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Voorwoord

 
De drie delen uit de canonieke evangelies die met kerstmis geassocieerd 
worden, zijn de eerste twee hoofdstukken van Matteüs en Lucas en de 
eerste achttien verzen van het eerste hoofdstuk van het Johannes-evan-
gelie. Het Marcus-evangelie bevat geen proloog of zogenaamd ‘kind-
heidsevangelie’ en krijgt hier daarom ook geen aparte aandacht. In de 
diverse leesroosters komen deze teksten aan de orde op de zondagen 
van de adventstijd en kerstmis, waarmee ze één lijn vormen van de 
advents- en kersttijd: de gedachtenis van de geboorte van de zoon van 
God. Een andere, theologisch vaak ondergesneeuwde maar tenminste 
net zo belangrijke lijn is dat het gedenken van de ‘eerste komst’ van 
Christus in de wereld ook uitkijken naar zijn ‘tweede komst’ in heerlijk-
heid en oordeel inhoudt. 

Deze inleiding, die tevens gespreksvragen biedt, geeft een lopend 
commentaar op deze teksten, met bijzondere aandacht voor de vraag 
hoe ze voor hun eerste hoorders geklonken kunnen hebben. Daarbij zet 
het commentaar nadrukkelijk in op een ‘hybride’ publiek: zowel relaties 
met de Joodse context als met de Grieks-Romeinse context krijgen aan-
dacht. De nadruk ligt zo op de manier waarop deze teksten betekenis 
konden krijgen. Historische vragen in de zin van ‘wat is er eigenlijk 
gebeurd?’ staan daarom wat op de achtergrond. De publicatie is geschikt 
voor preekvoorbereiding, individuele studie of groepsgesprekken. Gede-
tailleerde verwijzingen naar secundaire literatuur zijn tot een minimum 
beperkt; ter verantwoording is aan het slot een literatuurlijst opgeno-
men, deels ook met eerdere eigen studies over details van de besproken 
teksten. Niet opgenomen zijn verwijzingen naar eerdere exegetische 
studies over een aantal van de hier besproken teksten in de tijdschriften 
Handreiking voor zon- en feestdagen (Berne), De eerste dag (Boekencentrum) 
en het Tijdschrift voor Verkondiging. De inleiding op Johannes 1 is schat-
plichtig aan de samenwerking met Thane Htut Pan (Myanmar Institute 
of Theology) in het kader van het Bridging Gaps-programma aan de Vrije 
Universiteit Amsterdam (2016). Er is geen materiaal letterlijk herge-
bruikt. Hoewel geïnformeerd door de Griekse grondtekst is het gebruik 
van Griekse woorden tot een minimum beperkt ten behoeve van de 
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leesbaarheid. Hetzelfde geldt voor woorden uit andere vreemde talen. 
Iedere tekst is opgedeeld in individuele perikopen, besproken en voor-
zien van gespreksvragen. Om misverstanden te vermijden, wordt voor 
wat vaak het ‘Oude Testament’ genoemd wordt de term ‘Schriften van 
Israël’ gebruikt – zo zullen de auteurs van de evangeliën ze ook gezien 
hebben. Hun eigen werk liet daarbij zien hoe het verhaal van Jezus van 
Nazaret, met zijn leven, dood en verrijzenis, in dat verhaal paste en 
welke verdere betekenis het krijgt in het licht van dat verhaal van Jezus. 
Ik hoop dat de meerwaarde van deze Nederlandstalige inleiding erin ligt 
om op grond van het nieuwste onderzoek en met een eigen insteek 
weer een frisse toegang te krijgen tot deze teksten.

Peter-Ben Smit

6

Peter-Ben Smit is hoogleraar contextuele bijbelinterpretatie aan  
de Vrije Universiteit, Amsterdam, bijzonder hoogleraar oude katho-
lieke kerkstructuren aan de Universiteit Utrecht, hoogleraar (ao.) 
systematische theologie en oecumene aan de Universiteit Bern,  
en geassocieerd onderzoeker aan de theologische faculteit van de 
Universiteit van Pretoria.



Verhalen als toegang tot  
het feest

 
Het is een van de nieuwere kersttradities: laten zien hoe het kerstfeest 
eigenlijk alleen maar een variant is op Romeinse lichtfeesten in het mid-
den van de winter, op het feest van de onoverwinnelijke zon, bijvoor-
beeld. De conclusie is dan snel dat het ook niet echt een christelijk feest 
is of, nog wat verder uithalend: het christendom is alleen maar een vari-
ant op pagane, ‘heidense’, religie, bijvoorbeeld op de cultus van Mithras. 
Nu zou het vreemd zijn wanneer een religie en de bijbehorende feesten 
zomaar uit de lucht komen vallen en met de omringende cultuur niets 
maken hebben. En dit soort vergelijkingen zijn ook vaak oppervlakkig en 
doen weinig recht aan de feitelijke historische ontwikkelingen en hun 
complexiteit. Wanneer je naar recent serieus onderzoek kijkt, zie je dat 
het kerstfeest allerlei invloeden had, ook heel onverwachte. Dat in 
vroegchristelijke iconografie en symboliek de beeldtaal van de Grieks- 
Romeinse wereld een rol speelde, lijkt evident. Zelfs wanneer het feest 
van de ‘onoverwinnelijke zon’ ook op 25 december gevallen zou zijn – 
wat een complexe geschiedenis op zich is – dan is het nog altijd de vraag 
hoe twee feesten en hun verhalen zich precies tot elkaar verhouden. Is 
het één kopie van het ander, gaat het om variaties op hetzelfde thema, 
of is het één een weerbarstige parodie van het ander, een soortgelijk 
jasje met een heel andere inhoud? Naast dit soort vragen zijn er ook nog 
andere verklaringen voor de datum te geven, zoals bijvoorbeeld de liturgie-
historische verklaring: 25 december is ook exact negen maanden na het, 
historisch gezien oudere, feest van de annunciatie op 25 maart. Het kan 
goed zijn dat het daarom een veel zelfstandiger feest is dan alleen een 
slordige kopie van pagane voorbeelden en dat de datum op een andere 
manier berekend is, met als toeval het samenvallen met het feest van de 
onoverwinnelijke zon. Dat het feest symboliek heeft overgenomen uit 
zijn context doet daar weinig aan af, zelfs wanneer er voor Christus, de 
zon der gerechtigheid, ook bijbelse bronnen aan te wijzen zijn en niet 
alleen maar het overschrijven van buitenchristelijk materiaal. Deze dis-
cussie is spannend en kan leiden tot een beter begrip van het kerstfeest 
in zijn oudste historische context. Deze bijbelstudies kiezen een iets 
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andere insteek en gaan in op de verhalen die met het kerstfeest geasso-
cieerd worden. 

De inhoud van het kerstfeest kun je via de net genoemde liturgie-
historische route op het spoor komen, maar ook via de verhalen die er 
centraal bij staan. De wisselwerking tussen het vieren van een feest met 
zijn liturgie en theologie en het lezen en herlezen van verhalen in steeds 
nieuwe contexten maakt de dynamiek uit die een feest zoals kerstmis 
steeds opnieuw laat spreken en aanspreken. Alleen wanneer feesten 
steeds opnieuw betekenis – ook: nieuwe betekenis – kunnen krijgen, 
kunnen ze echt gevierd worden. Deze bijbelstudies kiezen de toegang 
van de verhalen. Ze zeggen daarmee niet alles over het kerstfeest, zelfs 
niet wat het ‘eigenlijk’ allemaal was, maar ze herlezen de verhalen op 
een eigen manier, bieden exegetisch inzicht en moedigen aan het kerst-
feest vanuit de verhalen opnieuw te ontdekken. Pas wanneer deze ver-
halen zelf goed bekend zijn, wordt het zinnig om ze naast andere 
verhalen uit de antieke wereld te leggen. Bijvoorbeeld naast het verhaal 
van Mithras, mocht zijn feest ook op 25 december gevallen zijn. In welke 
mate lijkt het verhaal in de evangelies op dat van Mithras, die zich het 
eeuwige leven verwierf door in een woeste vechtpartij een stier te ver-
slaan en wiens cultus alleen voor mannen toegankelijk was? Je kunt het 
kerstverhaal ook vergelijken met de dominante verhalen uit de huidige 
maatschappij – of met dat wat dominant is in het eigen leven – en kijken 
wat er dan zichtbaar wordt. De gespreksvragen aan het einde van ieder 
hoofdstuk geven vooral voor dat laatste een handreiking.

Genre is ontzettend belangrijk om in de gaten te houden bij de uitleg 
van een tekst: een receptenboek lees je nu eenmaal niet als poëzie – en 
omgekeerd (hoewel het laatste een interessant experiment zou opleve-
ren). De teksten die hier besproken worden, de eerste twee hoofdstuk-
ken van het Matteüs- en Lucas-evangelie en het (grootste deel van het) 
eerste hoofdstuk van het Johannes-evangelie, vallen in twee genres uit-
een. De hoofdstukken uit het Lucas- en Matteüs-evangelie horen bij 
hetzelfde genre, het ‘kindheidsevangelie’. De tekst uit het Johan-
nes-evangelie is van een ander genre; het lijkt nog het meest op een 
poëtisch-filosofische meditatie of misschien zelfs een hymne of lied 
over de betekenis van Jezus als Gods Woord, als voorwoord in dit bijzon-
dere evangelie terechtgekomen. De kindheidsevangelies zitten literair 
knap in elkaar en hebben ook de functie van een uitvoerige voorbereiding 
op het eigenlijke levensverhaal van Jezus als volwassen man. Lang niet 
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ieder evangelie heeft zo’n stuk over Jezus als kind; Marcus en Johannes 
komen bijvoorbeeld prima zonder uit en ook het niet-bijbelse Thomas- 
evangelie kent er geen. Wat is dan de functie van zo’n verhaal? Om dat 
scherp te krijgen, is het belangrijk om te weten dat zulke kindheidsver-
halen over veel ‘helden’ bestonden. De gedachte erachter was minder 
geschiedschrijving in de moderne zin van het woord en meer om aan de 
hand van anekdotes uit iemands jongste jaren te laten zien wat voor een 
persoon iemand is. Er werd weinig gedacht in termen van ontwikkeling: 
een kind was op een bepaalde manier al een volwassene in het klein en 
iemands kindheid en jeugd kon zo letterlijk als voorwoord en voorberei-
ding op iemands volwassen leven gezien worden. Kindheidsevangelies 
zijn daarom ook eerder te lezen als een schets van Jezus’ karakter en 
identiteit dan als een soort fotoalbum met kiekjes van hoe het nu echt 
was in Nazaret, Betlehem en (wijde) omgeving.
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inleiding
Matteüs 1-2

 
Het Matteüs-evangelie wordt meestal gezien als een evangelie dat sterk 
geënt is op Joodse tradities. Het had vermoedelijk zijn plaats in een 
gemeente die zich in een voortdurende discussie, dan wel conflict met 
de synagoge bevond, of tenminste bezig was de scheiding die uit dit 
conflict voortkwam te verwerken. Waarschijnlijk is het ergens in de 
Romeinse provincie Syria ontstaan en gaat het, gezien het taalgebruik, 
uit van een gehoor dat ook uitdrukkingen uit de talen in die regio begrijpt. 
Tegelijkertijd is het wel in het Grieks geschreven, de lingua franca van het 
Middellandse Zeegebied, en worden er soms ook begrippen uitgelegd of 
vertaald (zoals Eli, Eli, lema sabachtani in 27:46). Ook komen er Latijnse 
leenwoorden in voor (quadrans, Grieks gespeld in 5:26; flagello, eveneens 
Grieks gespeld in 27:26). Taal zegt niet alles, maar het geeft wel aan hoe-
zeer het Matteüs-evangelie op het snijvlak van culturen en subculturen 
staat. Geschreven is het werk vermoedelijk zo rond het jaar 90 na Chris-
tus, door een theologisch en literair creatief en goed geïnformeerd 
schrijver. Wie hij was, is onbekend, ook of hij Matteüs heette; het enige 
wat we weten, is dat er een evangelie is en dat het door iemand geschre-
ven is. Dat wil zeggen: zo’n twintig jaar na de eerste Joodse opstand en 
de verwoesting van de tempel in Jeruzalem. Was er tijdens het leven van 
de ‘historische Jezus’ nog sprake van een vazalstaat, waarbij de verschil-
lende Herodessen die in dit evangelie en elders voorkomen een leidende 
rol spelen, op het moment van schrijven is dat geschiedenis en heeft 
Rome zijn grip over ‘Palestina’, zoals de provincie is gaan heten, nadruk-
kelijk versterkt. Zogenaamde Iudae capta-munten (gevangen Judea) 
gaven de verhoudingen duidelijk aan: de Romeinse overwinnaar en het 
onderworpen Juda verschijnen in verschillende poses waaruit blijkt dat 
Rome het voor het zeggen heeft. Dit alles geeft aanleiding om ook steeds 
vanuit verschillende culturele perspectieven naar het Matteüs-evangelie 
te kijken en ook om de politieke context nadrukkelijk in gedachten te 
houden.
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Bijbelstudie 1
De stamboom van Jezus

Bijbeltekst: Matteüs 1:1-17

Toelichting
Het begin van boeken en verhalen heeft vrijwel altijd de functie om kort 
neer te zetten waar het vervolg over zal gaan en vooral ook om er 
nieuwsgierig naar te maken. Een stamboom lijkt dan niet de meest uit-
nodigende manier om een biografie mee te beginnen. Zeker niet als die 
biografie er ook nog eens toe moet dienen om het gehoor te winnen 
voor de hoofdpersoon ervan. En al helemaal niet wanneer het om een 
opsomming van veelal obscure namen gaat. Zelfs wie de Schriften van 
Israël buitengewoon goed kent, zal het een hele uitdaging vinden om 
iedereen precies thuis te brengen. Des te meer zal dat gelden voor 
iemand die die kennis niet meebrengt, bij gebrek aan vorming of gewoon 
omdat iemand de klassiekers van de Griekse en Romeinse literatuur 
beter kent. 

Wie die laatste literatuur kende, of wie een beetje op de hoogte 
was van Grieks-Romeinse cultuur, zou ook weten dat die zelf erg 
bezig was met afstamming. Keizers, bijvoorbeeld, maar ook lager 
geplaatste personen zochten voortdurend naar manieren om hun 
status, hun aanzien en hun legitimiteit te versterken door te ver-
wijzen naar illustere voorgangers. Hoe verder terug je belangrijke, 
eervolle voorvaders kon aanwijzen, des te beter. De grote epossen 
van de stad van Rome, Vergilius’ Aeneas maar ook een historisch 
werk als Ab urbe condita van Livius, zijn bijvoorbeeld niets dan pogin-
gen om de afstamming van het Romeinse volk als geheel zeker 
te stellen. Datzelfde geldt voor allerlei individuele biografieën. Dit 
wijst soms ook op een onzekerheid: alleen wie niet erg zeker is van 
zichzelf, moet op zijn afkomst terugvallen om status te verwerven. 
Dat geldt voor een relatief nieuw volk als de Romeinen, maar ook 
voor een marginaal volk zoals Israël. Stamboom en afkomst waren 
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wijdverbreid: afbeeldingen en beelden in steden alsook afbeeldin-
gen op munten confronteerden mensen hier dagelijks mee en, zoals 
gezegd, de literatuur stond er vol van. Een genealogie of stamboom 
spreekt dus een centrale lijn in Grieks-Romeinse cultuur aan. Als com-
municatiemiddel is een stamboom daarbij ook nog heel erg compact, 
een soort geschiedenis in stenografie: door de generaties achter 
elkaar op te sommen, kunnen eeuwen geschiedenis snel overbrugd 
worden en kan aangegeven worden wie de grote namen zijn aan 
het begin ervan. Bij keizers wilden dat nog weleens goden zijn, in 
het geval van Jezus zijn het twee andere figuren: Abraham en David 
(zie de bijzondere inleiding: ‘Zoon van David, zoon van Abraham’, pas 
hierna begint de stamboom als zodanig). Een stamboom is daarmee 
eigenlijk een heel zinnige manier om een verhaal over een persoon 
mee te beginnen: heel in het kort wordt geschilderd wie de hoofd-
persoon is en wat je van hem (of haar) mag verwachten.

Een stamboom is in het denken van de Grieks-Romeinse wereld een 
heel compacte manier om iemand en zijn afkomst en status neer te 
zetten. In het denken van de Grieks-Romeinse wereld, met beperkte 
sociale mobiliteit, betekende het leren kennen van iemands afkomst ook 
dat je te weten kwam wat je van iemand mocht verwachten. Dit is bij 
Matteüs’ stamboom van Jezus ook zo. Tegelijkertijd zal iedereen onmid-
dellijk gezien hebben dat deze stamboom weliswaar een stamboom is, 
maar geen gebruikelijke. Grootheden uit de Romeinse of Griekse geschie-
denis zijn volledig afwezig, terwijl hij gevuld is met (lastige – ook voor 
een Grieks sprekende persoon!) namen die maar in één geschiedenis 
thuishoren, namelijk die van het volk Israël. Dat is bijzonder en zeker een 
verrassend referentiekader. Israël is op het moment van schrijven van 
het Matteüs-evangelie onder Romeinse heerschappij, hetzij in het land 
zelf, hetzij als een aparte en vaak gemarginaliseerde bevolkingsgroep 
elders. In het jaar 38 CE was er bijvoorbeeld een beruchte vervolging van 
Joden in de metropool Alexandrië. Wat voor legitimiteit, eer of status 
levert het op wanneer je iemand op deze manier presenteert? Het Mar-
cus-evangelie doet dit bijvoorbeeld niet, en vermijdt daardoor dit pro-
bleem. Matteüs heeft de stamboom toegevoegd en zelfs helemaal aan 
het begin van zijn werk geplaatst (vergelijk de genealogie in het 
Lucas-evangelie, pas in hoofdstuk 3) en alleen al daarom verdient dit 
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bijzondere aandacht. Wie nader naar de stamboom kijkt, ziet dat hij niet 
alleen nadrukkelijk uit Joodse namen bestaat en zo Jezus buitengewoon 
diep in de Joodse traditie verankert, maar ook dat hij tot in het taal-
gebruik inspeelt op genealogieën in de Schriften van Israël. De Griekse 
uitdrukking ‘geslachtslijst van Jezus Christus’ komt bijvoorbeeld op iden-
tieke wijze voor in het boek Genesis (2:4; 5:1). Ditzelfde geldt voor de 
formulering ‘die verwekte die’ (in de Willibrordvertaling weergegeven 
met ‘x was de vader van y’), deze komt ook zo voor in geslachtslijsten in 
de Schriften van Israël. Ook de structuur van de stamboom is ingegeven 
door de geschiedenis van Israël: veertien generaties voor de balling-
schap, veertien tijdens de ballingschap en veertien erna (vers 17). Het zal 
overigens opvallen dat de laatste generatie eigenlijk niet uit veertien 
maar uit dertien generaties bestaat. Meningen zijn hierover verdeeld. 
Het kan zijn dat Jechonja dubbel geteld moet worden, of het is actuali-
serend bedoeld: de veertiende generatie is de gemeente van volgelingen 
van Jezus. Het frame van de ballingschap is echter belangrijker dan deze 
vraag over de aantallen. Het plaatst deze genealogie, gegrond in de lite-
ratuur van een onderdrukt volk, in de marge van het Romeinse Rijk, 
nadrukkelijk in de context van de politieke geschiedenis hiervan. Je kunt 
je afvragen of de generatie van Jezus, die bij zijn naamgeving een hoop-
volle naam krijgt, gezien wordt als een volgende situatie van balling-
schap, dan wel onderdrukking, waarin weer bevrijding nodig is. Nog 
afgezien hiervan: de lezer krijgt als duidelijke boodschap mee dat de 
geschiedenis van Israël het bepalende kader is voor wat er zal volgen, en 
niet de geschiedenis van, bijvoorbeeld, het Romeinse Rijk – of van enig 
ander volk wat dat betreft. Het is zo helder dat het veel meer is dan 
alleen maar boeiende genealogische informatie die de lezer van Matteüs 
hier krijgt. 

Wat gebeurt er nu als de stamboom ontcijferd wordt, voor zover 
mogelijk en met een focus op de opvallendste aspecten ervan? Wat voor 
aspecten van de geschiedenis van Israël worden er opgeroepen als dit 
verhaal verteld wordt? Een goed uitgangspunt voor het ontcijferen zijn 
het begin van de genealogie, met David en Abraham, het einde ervan, 
waar het ‘ritme’ van de stamboom onderbroken wordt en de uitspraak 
over Jozef, Maria en Jezus anders geformuleerd is dan wat eraan vooraf-
gaat, en ten slotte de vier of vijf opvallendste persoonlijkheden in het 
geheel: Tamar, Rachab, Ruth en ‘de vrouw van Uria’, samen met Maria in 
een all male stamboom vijf opvallende vrouwelijke verschijningen, die 
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ook het ritme van de stamboom onderbreken doordat ze ingevoegd 
worden. Het ligt voor de hand om de uitspraak over David en Abraham 
te zien in het licht van wat deze twee personen symboliseerden in het 
denken van Israël. David staat dan voor het koningschap en het volk 
Israël als hechte eenheid, met een wat antagonistische relatie tot de 
buitenwereld. Jezus van David laten afstammen suggereert dat Jezus 
iets te maken zal hebben met Israël als volk. Hóé dat zijn beslag zal krij-
gen, dat zal nog moeten blijken. Als lezers ‘Christus’ in het eerste vers 
horen als ‘Gezalfde’ en niet alleen als de ‘achternaam’ van Jezus, dan is 
de band met David daardoor ook gelegd: ook hij was een koninklijke 
gezalfde van God, die Gods werk op aarde deed (of tenminste: zou moe-
ten doen). Een nieuwe ‘gezalfde’ (Hebreeuws: Masjiach, Grieks: Christos) 
werd verwacht als bevrijder van het volk Israël; christenen herkenden 
deze persoon in Jezus. 

Zoals gezegd is een functie van een inleiding op een verhaal om 
spanning op te roepen en nieuwsgierig te maken naar het vervolg. Zorg-
vuldig gelezen doet de perikoop dat precies. Er kan overigens nog een 
andere laag zitten in het noemen van David, en wel een die te maken 
heeft met ‘de vrouw van Uria’ en Maria’s wat onverwachte en moeilijk 
uit te leggen zwangerschap. Dat soort zwangerschappen komen blijk-
baar in de ‘beste families’ voor; de stamboom bereidt zo dus de relatie-
perikelen tussen Jozef en Maria voor en geeft nu al aan dat die niet per 
se een probleem hoeven te zijn. De andere persoon die helemaal aan 
het begin van de stamboom genoemd wordt, Abraham, heeft in het 
Joodse denken van de eerste eeuw een andere betekenis. Hij wordt, 
gezien de belofte die aan hem gedaan is in Genesis 15, gezien als iemand 
van universele betekenis, iemand die geassocieerd wordt met de vereni-
ging van Israël en andere volken, meestal door zich bij Israël aan te slui-
ten of zich aan Israël te onderwerpen. In ieder geval is iemand die zo van 
Abraham afstamt iemand die goed iets te maken kan hebben met deze 
universele dimensie van Israël. Het noemen van de vier of vijf vrouwen 
(al naargelang of Maria wel of niet meegeteld wordt) in de genealogie 
zou in eenzelfde soort richting kunnen wijzen als het noemen van Abra-
ham: Rachab, Ruth en Batsheba (aangeduid als ‘die van Uria’) zijn alle 
drie buitenlandse vrouwen. Ze zouden de universele dimensie van het 
volk Israël, gegeven met de afstamming van Abraham, al kunnen beli-
chamen. Tegelijkertijd zouden ze vooruit kunnen wijzen naar wat Jezus 
zal betekenen tijdens zijn leven op aarde en daarna. Het slot van het 
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Matteüs-evangelie is namelijk erg universalistisch: ‘Ga dus op weg en 
maak alle volken tot mijn leerlingen’ (28:19) (zie ook de herhaling van de 
betekenis van Jezus’ naam in 1:23 in 28:20, een verder verband tussen 
begin en einde van het evangelie). Deze vooruitwijzende functie wat het 
verruimen van de grenzen van het godsvolk betreft, lijkt echter niet de 
enige functie van de vrouwen te zijn. In het levensverhaal van ten min-
ste twee van de vier (of drie van de vijf) komt een wat onverwachte 
zwangerschap voor: Tamar is zwanger van haar schoonvader Juda (Gene-
sis 38), Batseba van David (2 Samuel 11-12) en ook Ruth en Rachab kun-
nen met minder reguliere relaties geassocieerd worden (Ruth lijkt Boaz 
te verleiden in Ruth 3 en Rachab is een prostituee, zie Jozua 2 en 6). Op 
deze manier hebben ze, met David die aan het begin van de stamboom 
al uitdrukkelijk genoemd werd wanneer Jezus als ‘Zoon van David’ 
geïdentificeerd wordt, ook een voorbereidende rol op wat er onmiddel-
lijk na zal volgen: het verhoudingsgewijs bijzonder korte verhaal van 
Jezus’ geboorte zelf. De verhouding in lengte wijst natuurlijk ook al op 
het gewicht dat Matteüs aan de stamboom toekent: de afstamming telt 
op dit moment meer dan de geboorte op zich. Wel werkt de stamboom 
toe naar dit verhaal over de geboorte door in het laatste lid af te wijken 
van het ritme ‘die verwekte die’. Nu staat er: ‘Jakob verwekte Jozef, de 
man van Maria. Bij haar werd Jezus verwekt, die Christus genoemd 
wordt.’ Door handig een passieve werkwoordsvorm (egennethe) te gebrui-
ken en ook niet te benadrukken dat het om Jozef gaat, laat Matteüs in 
vers 16 in het midden wie nu de vader van Jezus is. Dit laatste en voor 
het verstaan van Jezus’ afstamming wezenlijke stukje informatie komt in 
het korte verhaal over Jezus’ geboorte. Aan het einde van de stamboom 
is de lezer nog in spanning: hoe zit het nu precies met Jezus’ eigen 
geboorte en ouders, op welke manier zal hij deze bijzondere afstamming 
voortzetten? Wat voor betekenis zal dat hebben voor de geschiedenis 
van Israël? Is de betekenis die al die personen in de stamboom al aan 
Jezus geven terecht en op welke manier zal hij dit waarmaken, deze 
zoon van David en zoon van Abraham? Deze grootse ouverture opening 
maakt zo nieuwsgierig en nodigt uit om verder te lezen in het evangelie 
van Matteüs en te ontdekken wat voor iemand deze Jezus nu precies zal 
zijn en wat hij voor Israël en anderen zal betekenen.
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