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De Geboorten van Jezus en Johannes de Doper
Jezus wordt ongeveer 747 jaar na de stichting van Rome in Judea geboren. In deze tijd van Herodes de
Grote, die door de Romeinse Senaat onder keizer Caesar Augustus de titel “Koning van de Joden” is
gegeven, is het voormalige land Palestina verdeeld in de provincies Judea, Samaria en Galilea ten westen
van de rivier de Jordaan, en Perea en Dekapolis ten oosten. De steden Jeruzalem en Bethlehem zijn in
Judea gelegen, terwijl Nazareth in Galilea ligt. Het is verrassend dat Jezus in de provincie Judea wordt
geboren, aangezien zijn familie in Nazareth woont, ongeveer 120 kilometer naar het noorden. Maar een
door Caesar Augustus afgevaardigd decreet dwingt iedereen vanwege een volkstelling naar de thuisplaats
van zijn voorouders terug te keren en daardoor wordt Jezus in Bethlehem geboren, de stad die door de
profeet Micha zo'n 700 jaar eerder werd genoemd!
Als de vervulling van die profetie nog niet voldoende is om de aandacht te trekken van mensen die bekend
zijn met de oude profetieën, vindt er nog een verbazingwekkender vervulling plaats, namelijk die van de
maagdelijke geboorte van Jezus. Jesaja had geprofeteerd dat de Messias uit een maagd geboren zou
worden. Zeker hebben er al eerder wonderbaarlijke geboorten plaatsgevonden, in gevallen waarin de
ouders eigenlijk veel te oud waren om nog kinderen te kunnen krijgen. Abraham en Sara zijn het beste
voorbeeld. Zacharias en Elisabeth zullen spoedig een ander bekend voorbeeld worden. Maar nog nooit is
een vrouw zwanger geworden zonder het zaad van een man. Maria is daadwerkelijk een maagd; zij heeft
met haar verloofde Jozef, of enige andere man, nooit geslachtsgemeenschap gehad. De Evangelies
vertellen eensluidend dat Jezus op wonderbaarlijke wijze door de Heilige Geest van God in Maria werd
verwekt.
Alhoewel de Goddelijke aard van de geboorte van Jezus zowel verwonderlijk als opwindend is, is de
menselijke kant van het verhaal op zichzelf al ontroerend. Ofschoon Maria van tevoren wordt verteld over
deze miraculeuze geboorte, moet Maria wel schaamte voelen omdat haar familie en vrienden denken dat
zij zich oneerbaar heeft gedragen. Zij moet het gewicht van Jozefs zorgen ook wel voelen. Wanneer het
moment van de geboorte is aangebroken en de twee samen ver van huis zijn, hebben zij tegelijkertijd
waarschijnlijk een vreselijk gevoel van isolement en een ongelooflijk gevoel van verwachting over dit kind
van God. Maar Maria's krachtige geloof en Jozefs liefdevolle steun worden beloond met een viering die
elke andere feestvreugde over de geboorte van een mensenkind overtreft. Van onbeduidende herders op
aarde tot de hoogste regionen in de hemel wordt de heerlijkheid van deze gebeurtenis met blij gezang
begroet!
Nu het verslag over de geboorte van Jezus begint, wordt er nog een andere geboorte aangekondigd; die
van Gods bijzondere gezant Johannes, die vanwege zijn oproep tot berouw en bediening van de doop later
bekend zal staan als Johannes de Doper. Lukas en Matteüs schrijven over de twee geboorten en de
gebeurtenissen die vlak daarna plaatsvinden in het jonge leven van Jezus.
Luk. 1:5-17
(ca. 6-4 v.C.)

GEBOORTE VAN JOHANNES VOORSPELD. In de dagen van Heródes, den koning van Judéa,

Luk. 1:18-25

ZACHARIAS VERSTOMD. En Zacharías zeide tot den engel: “Waarbij zal ik dat weten? Want ik

was een zeker priester, met name Zacharías, van de dagorde van Abía; en zijn vrouw was uit
de dochteren van Aäron, en haar naam Elizabet. En zij waren beiden rechtvaardig voor God,
wandelende in al de geboden en rechten des Heeren, onberispelijk. En zij hadden geen kind,
omdat Elizabet onvruchtbaar was, en zij beiden verre op hun dagen gekomen waren.
En het geschiedde, dat, als hij het priesterambt bediende voor God, in de beurt zijner
dagorde. Naar de gewoonte der priesterlijke bediening, hem te lote was gevallen, dat hij
zoude ingaan in den tempel des Heeren om te reukofferen. En al de menigte des volks was
buiten, biddende, ten ure des reukoffers.
En van hem werd gezien een engel des Heeren, staande ter rechterzijde van het altaar des
reukoffers. En Zacharías, hem ziende, werd ontroerd, en vreze is op hem gevallen. Maar de
engel zeide tot hem: “Vrees niet, Zacharías! Want uw gebed is verhoord, en uw vrouw
Elizabet zal u een zoon baren, en gij zult zijn naam heten Johannes. En u zal blijdschap en
verheuging zijn, en velen zullen zich over zijn geboorte verblijden. Want hij zal groot zijn voor
den Heere; noch wijn, noch sterken drank zal hij drinken, en hij zal met den Heiligen Geest
vervuld worden, ook van zijner moeders lijf aan. En hij zal velen der kinderen Israëls bekeren
tot den Heere, hun God. En hij zal voor Hem heengaan, in den geest en de kracht van Elías,
om te bekeren de harten der vaderen tot de kinderen, en de ongehoorzamen tot de
voorzichtigheid der rechtvaardigen, om den Heere te bereiden een toegerust volk.”
ben oud, en mijn vrouw is verre op haar dagen gekomen.”
En de engel antwoordde en zeide tot hem: “Ik ben Gabriël, die voor God sta, en ben

uitgezonden, om tot u te spreken, en u deze dingen te verkondigen. En zie, gij zult zwijgen,
en niet kunnen spreken, tot op den dag, dat deze dingen geschied zullen zijn; om dies wil, dat
gij mijn woorden niet geloofd hebt, welke vervuld zullen worden op hun tijd.”
En het volk was wachtende op Zacharías, en zij waren verwonderd, dat hij zo lang vertoefde
in den tempel. En als hij uitkwam, kon hij tot hen niet spreken; en zij bekenden, dat hij een
gezicht in den tempel gezien had. En hij wenkte hun toe, en bleef stom.
En het geschiedde, als de dagen zijner bediening vervuld waren, dat hij naar zijn huis ging.
En na die dagen werd Elizabet, zijn vrouw, bevrucht; en zij verborg zich vijf maanden,
zeggende: “Alzo heeft mij de Heere gedaan, in de dagen, in welke Hij mij aangezien heeft, om
mijn versmaadheid onder de mensen weg te nemen.”
Luk. 1:26-38
Nazareth

MARIA OVER ZWANGERSCHAP VERTELD. En in de zesde maand werd de engel Gabriël van

Luk. 1:39-45
Een plaats in
Juda

MARIA BEZOEKT ELISABETH. En Maria, opgestaan zijnde in diezelfde dagen, reisde met haast

Luk. 1:46-56

MARIA PRIJST GOD. En Maria zeide:

God gezonden naar een stad in Galiléa, genaamd Názareth; tot een maagd, die ondertrouwd
was met een man, wiens naam was Jozef, uit den huize Davids; en de naam der maagd was
Maria. En de engel tot haar ingekomen zijnde, zeide: “Wees gegroet, gij begenadigde; de
Heere is met u; gij zijt gezegend onder de vrouwen.”
En als zij hem zag, werd zij zeer ontroerd over dit zijn woord, en overlegde, hoedanig deze
groetenis mocht zijn. En de engel zeide tot haar: “Vrees niet, Maria, want gij hebt genade bij
God gevonden. En zie, gij zult bevrucht worden, en een Zoon baren, en zult Zijn naam heten
JEZUS. Deze zal groot zijn, en de Zoon des Allerhoogsten genaamd worden; en God, de
Heere, zal Hem den troon van Zijn vader David geven. En Hij zal over het huis Jakobs Koning
zijn in der eeuwigheid, en Zijns Koninkrijks zal geen einde zijn.”
En Maria zeide tot den engel: “Hoe zal dat wezen, dewijl ik geen man bekenne?”
En de engel, antwoordende, zeide tot haar: “De Heilige Geest zal over u komen, en de kracht
des Allerhoogsten zal u overschaduwen; daarom ook, dat Heilige, Dat uit u geboren zal
worden, zal Gods Zoon genaamd worden. En zie, Elizabet, uw nicht, is ook zelve bevrucht,
met een zoon, in haar ouderdom; en deze maand is haar, die onvruchtbaar genaamd was, de
zesde. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn.”
En Maria zeide: “Zie, de dienstmaagd des Heeren; mij geschiede naar uw woord.” En de
engel ging weg van haar.
naar het gebergte, in een stad van Juda; en kwam in het huis van Zacharías, en groette
Elizabet. En het geschiedde, als Elizabet de groetenis van Maria hoorde, zo sprong het
kindeken op in haar buik; en Elizabet werd vervuld met den Heiligen Geest; en riep uit met
een grote stem, en zeide: “Gezegend zijt gij onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht uws
buiks! En van waar komt mij dit, dat de moeder mijns Heeren tot mij komt? Want zie, als de
stem uwer groetenis in mijn oren geschiedde, zo sprong het kindeken van vreugde op in mijn
buik. En zalig is zij, die geloofd heeft; want de dingen, die haar van den Heere gezegd zijn,
zullen volbracht worden.”

“Mijn ziel maakt groot den Heere;
en mijn geest verheugt zich in God, mijn Zaligmaker;
omdat Hij de nederheid Zijner dienstmaagd heeft aangezien;
want zie, van nu aan zullen mij zalig spreken al de geslachten.
Want grote dingen heeft aan mij gedaan Hij, Die machtig is,
en heilig is Zijn Naam.
En Zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht
over degenen, die Hem vrezen.
Hij heeft een krachtig werk gedaan door Zijn arm;
Hij heeft verstrooid de hoogmoedigen in de gedachten hunner harten.
Hij heeft machtigen van de tronen afgetrokken,
en nederigen heeft Hij verhoogd.
Hongerigen heeft Hij met goederen vervuld;
en rijken heeft Hij ledig weggezonden.
Hij heeft Israël, Zijn knecht, opgenomen,
opdat Hij gedachtig ware der barmhartigheid
(gelijk Hij gesproken heeft tot onze vaderen,
namelijk tot Abraham, en zijn zaad) in eeuwigheid.”
En Maria bleef bij haar omtrent drie maanden, en keerde weder tot haar huis.

Luk. 1:57-66

JOHANNES DE DOPER GEBOREN. En de tijd van Elizabet werd vervuld, dat zij baren zoude,

en zij baarde een zoon. En die daar rondom woonden, en haar magen hoorden, dat de Heere
Zijn barmhartigheid grotelijks aan haar bewezen had, en waren met haar verblijd.
En het geschiedde, dat zij op den achtsten dag kwamen, om het kindeken te besnijden, en
noemden het Zacharías, naar den naam zijns vaders. En zijn moeder antwoordde en zeide:
“Niet alzo, maar hij zal Johannes heten.”
En zij zeiden tot haar: “Er is niemand in uw maagschap, die met dien naam genaamd wordt.”
En zij wenkten zijn vader, hoe hij wilde, dat hij genaamd zou worden. En als hij een
schrijftafeltje geëist had, schreef hij, zeggende: “Johannes is zijn naam.” En zij verwonderden
zich allen. En terstond werd zijn mond geopend, en zijn tong losgemaakt; en hij sprak, God
lovende. En er kwam vrees over allen, die rondom hen woonden; en in het gehele gebergte
van Judéa werd veel gesproken van al deze dingen. En allen, die het hoorden, namen het ter
harte, zeggende: “Wat zal toch dit kindeken wezen?” En de hand des Heeren was met hem.
Luk. 1:67-80

ZACHARIAS PROFETEERT. En Zacharías, zijn vader, werd vervuld met den Heiligen Geest, en

profeteerde, zeggende:
“Geloofd zij de Heere, de God Israëls,
want Hij heeft bezocht, en verlossing te weeg gebracht Zijn volke;
en heeft een Hoorn der zaligheid ons opgericht,
in het huis van David, Zijn knecht;
gelijk Hij gesproken heeft door den mond Zijner heilige profeten,
die van het begin der wereld geweest zijn;
namelijk een verlossing van onze vijanden,
en van de hand al dergenen, die ons haten;
opdat Hij barmhartigheid deed aan onze vaderen,
en gedachtig ware aan Zijn heilig verbond;
en aan den eed, dien Hij Abraham, onzen vader, gezworen heeft, om ons te geven.
Dat wij, verlost zijnde uit de hand onzer vijanden,
Hem dienen zouden zonder vreze.
In heiligheid en gerechtigheid voor Hem, al de dagen onzes levens.
En gij, kindeken, zult een profeet des Allerhoogsten genaamd worden;
want gij zult voor het aangezicht des Heeren heengaan, om Zijn wegen te bereiden;
om Zijn volk kennis der zaligheid te geven,
in vergeving hunner zonden,
door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid onzes Gods,
met welke ons bezocht heeft de Opgang uit de hoogte;
om te verschijnen dengenen, die gezeten zijn in duisternis
en schaduw des doods;
om onze voeten te richten op den weg des vredes.”
En het kindeken wies op, en werd gesterkt in den geest, en was in de woestijnen, tot den dag
zijner vertoning aan Israël.
Mat. 1:18-25a

JOZEF OVER ZWANGERSCHAP VERTELD. De geboorte van Jezus Christus was nu aldus; want

als Maria, Zijn moeder, met Jozef ondertrouwd was, eer zij samengekomen waren, werd zij
zwanger bevonden uit den Heiligen Geest. Jozef nu, haar man, alzo hij rechtvaardig was, en
haar niet wilde openbaarlijk te schande maken, was van wil haar heimelijk te verlaten.
En alzo hij deze dingen in den zin had, ziet, de engel des Heeren verscheen hem in den
droom, zeggende: “Jozef, gij zone Davids! Wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te
nemen; want hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit den Heiligen Geest. En zij zal een Zoon
baren, en gij zult Zijn naam heten JEZUS; want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.”
En dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden, hetgeen van den Heere gesproken is,
door den profeet, zeggende: “Ziet, de maagd zal zwanger worden, en een Zoon baren, en gij
zult Zijn naam heten Emmanuël”; hetwelk is, overgezet zijnde, “God met ons.”
Jozef dan, opgewekt zijnde van den slaap, deed, gelijk de engel des Heeren hem bevolen
had, en heeft zijn vrouw tot zich genomen; en bekende haar niet, totdat zij dezen haar
eerstgeboren Zoon gebaard had.
Luk. 2:1-7
Bethlehem
(ca. 5-3 v.C.)

JEZUS DE CHRISTUS GEBOREN. En het geschiedde in diezelfde dagen, dat er een gebod

uitging van den keizer Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste
beschrijving geschiedde, als Cyrénius over Syrië stadhouder was. En zij gingen allen om
beschreven te worden, een iegelijk naar zijn eigen stad.

En Jozef ging ook op van Galiléa, uit de stad Názareth, naar Judéa, tot de stad Davids, die
Bethlehem genaamd wordt, (omdat hij uit het huis en geslacht van David was); om
beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het
geschiedde, als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zoude. En zij
baarde haar eerstgeboren Zoon, en wond Hem in doeken, en legde Hem neder in de kribbe,
omdat voor henlieden geen plaats was in de herberg.
Luk. 2:8-14

ENGELEN VERKONDIGEN GEBOORTE. En er waren herders in diezelfde landstreek, zich

houdende in het veld, en hielden de nachtwacht over hun kudde. En ziet, een engel des
Heeren stond bij hen, en de heerlijkheid des Heeren omscheen hen, en zij vreesden met
grote vreze. En de engel zeide tot hen: “Vreest niet, want, ziet, ik verkondig u grote
blijdschap, die al den volke wezen zal; namelijk dat u heden geboren is de Zaligmaker, welke
is Christus, de Heere, in de stad Davids. En dit zal u het teken zijn: gij zult het Kindeken
vinden in doeken gewonden, en liggende in de kribbe.”
En van stonde aan was er met den engel een menigte des hemelsen heirlegers, prijzende
God en zeggende:
“Ere zij God in de hoogste hemelen,
en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen.”
Luk. 2:15-20

HERDERS BEZOEKEN BABY. En het geschiedde, als de engelen van hen weggevaren waren

naar den hemel, dat de herders tot elkander zeiden: “Laat ons dan heengaan naar
Bethlehem, en laat ons zien het woord, dat er geschied is, hetwelk de Heere ons heeft
verkondigd.”
En zij kwamen met haast, en vonden Maria en Jozef, en het Kindeken liggende in de kribbe.
En als zij Het gezien hadden, maakten zij alom bekend het woord, dat hun van dit Kindeken
gezegd was. En allen, die het hoorden, verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd
van de herders. Doch Maria bewaarde deze woorden alle te zamen, overleggende die in haar
hart. En de herders keerde wederom, verheerlijkende en prijzende God over alles, wat zij
gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was.
Mat. 1:25b
Luk. 2:21

JEZUS BESNEDEN EN NAAM GEGEVEN. En als acht dagen vervuld waren, dat men het

Luk. 2:22-24
Jeruzalem

JEZUS IN TEMPEL OPGEDRAGEN. En als de dagen harer reiniging vervuld waren, naar de wet

Luk. 2:25-35

SIMEON BELIJDT ZIJN VREUGDE. En ziet, er was een mens te Jeruzalem, wiens naam was

Kindeken besnijden zou, zo werd Zijn Naam genaamd JEZUS, welke genaamd was van den
engel, eer Hij in het lichaam ontvangen was.
van Mozes, brachten zij Hem te Jeruzalem, opdat zij Hem den Heere voorstelden (gelijk
geschreven is in de wet des Heeren: “Al wat mannelijk is, dat de moeder opent, zal den Heere
heilig genaamd worden”). En opdat zij offerande gaven, naar hetgeen in de wet des Heeren
gezegd is, een paar tortelduiven, of twee jonge duiven.
Simeon; en deze mens was rechtvaardig en godvrezende; verwachtende de vertroosting
Israëls, en de Heilige Geest was op hem. En hem was een Goddelijke openbaring gedaan
door den Heiligen Geest, dat hij den dood niet zien zoude, eer hij den Christus des Heeren
zou zien. En hij kwam door den Geest in den tempel. En als de ouders het Kindeken Jezus
inbrachten, om naar de gewoonte der wet met Hem te doen; zo nam hij Hetzelve in zijn
armen, en loofde God, en zeide:
“Nu laat Gij, Heere!
Uw dienstknecht gaan in vrede naar Uw woord;
Want mijn ogen hebben Uw zaligheid gezien,
die Gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken:
een Licht tot verlichting der heidenen,
en tot heerlijkheid van Uw volk Israël.”
En Jozef en Zijn moeder verwonderden zich over hetgeen van Hem gezegd werd. En Simeon
zegende henlieden, en zeide tot Maria, Zijn moeder: “Zie, Deze wordt gezet tot een val en
opstanding veler in Israël, en tot een teken, dat wedersproken zal worden (en ook een zwaard
zal door uw eigen ziel gaan) opdat de gedachten uit vele harten geopenbaard worden.”

Luk. 2:36-38

ANNA DE PROFETES. En er was Anna, een profetesse, een dochter van Fanuël, uit den stam

van Aser; deze was tot groten ouderdom gekomen, welke met haar man zeven jaren had
geleefd van haar maagdom af. En zij was een weduwe van omtrent vier en tachtig jaren,

dewelke niet week uit den tempel, met vasten en bidden, God dienende nacht en dag. En
deze, te dierzelfder ure daarbij komende, heeft insgelijks den Heere beleden, en sprak van
Hem tot allen, die de verlossing in Jeruzalem verwachtten.
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