Serie: De goede boodschap van Mattheüs
Van Wie is Hij er één?
Schriftlezingen: Matth. 1:1-17, Hebr. 2:14-18 Tekst: Matth. 1:1
Zingen: Ps. 33:6, Ps. 103:9, Ps. 132:7 en 11, Lofz. Maria 1 en 3, Ps. 135:8
Hoofdpunten van de preek
Het begin van Mattheüs is de goede boodschap van het hele boek. Jezus is er één van...
1 Jezus’ wortels (vers 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 en steeds falende mensheid. Hij
roept de mens die Hij kiest en waarmee Hij een verbond sluit.
2 Zoon van Abraham (vers 2-5)
Abraham is ook het voorbeeld van wat geloven is: in alle beproeving, verzoeking en
eigen gerommel blijft alleen Gods belofte over.
God blijkt door de generaties trouw te zijn. Ook in de generaties gaat er van alles mis. De
gezinnen van Izak en Jakob zijn verre van ideaal. God is trouw ondanks onze ontrouw.
3 Zoon van Thamar, Rachab en Ruth (vers 2 en 5)
Zonde en falen blijft de familie van Jezus achtervolgen. Hij is er één van een
buitenechtelijke relatie. Juda verwekt met schoondochter Thamar een kind.
De familie is verrassend open. Ook buitenstaanders zoals Rachab en Ruth zoeken en
vinden plaats bij de HEERE. Ondanks hun bedenkelijk beroep of hun ‘foute’ afkomst.
4 Zoon van David (vers 6-15)
David is dé ideaal koning van Israël, maar hij wordt hier samen met Uria genoemd. Na de
1e koningen is het een aflopende zaak. Tweestrijd en afgodendienst. Het leidt naar Babel.
Dát dit het einde niet is, ligt 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.
5_Zoon van ??? (vers 16-17)
God maakt een nieuw begin. Het patroon van x verwerkte y wordt doorbroken. Nu is het:
uit Maria wordt geboren Jezus, de Christus. Gods Gezalfde Koning. Hij zal niet falen...
Hij zal Zijn volk, dít volk, zalig maken. Daarom is de lijst niet af (3x14, => 14=2x7, => 6
generaties, de 7e komt nog) en niet compleet, want er moeten nog namen bij.
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