Schriftlezing: Matth. 1:1-17 en Hebr. 2:14-18
Tekst: Matth. 1:1 Thema: De familie van Jezus.
Zingen: Ps. 72:1, 2; Ps. 103:9; {BDHD Ps. 87:4,
134:3, Ps. 105:5}; Ps. 132:7,11; Gez 2:3, 7; 135:9.
Hoofdpunten van de preek
Mattheüs laat zijn evangelie bij het begin beginnen:
de familiewortels van Jezus Christus.
1 De genesis van Christus (1)
Het ‘geslachtsregister’ (letterlijk de genesis) van
Christus laat zien dat Hij voortkomt uit concrete
mensen en de geschiedenis van Zijn volk.
God maakt een nieuw begin met de in zonde
gevallen mensheid en begint bij Zijn volk waarmee
Hij een verbond gesloten heeft.
2 Jezus Christus, zoon van Abraham (2-5)
God had heeft Abraham geroepen en uitgekozen om
het verbond mee te sluiten. Christus is de vervulling
van dit verbond.
Abraham is ook het voorbeeld van wat geloven is: in
alle beproeving en verzoeking de belofte
overhouden.
God blijkt door de generaties trouw te zijn. Ondanks
de zonde van juist de ‘insiders’ (bijv. Juda =>
Thamar). Het verbond is verrassend ruim: ook
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‘buitenstaanders’ (Rachab en Ruth) zoeken en
vinden plaats bij de HEERE.
3 Jezus Christus, Zoon van David (6-11 en 12-17)
David is de ideaal koning in de geschiedenis van het
koninkrijk Israël.
De beste leiders hebben echter hun schaduwzijde
(David => Uria’s vrouw). Jezus’ familie bezorgt Hem
geen goede naam…
Op enkele uitzonderingen na is het na David een
afgaande lijn van tweestrijd, machtswellust en
afgodendienst die eindigt in ballingschap.
Dát dit het einde niet is – evenals alle andere
zonden – is te danken aan Gods belofte dat dé Zoon
van David uit deze familie geboren zou worden.
Om in deze familie genoemd te worden hoef je zelfs
geen naam te hebben. De namen in de laatste reeks
(12-17) zijn steeds minder bekend en betekenisvol.
De cadans van x verwerkte y wordt doorbroken,
wanneer God een nieuw begin maakt (16).
Nu is het ‘uit Maria wordt Jezus, de Messias
geboren. De nieuwe Gezalfde die Zijn opdracht
trouw en doeltreffend zal vervullen: Hij zal Zijn volk
zaligmaken van hun zonden (1:25). Zo maakt Hij een
werkelijk nieuw begin.

