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Bezinning 200: God leidt de geschiedenis 3
Matteus 1,1-25 = Kerstavond en de 4° adventszondag in het A-jaar 1

Het Woord
Overzicht van de afstamming van Jezus Christus, zoon van David, zoon van Abraham.
Abraham verwekte Isaak, Isaak verwekte Jakob, Jakob verwekte Juda en zijn broers, Juda verwekte
Peres en Zerach bij Tamar, Peres verwekte Chesron, Chesron verwekte Aram, Aram verwekte
Amminadab, Amminadab verwekte Nachson, Nachson verwekte Salmon, Salmon verwekte Boaz bij
Rachab, Boaz verwekte Obed bij Ruth, Obed verwekte Isaï, Isaï verwekte David, de koning.
David verwekte Salomo bij de vrouw van Uria, Salomo verwekte Rechabeam, Rechabeam verwekte
Abia, Abia verwekte Asaf, Asaf verwekte Josafat, Josafat verwekte Joram, Joram verwekte Uzzia,
Uzzia verwekte Jotam, Jotam verwekte Achaz, Achaz verwekte Hizkia, Kizkia verwekte Manasse,
Manasse verwekte Amos, Amos verwekte Josia, Josia verwekte Jechonja en zijn broers ten tijde van
de Babylonische ballingschap.
Na de Babylonische ballingschap verwekte Jechonja Sealtiël, Sealtiël verwekte Zerubbabbel,
Zerubbabel verwekte Abiud, Abiud verwekte Eljakim, Eljakim verwerkte Azor, Azor verwekte
Sadok, Sadok verwekte Achim, Achim verwekte Eliud, Eliud verwekte Eleazar, Eleazar verwekte
Mattan, Mattan verwekte Jakob, Jakob verwekte Jozef, de man van Maria. Bij haar werd Jezus
verwekte, die Christus genoemd wordt.
Van Abraham tot David telt de lijst dus veertien generaties, van David tot de Babylonische
ballingschap veertien generaties en van de Babylonische ballingschap tot Christus veertien
generaties.
De afkomst van Jezus Christus was als volgt. Toen zijn moeder Maria al was uitgehuwelijkt aan
Jozef maar nog niet bij hem woonde, bleek ze zwanger te zijn door de heilige Geest. Haar man
Jozef, die een rechtschapen mens was, wilde haar niet in opspraak brengen en dacht erover haar in
het geheim te verstoten. Toen hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer.
De engel zei: ‘Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen, want het kind
dat ze draagt is verwekt door de heilige Geest. Ze zal een zoon baren. Geef hem de naam Jezus,
want Hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden.’ Dit alles is gebeurd opdat in vervulling zou gaan
wat bij monde van de profeet door de Heer is gezegd: ‘De maagd zal zwanger zijn en een zoon
baren, en men zal hem de naam Immanuël geven’, wat in onze taal betekent ‘God met ons’. Jozef
werd wakker en deed wat de engel van de Heer hem had opgedragen: hij nam haar bij zich als zijn
vrouw, maar hij had geen gemeenschap met haar voordat ze haar zoon gebaard had. En hij gaf hem
de naam Jezus.
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Een woord bij het Woord
Matteüs beschrijft de geschiedenislijn van Jezus. Daarin komen – naast Maria – vier vrouwen voor:
Tamar, Rachab, Ruth en Barseba, de vrouw van Uria. Deze vier vrouwen hebben twee grote
gemeenschappelijke punten. Vooreerst hebben ze allen te maken met een problematische situatie.
Telkens leidt God patstellingen tot een bevrijdende oplossing. Hij laat dus niet toe dat zijn plan met
de geschiedenis zou doodlopen. En alle vier de vrouwen zijn ofwel halve of wel hele
vreemdelingen. Ze vertegenwoordigen alle volken. Want God bedoelt zijn aanbod voor Israël als
een gave voor alle mensen. Ook Jezus komt op aarde om alle mensen te bevrijden. Zijn boodschap
moet naar alle mensen gebracht worden.
De vijfde vrouw is Maria. Zij neemt een bijzondere plaats in. Want enerzijds wordt Jozef genoemd
als de verbinding met David, anderzijds wordt Jezus geboren uit de maagd Maria. In het Eerste
Testament werd niemand uit een maagd geboren. Matteüs wil hiermee heel onze aandacht richten
op wat God doet. God leidt de geschiedenis. Al zijn beloften, in het verleden gedaan, zullen vervuld
worden, en wel in dit kind. Nu, bij de geboorte van Jezus, verloopt alles dus op de meest
uitzonderlijke wijze. Nog nooit heeft God zó ingegrepen. Nog nooit was de geboorte van iemand zo
wonderbaar. Het is dan ook een zeer buitengewone persoon die geboren wordt. Jezus, die Gods
diepe identiteit incarneert: God redt.
Het Woord in mijn leven
Hoe ga ik om met situaties, die vanuit menselijke overwegingen totaal doodlopen? Deel ik Gods
vertrouwen? Geloof ik in zijn creatieve mogelijkheden? Is Jezus voor mij de vervulling van de
beloften van de Heer? Wat is mijn aandeel in de opdracht om Jezus en zijn boodschap naar alle
mensen te brengen?
Bidden met het Woord
Liefdevolle God,
waar mensen falen,
creëert Gij nieuw leven.
Waar wij situaties blokkeren,
opent Gij een nieuwe toekomst.
Gij kent geen vreemdelingen.
Integendeel, Gij neemt ze op
om uw liefdesplan te realiseren.
Wat niet mogelijk is voor mensen,
brengt Gij toch tot leven:
Jezus wordt geboren,
de Redder voor alle mensen. Amen.
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