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Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters groot en 

klein, aanwezige gasten, 

 

We zijn zo gewend aan het Kerstverhaal van Lucas. En dat is heel begrijpelijk, want wel 

beschouwd is Lucas de enige die ons vertelt van de gebeurtenissen rond de geboorte van 

de Here Jezus. De stal waar Jozef en Maria naar toe moesten, omdat er geen plaats meer 

in de herberg was. De herders in het veld. De engelen die de Here de lof zongen. In-

drukwekkende gebeurtenissen. Maar van de vier evangelisten vertelt alleen Lucas hier-

over. Mattheüs vertelt er heel weinig over. Hij is begonnen met een geslachtsregister, 

waarin hij laat zien, hoe de Here door de geschiedenis heen toe heeft gewerkt naar de 

geboorte van zijn Zoon. Een geschiedenis die geen geschiedenis is geweest van pracht 

en praal, maar een geschiedenis vol zonden en tekortkomingen. Een geschiedenis die al 

zijn kleur heeft verloren. Waar David een internationaal bekende koning was, daar was 

Davids verre nazaat Jozef een gewone en onbetekenende timmerman in Nazareth. Ten-

minste dat lag in de lijn van de verwachting. Want waarom zou de geschiedenis over 

deze Jozef spreken? Maar, de geschiedenis spreekt wel over deze Jozef uit Nazareth 

want hij was de man van Maria, de moeder van Gods Zoon. Deze Jozef was de aardse 

vader van Gods Zoon. 

En zo luidt ook het thema voor deze preek: God roept Jozef om een aardse vader te 

zijn voor zijn Zoon. 

We zien daarbij twee dingen: 

1. hoe Jozef voor deze taak terugschrikt, 

2. hoe Jozef tot deze taak wordt geroepen. 

We zien dus eerst hoe Jozef er voor terugschrikt om de aardse vader te worden 

van Gods Zoon. 

Waarschijnlijk zijn de meesten van u, net als ik trouwens, opgevoed met het idee dat 

Jozef van Maria wilde scheiden omdat hij in de mening verkeerde dat ze vreemd was 

gegaan. Hoewel Jozef en Maria nog niet officieel getrouwd waren, waren ze al wel in 

ondertrouw. Ze woonden nog niet samen en hadden ook nog geen seksuele gemeen-

schap gehad. Toch gold bij de Joden de ondertrouw als de juridische, contractuele slui-

ting van het huwelijk. En dit kon alleen nog maar ongedaan gemaakt worden door een 

officiële echtscheiding. Al in de vroege kerk was er verschil van mening waarom Jozef 
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van Maria wilde scheiden. Was dat nu omdat Jozef van mening was dat zijn vrouw Ma-

ria overspel had gepleegd of had het een andere reden? Laten we daarvoor eens rustig 

de tekst lezen. 

In vers 18 lezen we het volgende: Toen zijn moeder Maria al was uitgehuwelijkt aan 

Jozef maar nog niet bij hem woonde, bleek ze zwanger te zijn door de Heilige Geest. 

Hier staat niet: dat ze zwanger was. Maar er staat dat ze zwanger bleek te zijn van de 

Heilige Geest. Gelijk vermeldt Mattheüs dus dat ze zwanger was van de Heilige Geest. 

Verder staat er niet eenvoudig dat ze zwanger was van de Heilige Geest, maar er staat 

dat ze zwanger bleek te zijn van de Heilige Geest. In het Grieks staat er letterlijk dat ze 

‘werd gevonden’ zwanger te zijn van de Heilige Geest. Er was dus bij mensen een stuk 

ervaring dat Maria zwanger was van de Heilige Geest. Er waren mensen die wisten hoe 

het zat met het kind in Maria’s schoot. Dat Maria niet zwanger was omdat ze overspel 

had gepleegd, maar omdat de Heilige Geest leven in haar schoot had gewekt. 

Mattheüs vertelt verder niet over de manier waarop duidelijk is geworden dat Maria 

zwanger was door de kracht van de Heilige Geest, maar Lucas wel. Die vertelt hoe Ma-

ria kort nadat de engel Gabriël haar had verteld over het feit dat ze zwanger zou worden 

door de kracht van de Allerhoogste, afreist naar haar familielid Elisabeth. Toen Elisa-

beth de groet van Maria hoorde sprong het kind in haar schoot op en werd ze vervuld 

van de Heilige Geest. Waarna Elisabeth vervuld met de Heilige Geest het luid uitriep: 

‘De meest gezegende ben je van alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van je schoot! 

Wie ben ik dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt. Maria beleef vervolgens 

drie maanden bij Elisabeth en ging daarna terug naar huis. 

De herkomst van het kind in de schoot van Maria was dus niet een diep geheim waar 

alleen Maria van wist. Elisabeth wist daarvan. En waarom zouden ze dat bijvoorbeeld 

verborgen hebben gehouden voor Zacharias? De man van Elisabeth. En waarom zou 

Maria de herkomst van het kind in haar schoot voor Jozef verborgen hebben gehouden? 

De man met wie ze al ondertrouwd was? Wat voor goede reden zou ze daarvoor heb-

ben? Dat is toch heel moeilijk denkbaar. Welke wijze en oprechte vrouw zou haar aan-

staande man niet op de hoogte brengen van haar zwangerschap? Je kunt dat uiteindelijk 

toch niet geheim houden. En als ze het tegenover Jozef geheim zou proberen te houden, 

zou ze alleen maar verdenkingen op zich werpen. Wil je dat voorkomen, dan is het toch 

veel beter om gelijk de waarheid te vertellen. Bovendien, Maria heeft toch niets ver-
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keerds gedaan. Integendeel, ze geeft zich juist over aan de HERE. Waarom zou ze daar 

Jozef niet over verteld hebben? Wie er rustig over nadenkt, die ontkomt niet aan de con-

clusie dat Jozef op de hoogte was van de herkomst van het kind in Maria’s schoot. 

Dat verklaart ook veel beter de handelswijze van Jozef. Van Jozef wordt ons verteld dat 

hij een rechtschapen, een rechtvaardig, een eerlijk mens was. Hij dacht er daarom om 

Maria in het geheim van haar te scheiden. Dit moest gebeuren door haar een scheidbrief 

te geven. Jozef is een rechtvaardig man die de wet van God liefheeft. Als hij van me-

ning was dat Maria hem bedrogen had, waarom zou hij dan niet op de officiële manier 

van haar scheiden? Waarom zou hij Maria in bescherming nemen als zij hem verraden 

heeft? En waarom zou hij  zijn eigen naam bezoedelen door niet de weg te volgen die de 

Here had voorgeschreven als een ondertrouwde vrouw overspel had gepleegd? Dus als 

Jozef in de veronderstelling leefde dat Maria hem ontrouw was geweest dan zou hij niet 

in het geheim bij haar weggaan. 

Nee, Jozef had een andere reden om in stilte van Maria te willen scheiden. Helaas 

spreekt de NBV over 'verstoten'. Het Griekse woord dat hier gebruikt wordt kan die 

betekenis hebben, maar de gewone betekenis is 'losmaken'. En dat is hier veel meer op 

zijn plaats. Hij wilde haar losmaken van de verplichting die ze als ondertrouwde vrouw 

was aangegaan. En hij overwoog dit, omdat hij een rechtschapen man was, zo staat in 

vers 19. En wie enig voorstellingsvermogen heeft, kan dat ook wel begrijpen. Stel dat je 

vlak voor je trouwen staat en God legt beslag op je vrouw. God heeft je vrouw nodig 

voor zijn reddingsplan. En je aanstaande vrouw draagt de Zoon van God in haar schoot. 

Wat moet jij dan nog? Welke man zou zich daar niet teveel voelen? Moet je met God 

gaan vechten om de liefde van je vrouw? Dat win je toch nooit. Nee, je vrouw is van 

God en daarmee is jouw rol uitgespeeld. Daarom loopt Jozef met het plan rond om in 

het geheim bij Maria weg te gaan.  Dat in de eerste plaats. 

Laten we nu zingen: Gezang 78 : 1 en 3 

We zien in de tweede plaats hoe wordt geroepen om de aardse vader te worden van 

Gods Zoon. 

Terwijl Jozef deze dingen in zijn hart overweegt, verschijnt een engel aan hem in een 

droom. En deze engel zegt: Jozef, zoon van David, wees niet bang om Maria tot je 

vrouw te nemen, want wat in haar verwekt is, is uit de Heilige Geest. De aanspraak van 

de engel aan het adres van Jozef is opvallend en veelbetekenend. Hij wordt heel per-
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soonlijk aangesproken als ‘Jozef”. En dan voegt de engel daar aan toe: zoon van David. 

In zijn tijd was die aanspraak, zoon van David, niet veel meer waard. Want van de glo-

rie van dat oude koninklijke geslacht was niets meer over. Van de glorie niet, maar van 

de belofte die God aan dit geslacht gedaan had wel. De belofte dat uit de tronk van Isaï 

een nieuwe koning op de troon van David zou komen. Een eeuwige koning wiens rijk 

gevestigd is op recht en gerechtigheid. Met de woorden ‘zoon van David’ herinnert de 

engel Jozef aan deze belofte. Hé Jozef, zoon van David, je bent het toch niet vergeten. 

De belofte van God aan jullie geslacht en voor de wereld. 

En dan zegt de engel wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen. Wees niet bang. 

Dat zijn vreemde woorden als Jozef van mening zou zijn dat Maria overspel gepleegd 

had. Waarom zou hij bang moeten zijn om Maria tot zich te nemen, als hij dacht dat ze 

overspel had gepleegd? Dat past niet. Het woord angst past veel beter bij de heilige hui-

vering die Jozef voelde bij de gedachte dat hij Maria bij zich zou nemen en hij de vader 

zou moeten zijn van Gods Zoon. Welke man zou het gevoel hebben dat hij dat aan zou 

kunnen? Welke zondige man zou daar niet voor terugschrikken? Wie durft zoiets aan? 

Maar dan het laatste deel van de zin. Wijst dat er niet op dat Jozef toch dacht dat Maria 

overspel had gepleegd? Want hoe beargumenteert de engel dat Jozef Maria rustig bij 

zich kan nemen? Door te zeggen dat het kind dat ze bij zich draagt verwekt is door de 

Heilige Geest. Daar zit toch de suggestie in dat Jozef niet wist dat het kind dat ze bij ze 

draagt door de Geest is verwekt. Want als Jozef dit toch al wist, dan is dat een argument 

zonder waarde. 

Het probleem is hier dat de Griekse tekst zich niet laat overzetten in het Nederlands. Er 

is iets opvallends aan de tekst. De woorden ‘heilige’ en ‘Geest’ staan niet op de gewone 

manier naast elkaar. De woorden ‘Geest’ en ‘heilige’ zijn gescheiden door het woord 

‘is’. En daarbij staat het woord ‘heilige’ ook nog eens als laatste woord in de zin. En 

daarmee valt alle nadruk in het Grieks op dat woord ‘heilige’. 

Jozef wist wel dat het kind in de schoot van Maria door de Heilige Geest was verwekt, 

maar hij had daarbij te weinig oog gehad voor het feit dat deze Geest ook de Heilige is. 

En zou de Heilige Geest willen dat de wet van God wordt verbroken? Zou de Heilige 

Geest er de oorzaak van willen zijn het huwelijk van Jozef en Maria verbroken zou 

worden? Dat zou de Geest nooit willen. Het huwelijk is heilig. En het feit dat de Heilige 

Geest de Zoon van God verwekt heeft in Maria’s schoot terwijl zij al ondertrouwd was, 
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betekent dus dat vanaf het begin al vaststond dat Jozef de vader zou worden van Gods 

Zoon. Juist door een ondertrouwde vrouw uit te kiezen, was er voor Gods Zoon ook een 

aardse vader, terwijl aan de andere kant ook duidelijk is, dat Maria nog maagd was toen 

ze zwanger werd van Jezus Christus. 

Vanaf het begin maakte Jozef deel uit van Gods plannen. Deze rechtschapen man moest 

de vader worden van Gods Zoon. En daarom vervolgt de engel met de woorden: ze zal 

een zoon baren. Geef hem de naam Jezus. Het geven van een naam is een typische daad 

van de vader. En de engel draagt Jozef op zijn zoon de naam Jezus te geven. Een op-

merkelijke naam. Opmerkelijke omdat de naam in het hele geslachtsregister van David 

niet voorkomt. En deze naam is tegelijk een programma. Want de engel voegt eraan toe 

dat Hij zijn volk zal bevrijden van hun zonden. Hier klinkt het heerlijke woord. Het be-

vrijdende woord in de nood van deze wereld. Want de nood van deze wereld is zijn 

zonde. Want het is de zonde die de grote spelbederver is in deze wereld. De zonde 

maakt zoveel wat mooi is stuk. Huwelijken, relaties tussen ouders en kinderen, de rela-

ties tussen collega’s, tussen klasgenoten, tussen broeders en zusters. Zoveel wat mooi is 

kapot. En wat heeft de wereld het nodig dat de zonde wordt overwonnen. Wat hebben 

wij het nodig dat wij bevrijd worden van onze zonden! Want ook in onze levens is de 

zonde de grote bederver. 

Wat een opdracht was dit voor Jozef! Een huiveringwekkende opdracht. Vader te zijn 

van Gods Zoon. Gods Zoon ontvangen in je leven. Dat is wat hier wordt uitgebeeld. De 

grote hand van Jozef wordt in de kleine hand van het kind gelegd dat Maria in haar 

schoot draagt. Jozef jij hoort bij dit kind. Dit kind dat plaats zal nemen om de troon van 

jouw geslacht. De troon van David. 

Maar wat voor Jozef geldt, geldt ook in zekere zin voor u en mij. Natuurlijk, niemand 

van ons wordt nog geroepen om vader te zijn van Gods Zoon. Maar wel zijn we geroe-

pen om Christus te ontvangen in ons leven. Christus, de verlosser van de zonden. Ook 

wij worden geroepen om niet terug te schrikken voor zijn heiligheid en op afstand te 

blijven, maar om onze handen in zijn handen te leggen. Zodat Hij ons kan redden. Want 

dat is zijn roeping en dat is zijn eer. 

Amen 


