gods Wereld.

En toen dacht ik: dus Jezus is zelfs in zijn geboorte een voorbeeld voor ons! Jezus leert 
ons: Het Koninkrijk van God heeft te maken met een nieuw soort leven dat door de Heilige
Geest in ons binnenste wordt geboren.

Deze geboorte is het binnengaan in Gods Koninkrijk

Op een andere zondag sprak ik over de Zaligsprekingen – het beroemde begin van de 
Bergrede die Jezus uitsprak. Jezus sprak daar tot zijn leerlingen en wilde duidelijk maken 
wat de kenmerken zijn van iemand die hoort bij het Koninkrijk van God. Dat begint met 
'arm van geest'. We zagen dat deze zaligsprekingen wel een beetje lijken op een 
geboorteproces, waarbij er eerste iets sterft en het graf in gaat en er daarna nieuw leven 
ontstaat en gaat groeien. Dat wat sterft is het aardse leven en daarvoor in de plaats komt 
een geestelijk leven dat door Gods Geest is verwekt en gegeven.

Het is mooi om die eerste zaligspreking in verschillende vertalingen te lezen:
“Zalig zijn de armen van geest, want van hen is het Koninkrijk der hemelen.” (Matteüs 5:3, 
HSV)
“Het is heerlijk voor je als je begrijpt dat je God nodig hebt. Want dan zul je het Koninkrijk 
van God mogen binnengaan.”  (Matteüs 5:3, Basis Bijbel)
“You’re blessed when you’re at the end of your rope. With less of you there is more of God
and his rule.” (Matteüs 5:3, The Message)

Arm van geest betekent inderdaad dat je weet dat je God nodig hebt en vanuit je eigen 
menselijke mogelijkheden niets kunt betekenen in Gods Wereld. The Message vertaalt dat
ook geweldig mooi. Je komt aan het eind van je eigen kunnen en dan pas kun je leven in 
een wereld waar God Koning is. Mooi toch?

We ontdekten de afgelopen zondagen: Het Koninkrijk van God heeft te maken met 

2



onmogelijke dingen doen, die wel mogelijk zijn door de Heilige Geest – door openbaring 
en kracht in ons binnenste. Begrijp je dit? Ken je dit? Heb je daar al ervaring mee? Dit 
wonderlijke leven werd door de Heilige Geest verwekt in Maria. En datzelfde wonderlijke 
leven wordt door de Heilige Geest verwekt in ons binnenste.

Jezus gaf ons bij uitstek dat voorbeeld door een baby'tje te worden in onze mensenwereld.
En dat nog wel bij die eenvoudige Maria, die hoogzwanger een lange reis moest maken op
een ezeltje. En bij die twee ouders die geen plekje konden vinden om te overnachten. En 
in een wereld waar er onmiddellijk de dreiging was van een demonische koning, waardoor 
deze ouders met een pasgeboren kindje moesten vluchten en die enorm lange reis naar 
Egypte moesten maken. Jezus was bij zijn geboorte kwetsbaar, en meteen ook arm en 
bovendien in gevaar. Jezus liet ons zien hoe we in Gods Wereld leven in voortdurende 
zwakheid en afhankelijkheid van God, en tegelijk toch ook met een goddelijke roeping, 
bescherming en kracht.

Ja, Jezus is dus zelfs met kerst een voorbeeld voor ons!

Wat Gods Geest in ons verwekt heeft tijd nodig om tot rijpheid te komen

Ik zou hier kunnen stoppen, maar ik wil toch met jullie nog even terug naar de beleving 
van Maria. In Lukas 1:38 lezen we hoe Maria reageert op de boodschap van de engel: “En
Maria zei: Ik zal de Heer dienen. Wat u gezegd hebt, laat dat met me gebeuren. En de 
engel ging bij haar weg.” Ze snapte er waarschijnlijk nog maar weinig van, maar haar 
reactie was: Laat het maar gebeuren. Ik wil God dienen. Maria had een gewillige geest. 
Dat is zo belangrijk als het gaat om dat wat Gods Geest geboren wil laten worden.

Direct erna lezen we in Lukas 1 dat Maria haar oudere nicht Elisabet bezoekt, die ook in 
verwachting is – nl van de man die later als Johannes de Doper Jezus zal aankondigen en
Hem zelfs zal dopen. Elisabet voelt meteen heel profetisch dat Maria in verwachting is van
iets heel bijzonders. Ze zegt nota bene: “Waaraan heb ik het te danken dat de moeder van
mijn Heer naar mij toekomt?” Weer iets dat grote indruk moet hebben gemaakt op Maria. 
Weer een bevestiging dat er iets bijzonders van God in haar binnenste groeit, een leven 
dat van God is met een bijzondere bestemming.

En dan lezen we daar hoe de Heilige Geest Maria aangrijpt en dat zij spontaan een 
profetisch lied zingt. Lees maar mee: “Mijn ziel prijst de Heer, mijn hart juicht om God, mijn
Redder. Want hij heeft op mij zijn ogen laten rusten, op mij, zijn onaanzienlijke dienares. 
Van nu af aan zal elk geslacht mij gelukkig prijzen, omdat de machtige God grootse 
dingen voor mij heeft gedaan. Hij is barmhartig van geslacht tot geslacht voor wie hem 
eerbiedigen. Hij heeft zijn kracht getoond: hoogmoedigen heeft hij uiteengejaagd, hun 
plannen verijdeld. Machtigen heeft hij van hun troon gestoten, maar geringen heeft hij 
verheven. Hongerenden heeft hij met alle goeds overladen, maar rijken heeft hij 
weggestuurd, met lege handen.” (Lukas 1:48-53, GNB) Vanaf het begin is het voor Maria 
duidelijk: dat nieuwe leven dat God geeft en waar haar kindje alles mee te maken zou 
hebben, dat komt tot eenvoudigen en armen – zoals zij zelf was – en zoals Jezus was.

Maria had iets gehoord van een engel. Ze hoorde het ook van die bijzondere geloofsvrouw
Elisabet. En nu hoorde ze het van haarzelf, uit haar eigen mond. De gave van profetie is 
er niet alleen om een boodschap te zijn voor anderen, maar allereerst voor jezelf. Door 
Gods Geest weet je het diep van binnen – het wordt een innerlijke zekerheid – en dat 
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kwam er hier uit in een profetisch lied.

Wat moet dit allemaal hebben gedaan met Maria? En dan komt daarbij wat er allemaal 
gebeurde rond de geboorte van Jezus in Bethlehem. In Lukas 2 lezen we hoe een groep 
herders naar de schamele geboorteplek van Jezus kwamen en vertelden over de 
verschijning van een heel leger van engelen die een loflied zongen en hen wezen naar de 
plek waar Jezus was geboren.

Prachtig hoe er staat: “Toen ze dit alles gezien hadden, vertelden ze wat de engel hun 
over dit kind gezegd had. Allen die ervan hoorden, verbaasden zich over wat de herders 
hun vertelden. Maria bewaarde al die woorden in haar hart en overdacht ze bij zichzelf.”
(Lukas 2:17-19, GNB)

Maria bewaarde al deze woorden in haar hart. Maria bewaarde al deze bijzondere 
gebeurtenissen in haar hart. De woorden van de engel, de woorden van Elisabet, haar 
eigen spontane profetische woorden, de woorden van deze herders, en natuurlijk de 
woorden nog van vele anderen, zoals die belangrijke, steenrijke mannen uit het verre 
oosten – en die bijzondere ster die zij zelf ook wel had gezien die nacht.

En dan? Dan begint een periode van ongeveer dertig jaar. Daar weten we weinig over. Het
lijkt wel alsof daar niet veel over te vertellen is. Geen belangrijke profetische 
gebeurtenissen. Jezus die opgroeide als haar geliefde zoon. Er is één anekdote over 
Jezus als een tiener. Maar verder is dit een stille periode. Maria had al die bijzondere 
profetische woorden en gebeurtenissen – die voor ons horen bij advent en bij kerst - in 
haar hart opgeborgen. Ze zal er vele over nagedacht hebben en gebeden. Zoals een 
gelovige moeder bidt voor haar kind – en zeker voor dit bijzondere kind. Ik heb zomaar de 
indruk dat er een bijzonder band was tussen moeder en zoon. 

We lazen in Lukas 1 dat de Heilige Geest aankondigde dat ze zwanger zou zijn van een 
heilig leven, van de Zoon van God. Je zou kunnen zeggen dat deze profetische woorden 
vervuld waren bij de geboorte van Jezus in Bethlehem. Maar Maria wist: Er is iets verwekt 
in mij dat veel groter is en dat toch nog geboren moet worden – later in het leven van 
Jezus. En hoe zou dat gaan?

En dan lezen we over de bijzondere profetische bediening van Johannes de Doper – 
waardoor het hele land op zijn kop stond. En hoe deze Johannes naar Jezus wijst en zegt:
Hij is het! Hij is de Messias! Hij is de Beloofde! En dan doopt hij Jezus in de Jordaan. En 
dan komt er een stem uit de hemel die zegt: Dit is mijn Geliefde Zoon! Ik weet niet of Maria
daar bij was, maar nu wist zij: Het is begonnen! Nu is het echt geboren. Nu is dat wat 
Gods Geest verwekte niet meer enkel een jongen en een man geboren uit mijn lichaam. 
Nu is het de Zoon van God, de beloofde Messias, de brenger van Nieuw Leven voor alle 
mensen. Dit staat natuurlijk niet in de Bijbel. Maar mijn voorstellingsvermogen gaat soms 
met mij aan de haal. Ik heb zomaar de indruk dat Maria wel aanvoelde hoe groot dit zou 
worden, maar ook hoe gevaarlijk dit zou worden. De wereld had Hem nodig, maar de 
wereld zou zich ook tegen Hem keren. Maria heeft vast heel veel gebeden – op de 
achtergrond – en ook als gelovige volgeling van haar eigen Zoon. Denk je dat eens in!

De kerstboodschap voor ons: God wil iets nieuws in jouw tot leven wekken.

En op welke manier is Jezus in dit alles een voorbeeld voor ons? Is het niet zo dat de 
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Heilige Geest een zaadje in ons kan planten, maar dat het daarna lange tijd nodig heeft 
voordat het zaadje ontkiemt en boven de grond komt, gaat groeien en vrucht gaat dragen?
Herkennen jullie dit? Gods Geest doet iets in ons hart. Dat voelt als een heel bijzondere 
tijd. En wij zeggen: doe maar zoals U wilt – ik wil U gehoorzamen – ik wil U dienen. En dan
wordt het stil. We bergen dit alles in ons hart. En dan?

Wij willen in deze tijd alles heel snel. Maar het is dan nodig dat we groeien van kind tot 
volwassene in het geloof. En dan opeens dan is het er. We hebben het niet losgelaten. En 
we merken dat God vindt: de tijd is rijp – je bent er klaar voor – nu is het tijd – mijn tijd en 
jouw tijd.

Ik moest denken aan Jolanda die uit de drugswereld tot geloof kwam in deze gemeente – 
en hoe zij onmiddellijk de zending in wilde. Maar Wim, als voorganger, zei: dat is mooi, 
maar nu nog niet. Je hebt nog tijd nodig en moet veel leren. En dat wat God wil, dan heeft 
geen haast. Op zijn tijd gaat het gebeuren. En Jolanda heeft het niet losgelaten en heeft 
nu een prachtige bediening in Kenia – voor jongens die arm, vernederd en kansloos zijn.

En ik moest denken aan Ricardo, die vertelde hoe hij als jong-gelovige een roeping van 
God ervaarde die nu vele jaren later realiteit aan het worden is onder de prachtige noemer
Encouraging City. Begin 2023 zal de Barnabas officieel worden geopend en worden jullie 
allemaal uitgenodigd. En dan zal hij vast wel iets over vertellen

Ik moest denken aan Arjo - over hoe er bij hem over de tijd heen iets gegroeid is dat nu 
heeft geleid tot het kostbare Huis van Gebed in Haarlem.

En wat is dat bij jou? Herken jij dit? Wat heb jij in je hart opgeborgen? Durf je dat nog te 
verwachten? Mag Gods Geest daar nog verder mee in jouw leven.

En als je het nog niet herkent, mag Gods Geest dan zoiets bij jou doen? Dat je je niet 
meer enkel toeschouwer voelt bij wat Jezus deed en wat andere gelovigen doen? Dat je 
niet meer alleen ontvanger bent van het goede van God, maar dat je gaat ervaren dat God
door jou heen het goede uitdeelt en dat jij iemand bent die anderen zegent, bemoedigt, 
versterkt, ondersteunt, helpt, aanmoedigt, verder helpt, raad geeft, onderwijst, of wat het 
dan ook is dat God door jou heen wil doen.

Kerst is mooi om van te genieten. En we mogen ons er ook best aan vergapen. En zondag
25 december zullen we uit volle borst prachtige kerstliederen zingen, tot eer van God en 
tot eer van Jezus. Maar kerst betekent ook dat er binnen in jou door een wonder van Gods
Geest en door de kracht van Gods Geest nieuw leven wordt gewekt – en dat God nieuwe 
dingen in jou verwekt waarmee jij tot een geweldige zegen wordt – tot een koningskind in 
Gods Koninkrijk – het Koninkrijk van de Hemel – Gods Wereld die bezig is baan te breken 
in deze mensenwereld die dat zo nodig heeft.
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