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A new weekly teaching email.
Gain new insight into the
stories and teachings of the Master every week.

What’s the real point behind the story of the
virgin birth of Yeshua and what does it mean
from a Jewish perspective? The broader biblical
context reveals the significance.

Een nieuwe wekelijkse onderwijs e-mail.
Verwerf elke week nieuw inzicht in de
verhalen en leringen van de Meester.

Wat is het werkelijke doel van het verhaal van de
maagdelijke geboorte van Yeshua en wat betekent het
vanuit een Joods perspectief? De bredere Bijbelse
context onthult de betekenis.

You're Going to Have a Baby!

Je gaat een baby krijgen!

The angel Gabriel gave Mary a sign by which she
could verify the outlandish claim. He told her that
her aged relative Elizabeth “who was called
barren” had also miraculously conceived and was
already entering the last trimester. He alluded to
Genesis 18:14, where the LORD explained how
Sarah will conceive a son in her old age: “For
nothing will be impossible with God” (Luke 1:37).

De engel Gabriël gaf Maria een teken waarmee ze de
bizarre claim kon verifiëren. Hij vertelde haar dat haar
bejaarde familielid Elizabeth "die onvruchtbaar werd
genoemd" ook op wonderbaarlijke wijze zwanger was
geraakt en al het laatste trimester inging. Hij
zinspeelde op Genesis 18:14, waar de HEER uitlegt hoe
Sara op haar oude dag een zoon zal krijgen: "Want
niets zal onmogelijk zijn bij God" (Lucas 1:37).

And the LORD said to Abraham, “Why did
Sarah laugh, saying, ‘Shall I indeed bear a
child, when I am so old?’ Is anything too
difficult for the LORD?” (Genesis 18:13-14)
What’s the point of the virgin conception and
birth? In the Bible, the story of a miraculous
conception signals the divine destiny of the
child. Take a look at the story. Gabriel compares
the miracle of the virgin conception with the
miracle of Elizabeth conceiving a son. The two
miraculous conceptions balance one another.
Barren and well-beyond the years of
childbearing, Elizabeth conceived only through
miraculous intervention. Mary, on the other
hand, was young, virgin, and fertile, the very
opposite of Elizabeth. In her case the miracle
rested in the complete absence of sexual
genesis. The two miraculous conceptions
indicated the divine call on the two children.
Their conceptions and births were not
happenstance; they resulted only from direct
and divine intervention.
Children born of such miraculous
circumstances can only be supernaturally
ordained from birth. John’s conception can
be compared to other similar biblical stories,
but the conception of Jesus, free of
conventional agency, was the greater
miracle—a direct sign from heaven. The
significance was that the conception of Jesus

En de HEER zei tegen Abraham: "Waarom
lachte Sara, en zei ze: "Zal ik inderdaad een
kind baren, als ik zo oud ben?" Is iets te
moeilijk voor de HEER? (Genesis 18:13-14)
Wat is het nut van de maagdelijke conceptie en
geboorte? In de Bijbel geeft het verhaal van een
wonderbaarlijke bevruchting het goddelijke lot van het
kind aan. Kijk eens naar het verhaal. Gabriel vergelijkt
het wonder van de maagdelijke ontvangenis met het
wonder van Elizabeth die een zoon krijgt. De twee
miraculeuze denkbeelden brengen elkaar in evenwicht. Onvruchtbaar en voorbij de jaren van kinderen
krijgen, werd Elizabeth alleen zwanger door een wonderbaarlijke ingreep . Maria daarentegen was jong,
nog maagd en vruchtbaar, het tegenovergestelde van
Elizabeth. In haar geval rustte het wonder in de totale
afwezigheid van seksuele oorsprong. De twee wonderbaarlijke voorstellingen wezen op de goddelijke
roeping van de twee kinderen. Hun concepties en
geboorten waren geen toevallige gebeurtenissen; ze
waren slechts het resultaat van een directe en
goddelijke interventie.
Kinderen die uit dergelijke wonderbaarlijke omstandigheden worden geboren, kunnen alleen bovennatuurlijk worden voorbestemd vanaf de geboorte.
Johannes' conceptie kan vergeleken worden met
andere soortgelijke Bijbelse verhalen, maar de conceptie van Jezus, zonder conventionele tussenkomst,
was het grotere wonder - een direct teken uit de
hemel. De betekenis was dat de conceptie van Jezus
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surpassed the ordinary, biblical motif of
barren-woman
woman stories. The miracle of
Messiah’s conception had to surpass that of
other miraculous conceptions. What could
be more amazing than an infertile elderly
woman conceiving a child? How about a
virgin?
Mary left Nazareth and traveled for three or four
days to reach Ein Karem in the hill country of
Judea where her relative Elizabeth lived. She did
not tell Joseph, or anyone else for that matter,
about the appearance
arance of the angel and the
strange message from heaven. Who would
believe her? Instead, she set out alone to verify
the matter herself.
As Mary entered the home, she called out the
greeting, “Shalom.” One look at elderly Elizabeth,
who was now in her sixth
h month, confirmed the
angelic message. At that moment, Mary realized
that the message from the angel was true. She
realized that she carried within her the promised
Messiah. At the same moment, the unborn
forerunner of the Messiah leapt for joy within
Elizabeth’s womb.

het gewone, Bijbelse motief van onvruchtbare
vrouwenverhalen overtrof. Het wonder van de
bevruchting van de Messias moest groter zijn dan dat
van andere wonderbaarlijke bevruchtingen. Wat is er
verbazingwekkender dan een onvruchtbare
o
oudere
vrouw die een kind krijgt? Wat dacht je van een
maagd?
Maria verliet Nazareth en reisde gedurende drie of
vier dagen naar Ein Karem in het heuvelland van
Judea waar haar familielid Elizabeth woonde. Ze
vertelde Joseph, of wie dan ook, niet
ni over de
verschijning van de engel en de vreemde boodschap
uit de hemel. Wie zou haar geloven? In plaats
daarvan ging ze alleen op pad om de zaak zelf te
verifiëren.
Toen Maria het huis binnenkwam, bracht ze de
groet "Shalom." Een blik op de oude Elizabeth,
Elizabe die
nu in haar zesde maand was, bevestigde de
engelachtige boodschap. Op dat moment realiseert
Maria zich dat de boodschap van de engel waar is.
Ze besefte dat ze de beloofde Messias in zich droeg.
Op hetzelfde moment sprong de ongeboren
voorloper van de Messias van vreugde op in
Elizabeth's schoot.
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