Schriftlezing: Matth. 1:18-25, 1 Tim. 1:12-17
Tekst: Matth. 1:20,21 Thema: Het evangelie in één
Naam. Zingen: Ps. 75:1, Gez. 3:4, Ps. 8:1,4 en 9,
Ps. 68:10, Ps. 52:7.
Hoofdpunten van de preek
Een engel openbaart Jozef de ware aard van het
Kind dat Maria verwacht. Één Naam zegt alles.
1 De Naamgever
Jozef mag Maria niet verlaten. Hij heeft net als Maria
een belangrijke taak in de geschiedenis van het heil:
Jozef zal het Kind Zijn Naam geven.
Een engel des HEEREN verschijnt om Jozef de
opdracht te geven het Kind Jezus te noemen. Hij
legt uit wat deze (toen gewone) naam betekent.
Bij alles waar de Naam Jezus voor staat mogen
Jozef en zijn familie weten: zó wil de HEERE het.
Daarin spreekt Zijn hart. Liefde en zekerheid.
2 Zonden
De Naam Jezus confronteert ons met onze zonden.
Het meervoud wijst op concrete zonden. Kijk maar in
de spiegel van de familie waarin Jezus wortelt (1:117)… er is er geen naam zonder zonden.
De Naam is een aanklacht. De komst van de Zoon
was en is nodig. Zonden betekent dat we ons doel
missen: God liefhebben en voor Hem leven.
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3 Zaligmaken
De Naam Jezus is vol van Gods genade voor elk
mens die zich zondaar weet: Hij zál zaligmaken.
Dit Kind draagt de Naam als zekerheid, niet als
gebed zoals Zijn naamgenoten (Jozua: ‘HEERE
red’). Hij zal zaligmaken, redden, van hun zonden.
God is rechtvaardig, Hij wil en moet om de zonden
genadeloos straffen. Jezus wordt geboren om te
redden door het oordeel van God over te nemen.
Zaligmaken is méér dan onze redding. Jezus redt
ons tot zaligheid. Om God te dienen en lief te
hebben. In de zaligheid staat God centraal.
Hij zal zaligmaken. Hij alleen. Jezus laat geen plaats
voor andere namen, religies en levensovertuigingen.
4 Zijn volk
Jezus wortelt in Zijn familie. Hij neemt de kinderen
van Abraham aan.
Door het verbond verzekert Hij ons dat Hij Zijn volk
zal zaligmaken. ‘Zijn volk’ is geen hek om buiten te
sluiten, maar om in te rekenen. Zekerheid.
Rachab en Ruth tonen dat buitenstaanders met een
verleden zelfs welkom zijn. Met Pinksteren wordt
Jezus’ Naam wereldwijd verkondigd: iedereen die de
Naam des Heeren aanroept zál zalig worden.

