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Verkondiging zondag 18 december 2022, 4e advent 
De Eshof, Hoevelaken 
ds. Joep Dubbink 
 
Lezingen: Jesaja 7:10-14 – Matteüs 1:1-3, 15-25 
 
Gemeente van onze Heer, 
 
We zijn op weg naar het Licht, naar Kerst, het licht van Godswege. Dat zeggen we tegen elkaar, dat 
hebt u hier prachtig uitgebeeld, maar wat kost dat soms een moeite! Als het donker is om ons heen, 
als het donker is in de wereld. Deze laatste zondag van advent is de zondag van de dringende ver-
wachting: wanneer gebeurt het nu eens, de komst van Christus? ‘Kom tot ons, scheur de hemelen, 
Heer’ (NLB 437) zongen we als openingslied: we zien ernaar uit, we kunnen haast niet meer wachten. 
Op allerlei manieren is het menselijk bestaan bedreigd is. Er is alom een besef dat het anders moet, 
we snakken, we verlangen naar iets anders, iets nieuws.  
 
Nu vertelt Matteüs ons het verhaal van een nieuwe heerser, een nieuwe koning. Hij komt ons tege-
moet in ons verlangen! Maar de manier waarop hij dat vertelt, die gaat zo traag, bijna in slow 
motion. En daar zit al een geheim in verborgen, dat vertelt ons iets die nieuwe koning. Niet plotseling 
komt hij, niet als donderslag bij heldere hemel, maar geleidelijk en tegelijk onweerstaanbaar. Dat 
geheim probeer ik met u vanmorgen een beetje verder te ontsluieren. 
 
Matteüs begint met de aankondiging van de geboorte van een kind. Daarmee begint goed nieuws 
vaak: er komt niet iets, er komt iemand. Een kind, een buitengewoon hoopvol teken. Ik moest 
denken aan die mooie dichtregels van Muus Jacobse: 
 

Zolang God kinderen in ons midden zendt 
heeft hij zich nog niet van ons afgewend.  

 
Diezelfde verwachting hoor je ook in het verhaal van Jesaja. Dat gaat niet over Jezus, en niet eens 
over een wonderlijke geboorte, maar ‘gewoon’ over een koningskind dat geboren gaat worden, een 
kroonprins. Dat zal koning Hizkia zijn, een goede koning over Israël: maar hoe lang geduld moet je 
hebben, en hoeveel ellende komt er nog voor hij groot is? Jesaja verhult dat niet; maar toch is het 
goed nieuws, al vraagt het wel om veel geduld.  
 

* * * 
 
Matteüs begint nog met enthousiasme. Een goede zin, die eerste die hij schrijft: Boek van de wording 
van Jezus Messias, de zoon van David, de zoon van Abraham. Twee grote namen uit Israëls geschie-
denis klinken: Abraham en David, zo verbindt Matteüs zijn boekje stevig met het ‘oude testament’. Je 
kunt begrijpen waarom juist zijn boek vooraan mocht staan in het nieuwe testament: juist omdat het 
zo duidelijk verband legt met wat voorafging. Er komt een nieuwe leider, die staat in de lijn van 
Abraham, eeuwen geleden met zijn nazaten gekozen tot bijzonder volk van God. En iemand, die net 
als David ‘koning naar Gods hart’ mag heten – en nog een beetje meer, want bij David kun je daar 
nog wel wat kanttekeningen bij maken. 
 
Een nieuw begin. Een nieuwe naam. Maar geen kwestie van ‘blanco beginnen’, nieuwe bezems vegen 
schoon. Geen Elon Musk die Twitter overneemt en de hele staf en de helft van het personeel eruit 
gooit. Nee, een nieuwe aanzet die voortbouwt op wat er was, die verder gaat op de manier waarop 
God altijd al geschiedenis maakte met zijn volk. Het verhaal gaat verder.  
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Dus ook niet zoals in dat lied ‘Vanwaar zijt Gij gekomen’ (NLB 494). ‘Wij wisten niets van U’, 
das al vreemd, maar de woorden ‘een nieuwe God zijt Gij’ die krijg ik niet gezongen. Twee 
misverstanden in één keer: Jezus en zijn Vader zijn heel close, maar Jezus als God, da’s 
verwarrend. En dan ook nog een nieuwe God, nieuw als in ‘de oude (God) vervangend’; dat 
gaat niet. Geen nieuwe of andere God, maar iemand in naam van de God van Abraham en de 
God van David, die nu dat alles gaat waarmaken en Gods zoon mag heten. Jammer van die 
regel, ook een beetje onverwacht van Huub Oosterhuis, die meestal zo bijbels denkt. 

 
Terug naar Matteüs. Want na die eerste zin komt die hele geslachtslijst van Jezus, 42 generaties. Wat 
saai! Wat wil Matteüs daar nou mee? Wil ‘ie een beetje het boek Genesis na-apen, waarin je ook van 
die lijsten tegenkomt? Wie weet: in het eerste vers hebben we het woord Genesis al gehoord: het 
‘ontstaan’ van Jezus klinkt namelijk in het Grieks als ‘Genesis’. 
 
Maar waarom moeten we dat weten? Iedereen heeft zijn ‘roots’; ‘Geen mens is een eiland’. In 
sommige dorpen word je nog aangeduid als ‘Marietje van Jan en Hendrika’. Zo krijg je een naam, 
waarmee je tot persoon wordt – dat ben jij en niemand anders – en je krijgt tegelijk een plek in de 
lijn van de geslachten. Je zou denken dat dat in onze geïndividualiseerde samenleving zou verdwij-
nen, maar nog meer dan vroeger lijken mensen op zoek naar hun roots: familiegeschiedenis uit-
zoeken, kinderen van wie een of beide biologische ouders onbekend zijn speuren naar hun herkomst. 
Bij kennismaking, ook met ouderen, komen er vaak verhalen over het ouderlijk huis, en hoe ouder 
mensen zijn, hoe belangrijker dat lijkt te worden. Herkomst is trouwens meer dan erfelijkheid; naar 
bijbels inzicht ben je wie je bent door de geschiedenis die gemaakt is op de plek waar je leeft, en 
waar jij deel van uit gaat maken. 
 
Daarvoor zijn die lijsten in Genesis en Matteüs: ze laten zien dat mensen niet uit de lucht komen 
vallen. Ook Jezus heeft een stamboom en een geschiedenis, en die moeten wij horen ook. Namen, 
namen, namen. Klopt dat allemaal, historisch? Nee! Hier en daar zijn er hobbels, moeten mensen 
200 geworden zijn om het passend te krijgen, of slaat Matteüs gewoon een paar koningen over die 
we uit andere bijbelboeken kennen! Hij moet namelijk uitkomen op die drie keer veertien geslachten 
waarover u hoorde: Abraham tot David, David tot de Ballingschap en dan verder tot Jozef. Lucas 
heeft ook zo’n lijst, en die klopt ook al niet met die van Matteüs. Is niet erg: het gaat om de bedoe-
ling, de boodschap.  
 
Voor Matteüs is die symboliek van drie keer veertien generaties belangrijk. Veertien is twee keer het 
heilige getal zeven, maar ook de getalswaarde van de letters van het woord David. Zo krijgt ‘ie een 
evenwichtige lijst van 42 mannen, ‘vader en zoon en dat gaat maar door’, zoals het oude gezang 490 
(ook van Oosterhuis) het zegt. 
 
Alleen mannen? Nee! Vier vrouwen doorbreken de cadans, en daar horen steeds bijzondere verhalen 
bij. Wij lezen in Uithoorn momenteel die verhalen weer eens: Tamar, die haar schoonvader moet 
verleiden in een scabreus verhaal (Gen. 38), Rachab, de hoer in Jericho die de goede keus maakt en 
mét Israëliet wordt gered (Jozua 2, 6), Ruth, de Moabitische die als vreemdeling komt wonen in Israël 
en mee mag doen, zelfs overgrootmoeder van David wordt; en ‘de vrouw van Uria’, Batseba, de 
moeder van Salomo, een herinnering aan echtbreuk en moord door diezelfde David – ja, het blijft 
mensengeschiedenis. Met al die vrouwen is dus iets bijzonders aan de hand. Vaak zijn zij het die de 
geschiedenis maken, drie van de vier zijn buitenlands en telkens gebeurt er iets wat onverwacht en 
ongehoord is, niet volgens de regels. Zo openbaart zich Gods geschiedenis, en dat geldt ook voor de 
vijfde vrouw, Maria. 
 
Want nu gebeurt iets raars. Hoe eindigde die lijst ook alweer? … de vader van Jozef, de man van 
Maria; uit haar is Jezus geboren, die Messias genoemd wordt (Mat. 1:17). Terwijl het steeds om 
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verwekken ging, mannen die zonen verwekten, wordt hier helemaal niet verwekt; en toch wordt er 
geboren!? 
 
Dat vraagt dus weer een extra verhaal. Matteüs vertelt dat vanuit het mannelijk perspectief. De 
versie van Lucas, de engel die bij Maria komt en haar vertelt dat ze zwanger is, kennen we beter, 
maar Matteüs doet het anders en zet Jozef in de schijnwerpers: hij krijgt een droom, met daarin een 
boodschap van een engel. Jozef en Maria zijn verloofd, Maria is ‘beloofd’ aan Jozef, en ze blijkt 
zwanger te zijn – ‘van de heilige Geest’, zegt de verteller erbij, maar Jozef weet dat nog niet. Hij wil 
het goede doen, haar niet te schande maken maar haar stilletjes verlaten – hoe dat gemoeten had is 
mij niet duidelijk, daar zit een hobbel maar dat laat ik even liggen, is vanmorgen niet belangrijk. 
Belangrijker is, dat de engel hem overtuigt bij zijn vrouw te blijven die zwanger is van de heilige 
Geest. 
 
Zwanger van de heilige Geest. Hoe moet je je dat voorstellen? Denk even hoe u reageert als uw 
dochter of kleindochter met dat verhaal aankwam. ‘Maagdelijke geboorte’, kun je dat nog geloven? 
Ik ken verhalen over mensen die geen belijdenis van hun geloof wilden doen, omdat ze dit niet 
konden aannemen. Vaak was er wel een verstandige dominee die zei dat het daar niet op hoefde af 
te springen, en dat je dat ook wel iets minder letterlijk mocht nemen. Dat mag ook van mij! Maar ik 
zou het ook weer jammer vinden als we ‘Geboren uit de maagd Maria’ zouden schrappen, want 
Matteüs (en ook Lucas) willen er iets mee zeggen.  
 
De heilige Geest, zorgt die voor zaadcellen bij huwbare jonge meisjes? Levert die het halve DNA van 
Jezus? Op het moment dat je dit soort vragen gaat stellen loop je vast. Liever wijs ik u erop, hoe 
heerlijk inconsequent het verhaal van Matteüs is. Enerzijds beschrijft hij uitvoerig de koninklijke 
stamboom van Jezus, via Abraham en David naar Jozef; anderzijds vertelt hij ons, dat Jozef er als 
verwekker niks mee van doen zou hebben! Als u het begrijpt, mag u het zeggen – het is een 
probleem dat ook de kerkvaders al gesignaleerd hadden en waar ze overigens ook een oplossing voor 
hadden, ook dat laat ik even liggen.1  
 
Wat is er aan de hand? Onze logica, van willen snappen en begrijpen, botst met de antieke manier 
van verhalen vertellen. Matteüs wil ons twee dingen tegelijk vertellen, die niet met elkaar te combi-
neren zijn, en toch allebei waar zijn. Aan de ene kant, dat hier niet ‘een nieuwe God’, godenzoon of 
superheld optreedt, out of the blue, maar een zoon van Israël. Aan de andere kant, dat hier toch een 
nieuwe geschiedenis begint, waarvan het initiatief ‘in de hemel’ ligt. Bij God vandaan. Dát wil 
‘zwanger door de Heilige Geest’ zeggen. 
 
Die twee dingen wringen met elkaar: geschiedenis die doorgaat en Gods initiatief. Maar het moet 
wel allebei gezegd worden. Iets totaal nieuws, dat zou God onwaardig zijn. Net alsof alles wat er 
gebeurd was, niet meer meetelde. Hoed u voor leiders die respectloos spreken over hun voor-
gangers, en ‘alles helemaal anders gaan doen’ – ik noemde er een, meer namen vult u zelf wel in. Als 
zelfs Jezus dat niet deed, als hij uitdrukkelijk zegt dat er geen punt of komma van de wet en de 
profeten gaat vervallen (Mat. 5:17-20), dan moeten we nieuwe leiders daar niet mee laten 
wegkomen. Natuurlijk bouwen zij voort op wat er al was; verandering, graag, maar het is best heel 
moeilijk om het anders en zeker om het beter te doen.  
 

                                                           
1 Het komt erop neer dat ze veronderstelden, dat Maria en Jozef heel nauw verwant waren, nicht en neef, 
zodat de stamboom van Jozef eigenlijk ook die van Maria was. Dat lijkt typisch een oplossing uit verlegen-
heid, want Matteüs schrijft daar niets over. Zie de dissertatie van Hedda Klip, These Mentioned By Name. 
A form-critical analysis of biblical genealogies, with a special focus on women (2020) of haar artikel in de 
volgende Amsterdamse Cahiers 36, Matteüs (verschijnt 2023).  
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Wat leren we hier nu uit? Over Jezus, dat hij zowel voortbouwt op wat God met Israël begonnen is, 
als ook geheel nieuwe wegen gaat. En over ons? Dat we reikhalzend uit mogen zien naar het Licht dat 
komt, maar moeten blijven beseffen dat het komt zoals een kind. Zo is God onder de mensen, niet als 
macho die moet scoren, maar als kwetsbaar klein kind, weerloos; niet gericht op kaalslag en nieuw 
begin, maar verandering van binnenuit, op de lange duur. Een kind moet groot worden, generaties 
komen en gaan, en steeds zijn er nieuwe aanzetten, nieuwe initiatieven nodig en mogelijk. Even in 
andere termen gezegd: God is geen interimmanager die een paar grote ingrepen komt doen en dan 
weer weg is, hij toont een werkelijk langdurig commitment – in bijbelse termen noem je dat 
‘Verbond’. Hij blijft geen verkiezingsperiode betrokken, maar van geslacht op geslacht.  
 
Eens belde iemand mij op met de mededeling dat er kleinkind zou komen. Dat doen niet alle 
gemeenteleden, en zeker niet als het kind er nog niet eens is maar alleen de zwangerschap zich 
aankondigt – gelukkig maar! Maar in dit geval kon ik me dat goed voorstellen, want dat kind dat zou 
komen maakte een groot verschil voor de hele familie. Ook andere problemen kwamen ineens in een 
ander licht te staan. Dat deed mij beseffen wat een kind teweeg kan brengen, en dat kan alleen maar 
omdat een kind, elk kind, die belofte in zich draagt dat het de wereld kan verlichten. Als dat al voor 
‘zomaar een kind’ geldt – maar wat is zomaar een kind! – hoeveel te meer dan voor dit kind. Deze, 
van wie verteld wordt dat hij de vervulling is van grote beloften. Daar is nog veel meer over te 
zeggen, maar niet nu: we gaan op weg naar Kerst. 
Amen.  
 
 


