De afkomst van Jezus Christus was als volgt.
Toen zijn moeder Maria al was uitgehuwelijkt
aan Jozef
maar nog niet bij hem woonde,
bleek ze zwanger te zijn door de heilige Geest.
Haar man Jozef,
die een rechtschapen mens was,
wilde haar niet in opspraak brengen
en dacht erover haar in het geheim
te verstoten.
Toen hij dit overwoog,
verscheen hem in een droom
een engel van de Heer.
De engel zei:
‘Jozef, zoon van David,
wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen,
want het kind dat ze draagt
is verwekt door de heilige Geest.
Ze zal een zoon baren.
Geef hem de naam Jezus,
want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden.’
Dit alles is gebeurd opdat in vervulling zou gaan
wat bij monde van de profeet door de Heer is
gezegd:
‘De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren,
en men zal hem de naam Immanuël geven,’
wat in onze taal betekent ‘God met ons’.
Jozef werd wakker
en deed wat de engel van de Heer
hem had opgedragen:
hij nam haar bij zich als zijn vrouw, maar hij had
geen gemeenschap met haar
voordat ze haar zoon gebaard had.
En hij gaf hem de naam Jezus.
Matteüs 1, 18-25

Dit verhaal vertelt ons over Jezus Christus,
wat betekent: over de verrezen Jezus. Dat
kan vreemd klinken. De verhalen, die we
‘kindsheidsverhalen’ noemen, vertellen
meer over de volwassen en de verrezen
Jezus, dan over een baby.
Matteüs schetst hier dus een portret van
Jezus. Zijn leven werd gedreven door de
heilige Geest. Hij werd door zijn volgelingen
beschouwd als de Messias. Daarom werd
Hij geboren uit het geslacht van David. Zijn
naam ‘Jezus’ was op zich al ‘blijde
boodschap’. Hij betekent immers ‘God
redt’, want hij zal zijn volk bevrijden van hun
zonden. Ook de verwijzing naar Jesaja
brengt die blijde boodschap: ‘Immanuël’,
‘God met ons’.
Dat portret van Jezus blijft in dit verhaal
algemeen en vaag. Het kindsheidsverhaal
is immers nog maar de proloog van het
evangelie. In de hoofdstukken die volgen,
zal Matteüs in talloze verhalen en teksten
duidelijk maken hoe Jezus concreet heeft
geleefd en gehandeld, en hoe Hij omwille
van zijn levenswijze op het kruis gestorven
is, maar door God is opgewekt om voor
altijd te leven. Hij is verrezen.
Dit verhaal brengt ons ook een tweede
portret. Het is immers ook een
roepingsverhaal. Jozef wordt getekend als
iemand die zich geroepen weet om mee
te werken aan het bevrijdende leven van
Jezus. De tekst is immers jaren na Jezus’
leven tussen de mensen geschreven. Hij
vertelt dat Maria al uitgehuwelijkt was aan
Jozef, maar nog niet bij hem woonde. En
toch bleek ze zwanger te zijn. Volgens de
Joodse wet mocht Jozef Maria daarom
wegsturen en zelfs door de rechtbank laten

veroordelen tot de doodstraf. Maar Jozef,
die een rechtschapen mens was, wilde
haar niet in opspraak brengen en dacht
erover haar in het geheim te verstoten. En
toen hem duidelijk werd wat God wilde –
door de engel in een droom – nam Jozef
haar bij zich als zijn vrouw. Hij stelde op die
manier de liefde boven de wet.
Die houding van Jozef klopt helemaal met
wat Jezus verkondigde en beleefde: "Denk
niet dat ik gekomen ben om de Wet of de
Profeten af te schaffen. Ik ben niet
gekomen om ze af te schaffen, maar om
ze tot vervulling te brengen." (Mt. 5, 17).
Liefde staat boven de wet. Is dat geen mooi
thema voor Kerstmis? Door het kerstverhaal
roept God ons om in die liefde mee te gaan.
Joannes schreef: “Laten wij elkaar
liefhebben, want de liefde komt uit God
voort. Ieder die liefheeft is uit God geboren
en kent God. En hierin is Gods liefde ons
geopenbaard: God heeft zijn enige Zoon in
de wereld gezonden, opdat we door hem
zouden leven. Als God ons zo heeft
liefgehad, moeten ook wij elkaar
liefhebben. Niemand heeft God ooit
gezien. Maar als we elkaar liefhebben, blijft
God in ons en is zijn liefde in ons ten volle
werkelijkheid geworden.” (1 Joh. 4, 7-12)
Liefde boven de wet. Laat Gods liefde
weer mens worden. Dat is onze roeping.
Wat zou dat betekenen als we dat
toepassen in de opvang van de vele
vluchtelingen ...? Trouwens, was Jezus zelf
geen vluchtelingenkind?

God,
wij vieren
dat uw Liefde mens is geworden in Jezus.
Die liefde maakte Hem
tot reddende en bevrijdende aanwezigheid
in de wereld van de mensen.
Gij geeft ons Jozef als voorbeeld:
iemand die zich geroepen weet
om Jezus te volgen
op die weg van liefde.

In het Licht
van Gods Woord

Wij danken U voor uw grote Liefde.
Moge die liefde
als boventoon klinken
in elke ontmoeting met een ander mens,
in elk contact,
van welke aard ook.
Amen.
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