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HC14: Waarom (en hoe) God mens werd. 
Schriftlezingen: Joh. 1:14-18, Hebr. 2:9-18 en 4:14-16 Tekst: Hebr. 2:17 
Zingen: Lofz. Maria 3 en 7, Ps. 75:1, Ps. 56:4 en 5, Ps. 32:1 en 7, Ps. 52:7 
 

Hoofdpunten van de preek 
De wereld is vol met mensen die als God willen zijn. Er is één God Die mens wilde worden.  

1 Echt God(v&a35a – Joh.1:14) 
Om iets van Jezus te begrijpen, moeten we weten Wie Hij is: Hij is (en blijft) echt God. 
Gods Zoon neemt ons menszijn erbij. Gods eeuwige Zoon wordt beperkt, sterfelijk mens. 

Het Woord wordt vlees. Als mens doet Hij uiterlijk niet aan God denken (vgl. Fil.2:7b). 
Toch (is en) blijft Hij God. Gods Zoon gaat als mens de weg van vernedering en dood in.  

2 Echt mens (v&a35b – Hebr. 2:14a) 
Mensen willen als God zijn. Het brengt ellende en dood. Gods Zoon neemt ons menszijn 
aan. Hij kan ermee doen wat Hij wil (Joh.10:18). Hij neemt het om het te kunnen afleggen. 

Jezus deelt Hij ons bestaan van pril begin tot en met volwassene. Hij is echt mens, niets 
menselijks was Hem vreemd. Hij neemt ons bestaan uit Maria. De Geest schept Hem. 

3 Echt familie (a35c – Hebr.2:17) 
Kunnen we Jezus te menselijk voorstellen? Hij is geen buitenbeentje. Als ‘ware 
nakomeling van David’ is Hij echt familie van ons. Hij is Zijn broeders gelijk geworden.  

Jezus deelt het volle menselijke bestaan, met alles wat zich daarin voordoet. Hij is in alles 
onze gelijke, behalve de zonde, maar die hoort ook totaal niet bij ons menszijn.  

4 echt onschuldig (v&a36 – Hebr.7:26-27) 
De zonde ontmenselijkt ons. Dát deelt Jezus niet met ons. Wat heb je aan Zijn heilige 
onschuld? Hij is echt familie, echt mens en echt God. Zo is Hij onze Middelaar en Verlosser. 

Mensen kunnen niet meer niet zondigen. Jezus is de mens zoals die moet zijn: onschuldig 
en op God gericht. Hij bedekt daarmee mijn zonde. Hij maakt ons weer echt mens. 

 

 


