
Overweging nav Matt 1 vers 18 tot25 en Lucas 2 vers 6 en 7 

Thema ´Levenslicht´ 
 

Dag lieve mensen, jong en oud, 
allen zijn we verbonden door Gods mooie Boodschap 

  
Oh ….je vraagt je misschien af wie ik ben? 

Nou gewoon …de engel Gabrielle! 

God’s hoofdengel Gabriel zei: 
ga jij vanmorgen naar Wijhe om daar 

daar te vertellen door welke mensen 

Jezus het Levenslicht zag. 
  
Ach, ik zie jullie al denken dat engelen 

altijd mannen zijn, nou toevallig niet! 

Dat is een hardnekkige misvatting. 
Ik denk dat het komt, omdat in de bijbel   
ook vaak over mannen gaat. 
Alhoewel…….. in onze huidige wereld ook nog. 
Zelensky, Biden, Poetin, Trumph. 
En kijk naar Afghanistan, Iran. 
Daar moeten de vrouwen weer  
achter het aanrecht en de sluier. 
En in India gooien ze zuur in je gezicht 

als je als meisje of vrouw kritiek hebt. 
  
Maar als je nu goed hebt geluisterd 

of meegezongen met het lied: 
‘Er is een lijn van vrouwen’, dan weet je 

dat er ook verhalen zijn over 

moedige vrouwen in de bijbel. 
Trouwens ook nu nog in onze huidige wereld! 

Maar vandaag viert de wereld 

dat Jezus ruim 2000 jaar geleden 

het Levenslicht zag. 
Hem gegeven door 

wonderlijke mensen in zijn stamboom. 
Dat laat natuurlijk meteen zien 

dat niet alleen in onze samenleving 

of onze eigen stambomen rafelranden zijn, 
maar dat ze er toen ook waren. 



De stamboom van Jezus is niet mooi en soepel. 
Ook daar zijn fouten gemaakt, mensen vergeten. 
Sprake van ontrouw en opstandigheid. 
En heel bijzonder dat er 

5 vrouwen worden genoemd. 
Of nee…… eigenlijk 4. 
De eerste Tamar. 
Om haar recht te halen 

kon ze niet anders 

dan haar schoonvader verleiden 

en met hem het bed te delen. 
Je moet er niet aan denken! 

Maar ja,  als je schoonfamilie je als weduwe  
terugstuurt naar je eigen familie, 
dan zijn ze daar niet blij mee. 
Weer een extra mond te voeden 

en je hebt niets te vertellen. 
En dan Rachab, 
de hoer van de wallen van Jericho. 
Wees eerlijk, die wil je ook niet  
als voorbeeld voor je dochters? 

Laat staan als schoondochter? 

Maar ik bewonder haar moed en Godsvertrouwen . 
En dan hebben we Ruth. 
Asielzoekster, eerste generatie. Uit Moab. 
Trouw aan haar schoonmoeder Naomi. 
Jouw God, is mijn God! 

Alhoewel die schoonmoeder later 

ook haar eigen plannen heeft 

en Ruth de dorsvloer opstuurt 

met dronken kerels en zegt: 
Ga maar slapen aan de voeten van Boaz 

en doe wat hij zegt! 

Zal je schoonmoeder maar zijn? 

En dan nummer 4. 
Daar staat alleen de vrouw van Uria. 
We weten nu dat het Batseba is. 
Uria wordt genoemd om aan te geven 

dat ze eerst zijn vrouw was en niet van David. 
David ziet de mooie Batseba. 



Laat haar komen en maakt haar zwanger. 
Dit is het doodvonnis voor Uria. 
David denkt zo dat het niet uitkomt. 
Batseba kan nog niet twitteren 

zoals we nu wel kunnen: MeToo  
Maar God heeft het wel gezien! 

  
En dan de laatste in de rij. 
Maria, nog maar een tienermeisje, 
uitgehuwelijkt aan Jozef,  
en dan nu een buitenechtelijke zwangerschap. 
Jezus ziet het Levenslicht in de lijn 

van deze bijzondere vrouwen 

aan de rafelrand van de samenleving. 
We horen dus van Matteus dat de Bijbel 
niets menselijks vreemd is. 
Het is daarmee ook een theologie van ommekeer. 
Deze vrouwen , op z’n Hollands gezegd, 
de meeste een eerste generatie immigranten, 
zijn verbonden met verhalen over mensen, 
waarbij het lijkt alsof hun weg doodloopt. 
Maar er komt steeds een ommekeer. 
Ondanks tegenslag zoeken ze, 
soms dwars tegen de geldende regels in,   
een weg om de draad van het leven 

weer op te pakken. 
Maar met deze vrouwen zijn we er nog niet! 

Er is ook een bijzonder loyale man. 
Jozef, Maria is aan hem beloofd door haar ouders. 
Zo ging dat toen. 
Dan blijkt ze zwanger, vader onbekend. 
Je moet niet vergeten, 
in die tijd was het een grote schande. 
Alhoewel: hoe lang is het geleden dat, 
als je zwanger was,  je in de kerk  
schuldbelijdenis moest doen? 

De oudsten onder ons weten het nog wel, denk ik. 
Jozef wil Maria niet in opspraak brengen, staat er. 
Want naar de normen van die tijd wordt ze, 
als ze zwanger is en het is niet van Jozef,  



weggejaagd uit het dorp of gestenigd. 
  
Maar toen werd ik erbij geroepen 

door Gabriel die zei: 
God heeft een ander plan, dan Jozef wil. 
Maak hem het duidelijk in een droom! 

En zo ging ik op weg naar de aarde. 
In een droom in gesprek met Jozef. 
Oh….je vindt dat raar? 

Nou dat is het echt niet hoor! 

De nacht, de slaap is het moment 

dat je je als het ware overgeeft. 
Je stopt met plannen en denken 

en kunt in een diepere dimensie dromen dromen.. 
Er komt ruimte voor de stem van iets 

dat boven je uitgaat. 
Heb je misschien zelf 

ook wel eens meegemaakt?  
Dat je net als Jozef toch iets duidelijk wordt 

en je een richting wordt gewezen. 
Jozef was in de ogen van zijn tijd 

misschien een softie, maar is loyaal 
aan God en Maria! 

Neemt haar mee voor de inschrijving 

naar Bethlehem 

en daar ziet Jezus het Levenslicht! 

In een stal. 
Die vijf vrouwen en ook Jozef 

uit de stamboom van Jezus staan 

voor de hele misère 

van arme en ongeziene mensen wereldwijd 

die geen kant op kunnen. 
  
Ja lieve mensen, die stamboom van Jezus, 
zijn geboorte en niet te vergeten zijn leven, 
leert ons denk ik nog het meest 

dat het anders kan, anders dan je had verwacht. 
Ook in onze eigen levens zijn butsen, 
hebben we dingen opgelopen die naar zijn. 
Of hebben we misschien zaken nagelaten 



door eigen starheid of rancune. 
En het klopt, het maakt wel verschil 
waar je het Levenslicht ziet. 
Je wieg heeft gestaan! 

Dat vormt je onherroepelijk.  
Maar juist het geboorteregister van Jezus, 
met deze strijdvaardige vrouwen, 
en de loyale Jozef, 
leert dat je je kunt omkeren. 
Dat geldt voor ons allemaal. 
Hoe je stamboom ook is. 
En die stamboom van Jezus 

is uiteindelijk ook onze stamboom. 
Wij noemen ons toch ook naar hem? 

Christen! 

Moge het zo zijn. 
Amen 

  
  
 


