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Het evangelie in 1 Naam 
Schriftlezingen: Matth. 1:18-25 Tekst: Matth. 1:18-21 
Zingen: Ps. 75:1, Lofz. Zach:4, Ps. 8:1 en 4, Ps. 68:10, Ps. 52:7 
 

Hoofdpunten van de preek 
Wat zegt nu een naam? Jezus’ Naam zegt alles. Het complete evangelie in 1 Naam.  

1 Uit de Heilige Geest (vers 18b, 20b) 
Mattheus vertelt meer over Jezus’ afkomst. Ook dat is evangelie...! Jezus neemt het 
nageslacht van Abraham wel aan als Zijn familie... maar is uit de Heilige Geest. 

Opnieuw valt het woord ‘genesis’. De Heilige Geest schept uit Maria in Jezus het begin 
van een nieuwe schepping. Een nieuw Gods-volk waarin de zonde niet meer heerst.  

2 Uit een heilige familie (vers 18-20) 
Jezus wordt wel op Zijn familie afgerekend, maar wordt als nieuw begin geboren uit een 
‘heilige familie’. Jozef en Maria gaan rein hun huwelijk in: Jezus is wel uit, maar niet van hen. 

Jozef is een rechtvaardige. Hij heeft God lief en luistert naar Zijn geboden. Jozef is ook 
barmhartig. Hij wil Maria van alle verdenking vrijwaren en wil de schuld op zich nemen.   

3 Uit de mond van een engel (vers 20-21a) 
De engel laat weten hoe de aangenomen vader Gods Zoon moet noemen. De Heere vindt 
dit zó belangrijk dat Hij Zijn bode stuurt om de Naam en de betekenis te laten weten.  

Het Kind krijgt een alledaagse veelvoorkomende Naam. De Vader wil geen afstandelijke 
en indrukwekkende naam, maar een gewone. Een Naam die je gemakkelijk roept.  

4 Een reddende Naam (vers 21b) 
Naam op naam maakte verwachtingen niet waar (1:1-17). Alleen de Zoon maakt Zijn 
Naam waar: Jezus. De engel maakt de wereld de nieuwe betekenis van de Naam bekend. 

Elk woord is evangelie, een belofte, een exclusieve zekerheid. Hij alleen zal zalig maken. 
Redding is nodig en geboden. Daarom prijkt deze Naam boven het kruis (Matth. 27:37).  

 

 


