
Overdenking op zondag 5 januari 2020, Mattheus 1 vers 1 – 17, Pelgrimskerk 

Lieve mensen, gemeente, zusters en broeders, 

Er bestaat een oud jiddisch spreekwoord dat zegt: 

"Beter een zondaar die weet dat hij een zondaar is, dan een heilige die weet dat hij een heilige is" 

Over dit spreekwoord vertelt de Amerikaanse rabbijn Harold Kushner 

in één van zijn boeken een zeer illustratief verhaal. 

Het gaat over een man, die op een goede dag hem om raad komt vragen. 

Die man had een leidinggevende positie bekleed in een groot ICT-bedrijf. 

Alles ging lang fantastisch totdat hij helemaal was opgebrand: burn-out! 

De stress op zijn werk en de spanningen in zijn gezin waren bij elkaar meer geworden, dan hij aankon. 

Hij had in die periode ook een paar ernstige fouten gemaakt op zijn werk en ook privé. 

En ja, van het één kwam het ander.  

Hij raakte zijn baan kwijt en zijn vrouw wilde van hem scheiden! 

De klappen kwamen heel hard bij hem aan. Hij werd een psychisch wrak. 

Diverse maanden moest hij worden opgenomen op de psychiatrische afdeling van een ziekenhuis. 

Nadat hij daaruit was ontslagen, ging hij op zoek naar werk.  

Hij wilde proberen om toch nog iets van zijn leven te maken. 

Zijn vraag aan rabbijn Kushner luidde: 

“Moet ik aan mijn mogelijke toekomstige werkgever vertellen,  

dat ik opgenomen ben geweest op de psychiatrische afdeling van een ziekenhuis? 

Ze zullen dan toch meteen denken dat ik geestelijk instabiel ben en bang zijn om me in dienst te nemen?” 

Rabbijn Kushner dacht goed na en gaf hem als antwoord, dat hij de waarheid moest vertellen. 

Ten eerste omdat het niet iets was, waarvoor hij zich hoefde te schamen. 

En ten tweede ,omdat ze er waarschijnlijk toch wel achter zouden komen. 

Letterlijk zei hij: "Schaam u niet voor uw ervaring. 

Als u met een gebroken been in het ziekenhuis had gelegen, 

omdat u uw dijbeen te zwaar had belast, zou u zich er toch ook niet voor generen? 

Presenteer uzelf als iemand die de moed heeft gehad 

om zijn moeilijkheden en fouten onder ogen te zien en daar hulp voor te zoeken". 

De man volgde het advies op en kreeg een nieuwe baan! 

Van lieverlee kreeg hij ook weer zin in zijn leven. 

Ja, "Beter een zondaar die weet dat hij een zondaar is, dan een heilige die weet dat hij een heilige is". 

Het is dus geen zwaktebod wanneer iemand erkent dat hij in zijn leven fouten heeft gemaakt. Integendeel! 

De kerkdeuren staan echt niet alleen open voor heiligen; en de kerk belooft ook niet om je heilig te maken. 

De deuren van de kerk staan terecht open voor iedereen! 

En zeker ook voor de mens die zich bewust is van zijn fouten en tekortkomingen. 

En die beseft dat hij hulp nodig heeft en ondersteuning! 
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Vandaag op deze eerste zondag van het nieuwe jaar zou ik dat graag nog eens willen onderstrepen. 

En ik wilde dat doen door het voorgeslacht van Jezus nog eens onder jullie aandacht te brengen. 

Mattheus begint zijn evangelie met die lange lijst van verwekkingen van Abraham tot Jozef. 

Een op het eerste gezicht wat formeel begin van het levensverhaal van Jezus. 

Het is ook typisch zo’n stuk om over te slaan bij het Bijbellezen. Saai! 

Na 5 zinnen struikel je alleen nog maar over de namen en je denkt bij jezelf: het zal wel goed zijn! 

Misschien vinden jullie het nog wel merkwaardiger om juist op deze 1
e
 zondag van 2020 zoiets te lezen. 

Misschien denken jullie dat ik zonder inspiratie zat! 

Maar nee, dat was helemaal niet het geval.  

Dit merkwaardige begin van het evangelie van Mattheus is juist zeer veelzeggend!!!! 

En dat niet alleen om dat je bij de geboorte van iemand ook over zijn of haar afkomst moet spreken. 

Het nest waar je uitkomt, vertelt ook echt iets over wie je bent. 

Positief of negatief, leuk of helemaal niet leuk, maar het zegt altijd iets. 

 

En… er is iets merkwaardigs aan de hand met deze ogenschijnlijk onschuldige lijst van geslachten. 

Het gaat hier namelijk helemaal niet om nauwkeurige genealogie,  

maar veel meer om een boodschap die verpakt is in een lijst met namen. 

Mattheus zat niet op My Heritage of wat voor genealogische site ook. 

Nee, hij bouwt zijn boek niet historisch op,  

maar ik denk vanwege zijn joodse publiek volgens het model van de Thora. 

En de Thora begint met het boek Genesis.  

Genesis betekent zoiets als 'oorsprong, voortbrengsel, wording', maar ook 'stamboom'. 

Mattheus heeft zelfs het inleidende zinnetje uit Genesis 5:1 geleend.  

Daar staat: 'Dit is het boek van de Genesis van Adam'.  

En zowel in Mattheus 1 als in Genesis 5 volgt er dan een heuse stamboom, denk je!  

Maar bij Mattheus is de lijst geconstrueerd naar een van tevoren gekozen model! 

Mattheus gebruikt o.a. in zijn geslachtsregister het getal 14.  

En bij getallen in de Bijbel moet je opletten. 

Veertien is namelijk de getalswaarde van het Hebreeuwse woord hand (Jad),  

maar veertien is ook de getalswaarde van de naam David. 

Elke letter heeft in het Hebreeuws een getalswaarde. De Alef, de A = 1, De Beth, de B = 2. 

En opgeteld vormen de 2 letters van het woord Jad, hand, het getal 14  

en de drie letters van het Hebreeuwse woord Dawied zijn ook samen 14.   

Je kunt dus direct al zeggen dat de lijn van de verlossing, de redding, de bevrijding, 

waar het met Jezus, het kind van Kerst over gaat, dat wij daarin Gods hand mogen zien, Gods Jad! 

En dat die lijn van redding en verlossing loopt via David.  
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Mattheus gebruikt vervolgens bewust 3 maal dat getal 14,  

omdat er, denk ik, 3 maal 14 pleisterplaatsen waren waar Israël tijdens de uittocht verbleef. 

Dat kun je teruglezen in Numeri 33.  

Het getal 42 (3x14) spreekt dus over die weg van de uittocht, van slavernij naar verlossing.  

In navolging van de 42 pleisterplaatsen in Numeri 33,  

Daarom worden de meeste Thorarollen zo geschreven dat er op ieder vel 42 regels onder elkaar staan,  

het liefst verdeeld in drie kolommen. 

En dat zie je hier direct bij Mattheus terug.  

En zijn joodse hoorders begrepen direct waar hij het over had en wat hij wilde zeggen. 

Dat is ook het eerste wat je hier moet proberen te begrijpen.  

Het begin van het Mattheus-evangelie is veel meer dan zomaar een lijst met namen. 

De getallen vertellen het verhaal van Gods sterke Hand die gaat van Slavernij naar Verlossing. 

En die tot ons komt door het huis van David, Israëls grote koning. 

Daarmee staat Jezus, het kind van Kerst direct stevig op de kaart. 

In dit kind zie je Gods sterke hand die ons zal redden en bevrijden en verlossen.   

 

Maar dat is niet het enige.  

De regelmaat van de mannelijke verwekkingen wordt een paar keer onderbroken. 

Want er komen ook nog vier vrouwen voor in de lijst. 

Je zou dan natuurlijk vooral verwachten dat Sara en Rebecca en Rachel en Lea, 

de vier aartsmoeders van Israel genoemd zullen worden. Maar juist daar zit de verrassing! 

Niet zij worden genoemd, maar Tamar, Rachab, Ruth en de vrouw van Uria worden genoemd. 

Vrouwen, die om het maar eens voorzichtig te zeggen  

door hun afstamming en hun gedrag, eigenlijk beter niet vermeld kunnen worden.  

En ik denk dat ze in veel familiegenealogieën worden verzwegen. 

Maar hier in het evangelie van Mattheus gaat het anders! 

In de stamboom van Israëls redder worden met nadruk 4 vrouwen uit de heidense volken vermeld.  

Vrouwen ook met een zeer dubieus levensverhaal.  

Ongelooflijk eigenlijk dat juist hun namen worden genoemd in verband met de geboorte van Jezus: 

Eerst Tamar, een Kanaänitische vrouw,  

zij onteerde zichzelf als een prostituee om door haar schoonvader Juda zwanger gemaakt te worden. 

Dan Rachab, die woonde en werkte als hoer op de wallen van Jericho.  

Maar door haar hulp aan de verspieders kreeg ze een ereplaats binnen Israël. 

En Ruth, de vrouw uit Moab, uit het volk dat eeuwenlang de aartsvijand van Israël is geweest. 

En Bathseba, de overspelige vrouw van Uria, een vrouw uit het volk van de Hethieten. 

Haar naam wordt zelfs niet genoemd: zij heet hier ‘de vrouw van Uria’,  
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waarmee het overspel nog eens dubbel en dwars wordt benadrukt. 

De tekst is over haar en de grote koning David meer dan onthullend. 

Je kunt daaruit niet anders concluderen dan, 

dat er in het voorgeslacht van Jezus nogal wat moreel dubieuze mensen rondliepen. 

Je zou toch zeggen: bepaald geen aanbeveling voor je carrière. 

Waarschijnlijk zou Jezus niet door de screening komen van de AIVD. 

Teveel dubieus gedrag in zijn voorgeslacht. 

Maar de klapper op de vuurpijl is toch echt de allerlaatste verwekking. 

Daar blijkt dat deze lijst als historisch geslachtregister nul en generlei waarde heeft. 

Want de lijst eindigt bij Jozef; en biologisch gezien heeft die niets met Jezus uitstaande. 

Het staat er zo: 

Jakob verwekte Jozef, de man van Maria, uit wie Jezus is geboren, die Messias genoemd wordt. 

Je moet vanochtend dus niet historisch lezen, maar theologisch, of misschien nog beter ethisch. 

Mattheus vertelt: Jezus hoort bij mensen die wij liever doodzwijgen! 

Ja, bij mensen die ernstige fouten hebben gemaakt in hun leven, 

bij mensen die moreel gedrag vertonen dat niet door de beugel kan. 

En juist dat wil ik op de eerste zondag van 2020 benadrukken. 

Weet aan het begin van het jaar in wat voor gezelschap je verkeert in de kerk. 

"Beter een zondaar die weet dat hij een zondaar is, dan een heilige die weet dat hij een heilige is". 

Nee, het is geen zwaktebod, wanneer iemand erkent dat hij in zijn leven fouten heeft gemaakt. 

Jezus is juist gekomen voor mensen die zich bewust zijn van hun fouten en tekortkomingen. 

En die beseffen dat ze hulp nodig hebben! 

Je bent bij Jezus in goed gezelschap, moet je met deze opening van Mattheus zeggen. 

 

En even dacht ik weer terug aan die man die zo’n zware crisis in zijn leven had gehad. 

Hij had veel verloren, ook en vooral door zijn eigen fouten en stommiteiten. 

Hij twijfelde daarna of hij wel eerlijk moest zijn. 

Wat zou jij doen? Wat zou jij zeggen? 

Jezus zelf wordt in de allereerste zinnen over zijn leven neergezet als een mens, 

een mens met nogal wat moreel dubieuze mensen in zijn voorgeslacht. 

Misschien dat hij daardoor juist begrip had voor mensen met fouten en tekortkomingen. 

Rabbijn Kusher zei het wat mij betreft uitstekend: 

Presenteer jezelf als iemand die de moed heeft gehad 

om zijn moeilijkheden en fouten onder ogen te zien en daar hulp voor te zoeken". 

Vergeving, verzoening en tot inkeer komen worden de kernwoorden van het levensverhaal van Jezus. 

Zou dat ook in jouw leven en mijn leven zo kunnen zijn? Amen. 


