Bezinning 578: Patstellingen openen 4 1
Matteus 1,1-25 = advent 4° zondag A-jaar; Kerstmis vooravond 2

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’.
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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.

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord
Het eerste gedeelte beantwoordt aan een literair gegeven van die tijd. Van alle groten zoals de
keizers werd een geslachtslijst opgemaakt. Men probeerde grote en hoog gewaardeerde personen
in die lijst op te nemen. De bedoeling was eenvoudig: aantonen dat de keizer of andere
hooggeplaatste bijzonder belangrijk en waardevol is. De geslachtslijst van Jezus zegt dus heel veel
over Jezus. Hij is zoon van Abraham: een joods gelovige en belangrijk voor alle volkeren. Hij is zoon
van David en dus koninklijk en Messias of Christus.
Het tweede gedeelte beantwoordt aan het schema in zeven stappen, dat we in het Eerste
Testament vinden om de geboorte van een grote figuur aan te kondigen.
In de situatie wordt het probleem geschetst. Op menselijk vlak zit die situatie vast. Ze is
geblokkeerd en niemand ziet hoe men eruit geraakt. Jozef wil in stilte van Maria scheiden
maar eigenlijk kan dat niet. Iedereen weet immers dat ze verloofd zijn en dat dit niet meer
ongedaan kan gemaakt worden.
Dan komt God op het toneel, hier via een engel. God breekt de meest onmogelijke situaties
open en creëert toekomst.
De persoon aan wie God verschijnt, vreest die ontmoeting met God. God is immers heel
groot en kan om het even wat vragen. In deze tekst formuleert de engel die objectie: ‘Wees
niet bang je vrouw Maria bij je te nemen.’
De engel brengt de boodschap van God over, kort maar helder en duidelijk. Het is een
bijzondere opdracht. God verhindert Jozef van Maria te scheiden en geeft hem inzicht in
het goddelijk gebeuren.
Normaal gezien wordt dan het protest of de objectie van de persoon beschreven. Hier
vinden we die stap niet. Jozef slaapt immers en kan dus niet reageren.
De objectie of het protest worden ontkracht of weggenomen door een teken. Nooit was
het teken zo sterk, zo be-teken-isvol: Jezus zelf is het teken. De zwangerschap van Maria is
geen probleem maar juist het teken dat God genadevol aan het werk is.
De zevende stap is de realisatie van de boodschap. Jozef neemt zijn vrouw in huis en geeft
de naam aan het pasgeboren kind. Door die naamgeving staat Jezus in de grote lijn van
Abraham en David.

Eric Haelvoet Guldendallaan 90 1150 Sint-Pieters-Woluwe
0476 085 744 www.bartimeus.be bartimeus@donbosco.be
Bartimeus2009

Het Woord in mijn leven
Heb ik ooit ervaren dat God een vastgelopen situatie in mijn leven openbreekt en een mooie
toekomst opent? Wat was mijn aarzeling en wat was mijn protest bij een vraag van God? Ben ik
bereid Gods woord te realiseren?

Bidden met het Woord
God-Schepper,
vanaf het begin
hebt U een plan, een droom.
U realiseert die,
wat de menselijke wegen ook zijn.
U schenkt ons Jezus
om ons te redden.
Want U staat aan onze zijde,
U bent met ons.
Wees vooral bij de mensen
die aan de onderkant staan.
En leer ons altijd weer
hoe we U bij hen kunnen brengen.
Want in ons allen
wilt U God-voor-mensen zijn,
voor alle mensen. Amen.
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