Schriftlezing: Hos. 11:1-11 en Matth. 2:13-23.
Tekst: Matth. 2:13-15 Thema: Met het Kind op de
vlucht. Zingen: Ps. 2:1 en 7, Ps. 143:8, Ps. 80:5,6 en
10, Ps. 91:1 en 5, Ps. 132:12
Hoofdpunten van de preek
Het Kind van boven roept reactie van beneden op.
Koninklijke eer en dodelijke haat.
Vluchten met het Kind
Herodes duldt geen concurrentie en reageert op de
geboorte van de ‘Koning der Joden’. Herodes is
nakomeling van Ezau vervolgt dé Zoon van Jakob.
Maria en Jozef krijgen vanwege het Kind met
vervolging te maken en moeten vluchten voor hun
leven. Het is de ervaring van velen die dit Kind als
hun koning erkennen.
Waarom deze vervolging? Uit angst om te verliezen
wat je niet wil verliezen: je ‘vrijheid’. Het Kind wil als
Koning erkend worden.
Veilig met het Kind
De Vader houdt de regie en beveiligd zijn Kind,
zodat Hij zal volbrengen waartoe Hij op aarde is. Het
kruis komt op Gods tijd.

Mini_Mattheüs_2_13-15 7-1-2017 HG Sommelsdijk

Dat geldt ook voor de mensen van dit Kind; Jozef en
Maria, worden door God beschermd. Hij stuurt Zijn
engel om hun te leiden.
Met het Kind zijn Jozef en Maria veilig en komen ze
in Egypte aan. Zoals Jakob vroeger vinden ze daar
asiel.
Een vluchteling is nergens zeker van en wordt overal
bedreigd, maar met het Kind worden we onderweg
veilig bewaard. Hij deelt het vluchtelingenbestaan.
Vrij met het Kind
Kind (en zijn ouders) kan niet in Egypte blijven. God
roept Hem terug. Matth. ziet dan Hos. 11:1 in
vervulling gaan. ‘Uit Egypte heb ik Mijn zoon
geroepen.’
Nu het Kind wordt terug geroepen is het pas echt
voltooid wat toen gebeurde of gezegd werd. God
schenkt Zijn zoon Israël nú de definitieve uittocht.
In Hosea 11 lezen we ook dat Israël steeds weer
wegloopt en zich (geestelijk) steeds opnieuw in
Egyptische slavernij brengt.
Totdat zij (en wij) met het Kind teruggeroepen
worden. Dankzij het Kind zijn we tot ware vrijheid
geroepen!
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