
 
Zondag 18 december 2016 

 vierde van de Advent 

 
 

Lezing uit de profetie: Jesaja 7,10-17 

 

Lied: “Er is een roos ontloken”: lied 473, 1 + 3 

 

Evangelielezing: Matteüs 1,18-25 

 

Lied: “Die roos van ons verlangen”: lied 473, 2 

 

Overweging 

 

Immanuel – God met ons. 

In onze beide lezingen komt de naam vandaag voor. 

Daarom worden ze dan ook gekoppeld. Een oude 

traditie in Leesroosterland. Zodat het ook ons 

duidelijk is dat Matteüs hier verwijst naar Jesaja. 

Met die verwijzing is in de loop van de tijd heel wat 

aan de hand geweest. Kijk, zeiden christelijke 

bijbelgeleerden: Jesaja heeft het al over de komst van 

Jezus! Hij heeft in zijn profetie de Messias Jezus op het 

oog. Joodse theologen kijken daar vaak anders 

tegenaan. Verwijst Jesaja wel naar Jezus? vragen zij. 

Ze denken van niet. 

Hoe weten we wie gelijk heeft? 

 

Dit soort vragen heeft me nogal eens het plezier in de 

studie van de Bijbel gekost. Wie heeft er gelijk, naar 

wie wordt er verwezen, hoe komen we daarachter…   

Maar is dat wel interessant? Wie heeft er nou iets aan 

het antwoord? Zou het ons misschien moeten 

bewijzen dat Jezus de langverwachte Messias van 

Israël is? Maar dat valt toch niet te bewijzen? En stel 

dat het wel bewezen kon worden – wat dan nog? 

Wordt geloven er soms eenvoudiger door? 

 

Er zijn andere vragen die veel interessanter zijn. En die 

meer in óns bestaan teweeg kunnen brengen. En die 

zijn: wat wil Matteüs zeggen, als hij naar Jesaja 

verwijst? Ofwel: hoe herhaalt zich de situatie van 

Jesaja 7 in die van Matteüs 1? En hoe zou die zich in 

ons eigen leven kunnen herhalen? 

 

Matteüs schrijft niet zomaar een verhaal. Hij schrijft 

iets wat hem zeer ter harte gaat. Al in zijn eerste zin 

heeft hij het over de genesis, de wording, de 

geboorte van Jezus. “Overzicht van de genesis van 

Jezus Christus, zoon van David, zoon van Abraham” 

– zo begint zijn evangelie. 

En vandaag herhaalt hij het: “De genesis, de 

geboorte van Jezus Christus was als volgt…” 

Je geboorte, wat is dat? 

Dat is natuurlijk het moment waarop je ter wereld 

komt. Maar het is meer. Het is ook hoe je geworden 

bent wie je bent. Het is bijvoorbeeld ook wie je 

ouders zijn: zij zijn de eersten die je leren wat liefde 

is. Je genesis, je ontstaan, dat is ook wie je eerste 

voorbeeld zijn. Dat is ook hoe je geleerd hebt wat 

het is te leven van Gods adem. 

Vandaag richt Matteüs de schijnwerper op Jozef. 

Wat doet Jozef, wat voor Jezus tot voorbeeld wordt? 

 

We kijken terug in de geschiedenis. Want dat doet 

Matteüs op dit punt ook. Hij kijkt terug naar een 

profetie van Jesaja. 

Een moeilijke tekst… Waar gaat dit over?  

Dat is niet eenvoudig te zeggen. Ook wanneer je de 

brede context leest, wordt het niet allemaal helder. 

Eén ding is wél duidelijk: het kleine koninkrijk Juda, 

met koning Achaz aan het hoofd, wordt belaagd 

door twee vijanden uit het noorden. De Judeeërs 

zitten in het nauw. Wat moeten ze doen? 

Achaz wordt uitgenodigd een teken van God te 

vragen. Maar daar voelt Achaz niet voor. Vreemd, 

kun je denken, een teken van God aangeboden 

krijgen, dat accepteer je toch? Maar dat is achteraf 

spreken. Als je middenin een situatie van dreiging en 

onzekerheid zit, vraag jij dan aan God wat je moet 

doen? Misschien dacht Achaz wel: ik houd me liever 

bij de politieke feiten. 

 

Toch krijgt hij ongevraagd een teken. En het is denk 

ik precies een teken waar hij niet op zat te wachten. 

Want is dit nu een goed nieuws bericht of een slecht 

nieuws bericht? 

“De jonge vrouw is zwanger, zij zal spoedig een 

zoon baren en hem Immanuel  noemen. Boter en 

honing zal hij eten…” Die boter en die honing, die 

wijzen op overvloed. Dat lijkt een goed teken. 

“Voordat de jongen in staat is om het kwade te 

verwerpen en het goede te kiezen, zal het land van 

de beide koningen die u zo veel angst inboezemen, 

ontvolkt zijn.” Is dat een goed bericht? De dreiging 



uit het noorden zal dus verdwijnen, dat is goed 

nieuws. Maar het duurt nog wel even voor het zover 

is! Eerst moet die jongen volwassen worden. Hij moet 

immers in staat zijn “om het kwade te verwerpen en 

het goede te kiezen”. Wat heeft Achaz daaraan voor 

de politieke keuzes die hij nú moet maken? 

En tenslotte: “En voor u, uw volk en uw koningshuis 

zal de HEER een tijd laten aanbreken zoals men niet 

meer heeft meegemaakt sinds Efraïm zich van Juda 

afscheidde: de heerschappij van Assyrië.” Nou, dat 

klinkt niet bepaald als goed nieuws, dat de koning van 

Assur komt binnenvallen. 

Het lijkt hoe dan ook crisis te zijn. 

 

Wat kan Achaz, een realistische politicus, hiermee? 

Niets, vindt hij zelf. Een kind dat heet Immanuel – 

‘God met ons’. En dat boter en honing zal eten, zijn 

hele jeugd lang. Zou dat betekenen dat hij de jeugd 

moet koesteren, die immers de toekomst heeft? Maar 

die aanstaande belegering dan, door die twee legers 

in het noorden? Die kan hij toch niet zomaar negeren? 

Toch lijkt Jesaja daarop aan te dringen. Het is alsof hij 

zegt: laat los die overlevingsdrang. Stap uit dat korset 

van politieke machtsspellen. Zie wat er óók gebeurt. 

Kijk met allebei je ogen! Zie niet alleen de dreiging, 

maar ook de belofte. Een moeder vol verwachting. 

Een kwetsbaar kind dat niet eens een vader lijkt te 

hebben die zijn naam uitroept, zoals gebruikelijk is – 

maar die wel een naam vol hoop heeft. En die 

gezegend leeft – van room en honing. Jesaja lijkt de 

aandacht van Achaz hierop te willen richten. Let op, 

Achaz; zet niet in op het politieke spel. Zie wat er in 

het dagelijkse leven gebeurt. Zie de zegen ervan. 

Legers gaan ten onder, koninkrijken storten in, maar 

God-met-ons valt daar niet mee samen. 

 

Jozef staat in de lijn van Achaz. We kunnen dat lezen 

in het geslachtsregister van Matteüs (Mt 1,9). Hij is er 

eentje van Achaz, zou je kunnen zeggen. En ook hij 

staat voor een keuze. Zal hij de relatie met Maria 

verbreken? Dat ligt het meest voor de hand. Adviseurs 

zouden hem dit zeker aanraden. Wat moet hij met 

haar, een onbetrouwbare vrouw! Op die ontrouw en 

schande valt toch geen huwelijk te bouwen! 

Ook Jozef krijgt ongevraagd een teken. Als hij ligt te 

woelen en piekeren in de nacht, boos en verdrietig en 

vernederd tegelijk, hoort hij een stem. Een stem met 

gezag. Het verhaal vertelt over een engel. Maar wat is 

een engel? Wanneer spreekt een engel tot jou? Er is 

een heldere stem vanbinnen die je iets zegt… maar 

bewijzen kun je niets. En als het ’s morgens weer 

licht wordt, ziet alles er weer zoveel nuchterder uit. 

Dan lijkt het een droom. Wat kun je nou met een 

droom? 

  

En toch – wat Achaz niet doet, doet Jozef wel. Hij 

neemt het teken serieus. Hij durft te vertrouwen op 

de belofte van de naam – God-met-ons. Hij durft te 

koersen op wat niet van hemzelf is. Op wat niet uit 

hemzelf komt. Op wat überhaupt niet bij hem was 

opgekomen. Hij durft te koersen op pure belofte. 

 

Hij is er eentje van Achaz – maar hij doet iets wat 

geen product is van een lijn van voorvaders. Zoals 

Immanuël, God-met-ons, niet het product is van een 

lijn van voorouders. Zijn genesis heeft weliswaar met 

allemaal voorouders te maken. Maar is hij een 

logisch vervolg? Nee. Hij koerst op pure belofte. Hij 

is een nieuwe start. Lukas vertelt dan ook van een 

‘maagdelijke geboorte’. 

Kerst gaat over schepping: genesis. Over hoe je echt 

een mens wordt als een scheppingsdaad van God. 

Hoe wat wij afwijzen, wat niet van onszelf is of uit 

onszelf komt, misschien wel heil brengt van God uit. 

Hierin gaat Jozef zijn zoon Jezus voor. 

 

Gaat hij ook mij hierin voor? vraag ik me af. Waar lig 

ik van te woelen in bed? En met welk oog kijk ik 

dan? In elk geval met het oog van de realist, van de 

feiten, van de berekening. Hoe houd ik dingen 

beheersbaar, hoe stuur ik zo goed mogelijk mijn 

eigen leven aan… Durf ik ook te kijken met het 

andere oog? Durf ik open te staan? De stem van de 

engel te horen? Wil ik onderdak geven aan licht dat 

niet van mijzelf komt, dat ik niet heb gemaakt en 

dat God in mij wil laten groeien? 

Zou ook mijn genesis, mijn afkomst niet alleen uit 

aarde, maar ook uit de hemel kunnen worden…? 
 

 

Lied: “Een nieuw begin hebt Gij ons toegezegd”  

(t. Jan Groenleer, m. Genève 1562; Zingend 

Geloven VIII,3) 

 


