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Zusters en broeders, 
 
Weet u nog, wat er op de zijkant stond van onze oude gulden? 
Precies: God zij met ons. Eigenlijk niet te geloven, dat een dergelijke tekst op een betaalmiddel 
stond. Dat is zoiets als vloeken in de kerk: God en de Mammon gaan immers niet samen? Op 
de een of andere duistere manier werden we er wel steeds, bij elke gulden, die we door onze 
handen lieten gaan, bij bepaald, dat er zoiets bestond als ‘God’ en dat die ook nog eens ‘met 
ons’ zou zijn. Nu zouden we zeggen: wat een hoogmoed! En tegelijkertijd: wat een mooie wens! 
In de adventstijd mogen we er bewust bij stilstaan, dat ‘God-met-ons’ geen vrome wens is, maar 
eerder een aanbod, een geschenk, dat wij iedere kerstviering opnieuw mogen ontvangen. 
 
Maar op wat voor manier wordt dat dan aan ons zichtbaar, die nabijheid van God? Wij leven 
immers in een totaal andere wereld en de verwarring om wat er bij voorbeeld gebeurt in het 
Midden Oosten doet ons de schrik om het hart slaan. God is ver te zoeken, zo lijkt het eerder. In 
de afgelopen eeuwen hebben mensen zich regelmatig afgevraagd: waar is God? Waar was 
God, toen mensen in de verdrukking zaten, toen ze bv. in de hel van de concentratiekampen 
terecht waren gekomen? Er gaat een verhaal, dat een rabbi in Auschwitz, toen hem die vraag 
gesteld werd, naar een galg wees en zei: daar hangt hij. Hij/zij is, met andere woorden, daar, 
waar mensen het meest in het nauw zitten, sterker nog, hij is als het ware die mensen zelf. Dat 
betekent, dat we voorgoed afscheid zullen moeten nemen van het begrip ‘almacht’, want een 
almachtige God kan zichzelf en anderen immers zonder problemen uit de nood redden. En dat 
gebeurt niet. Betekent dat dan, dat hij/zij er helemaal niet is? Nee, we volgen de rabbi en 
zeggen: hij bevindt daar waar de klappen vallen, bij de mensen, die het stevig te verduren 
hebben. En als zodanig doet hij/zij een appèl op ons: waar ben jij?  
 
Het lijkt erop dat de schrijvers van de bijbelverhalen zich niet al te veel hebben aangetrokken 
van een begrip als ’Gods almacht’. We lazen vanochtend twee verhalen, waarin het gaat over 
de geboorte van een klein kind. Het tegenovergestelde van almachtig, namelijk geheel weerloos 
en op bescherming door en geborgenheid van anderen aangewezen. Alsof Gods nabijheid 
opnieuw gedefinieerd moest worden, in een situatie die verre van rooskleurig was: Achaz 
bevond zich in het belegerde Jeruzalem, aan alle kanten bedreigd, en Jozef had zojuist ontdekt 
dat zijn aanstaande vrouw Maria zwanger was, en niet van hem. Een verontrustende situatie. 
Er zijn duidelijke parallellen aan te wijzen in de verhalen uit Jesaja en Mattheüs en dat is niet zo 
verwonderlijk, want Mattheüs kende het verhaal van Jesaja uit zijn bijbel, Tenach. Het zg. Oude 
Testament, was immers de enige bijbel die hij had en de profetieën van Jesaja werden veel 
gelezen in de synagoge. Mattheüs heeft de tekst uit Jesaja ‘geactualiseerd’ naar zijn tijd, 
wetend, dat die tekst oorspronkelijk op een andere persoon betrekking had dan op het kind van 
Maria en Jozef.  
 
Daarom is het goed om Achaz even wat nader te beschouwen. Hij was koning van Juda en 
moest weerstand bieden aan de aanvallen van de koning van Aram, die samen met de koning 
van het Noordelijke rijk tegen Jeruzalem optrok. Achaz leefde in angst om Jeruzalem: hoe lang 
houden we dit vol, wie zijn onze bondgenoten, op wie kan ik nog vertrouwen? Op enig moment 
kwam de profeet Jesaja op bezoek, door wiens mond de Heer tot hem sprak. Hoogst zelden 
lezen we, dat God rechtstreeks tot een mens spreekt; meestal is er sprake van een 
tussenpersoon, een boodschapper, in dit geval de profeet Jesaja. In het evangelie horen we, 
dat een godsbode Jozef aanspreekt, ook wel een engel genoemd. Of is hij God zelf? Soms zijn 
die bodes, engelen of profeten inwisselbaar met de Eeuwige – wij mogen het zelf invullen. 
Achaz kon niet besluiten om God om een teken te vragen en krijgt via Jesaja een teken over 
wat er in de naaste toekomst gebeuren zal en dan horen we die beroemde zin, waarin men later 
een toekomstvoorspelling heeft willen lezen voor het kind Jezus. Maar dat was verre van de 
bedoeling van Jesaja!  Hij bemoedigde Achaz, dat ‘de jonge vrouw’, hoogstwaarschijnlijk zijn 



eigen vrouw, zwanger zou worden en een zoon zou baren. Zij zou hem de naam geven: 
Immanoe-el, dat God-met-ons betekent. Deze eerste Immanoe-el was Hizkia, de zoon die niet 
veel later aan Achaz geboren werd. Hizkia zou uitgroeien tot een rechtvaardig koning, die nog 
30 jaar op de troon in Juda zat, die de eredienst aan JHWH herstelde, afgodsbeelden 
verbrijzelde en het beleg van Jeruzalem in rust doorstond. Op dat moment in de geschiedenis, 
toen het kleine volk van de Judeeërs grote zorg had om de toekomst, werd hij de personificatie 
van ‘God-met-ons.  
Mattheüs heeft deze ‘goede’ koning, die wist te onderscheiden tussen goed en kwaad, als 
voorbeeld gebruikt. Zo gaf hij Jezus ook de kenmerken van een goede koning mee en daarom 
weefde hij nog een andere persoon in zijn verhaal: Jozef. Omdat Jozef afstamde van de 
vroegere messiaanse koning David en omdat men in het oude Israël de messias verwachtte uit 
het koningsgeslacht van David. De droom van Jozef is een verwijzing naar de dromende 
voorvader Jozef uit Genesis. Om het kind Jezus te verzekeren van zijn betrouwbare afkomst 
was vader Jozef, als zoon van David, dus van groot belang. De biologische lijn moest helder 
zijn. En vervolgens wordt ons duidelijk, dat er toch iets heel ongewoons aan de hand is: de 
komst van dit kind gaat immers allesbehalve via de biologische lijn. Het is opvallend, dat de 
herkomst van Jezus zó bewust op twee sporen aan ons verteld wordt. Je zou ervan in 
verwarring raken. 
 
Dat gebeurt dan ook met Jozef. Ach, die Jozef: hoe dikwijls is hij niet afgebeeld als een oude 
sul, wat terzijde staand en niet betrokken op wat er gebeurde. Maar klopt dat eigenlijk wel? En 
was hij werkelijk zo passief als we vroeger dachten? Hij had zich verbonden aan Maria, een 
jonge vrouw, met wie hij een huwelijkscontact had gesloten. Alleen de ceremonie was nog niet 
voltrokken. Maar nu had hij een groot probleem: zijn aanstaande vrouw bleek zwanger, maar  
niet van hem. Nu kón hij haar niet meer trouwen volgens de toenmalige wet. Wat moest hij 
doen? Klaagde hij haar aan, dan zou dat haar dood kunnen betekenen, want op overspel stond 
toen nog de doodstraf door steniging. Wat een dilemma! Wat maakte dat hij toch zorg kon 
dragen voor Maria in haar bedreigde toestand? Wat maakte dat hij geen boze bedrogene werd? 
 
Mattheüs geeft ons de sleutel en noemt Jozef ‘een rechtvaardige’. Veel vertalingen noemen 
hem dan ‘een rechtschapen man’. Zie ook Rembrandt op zijn schilderij van Jozef’s droom. En 
zo maken we van hem toch weer een beetje een brave borst, terwijl je dat niet kunt lezen uit de 
oorspronkelijke tekst. Want een rechtvaardige, dat is in het Hebreeuws een ‘tsaddiek’. En een 
tsaddiek is iemand, die leeft naar de regels van de Tora. Hij wordt gezien als helper in het 
verlossingsproces van de wereld, door zijn of haar integere levenshouding. Dus als we Jozef al 
een naam willen geven, dan zou het eerder ‘integer’ moeten zijn. Die integriteit wordt wel enorm 
op de proef gesteld als blijkt dat zijn aanstaande vrouw zwanger is! Hoe was het hem te 
moede? Was hij boos, teleurgesteld, in zijn eer als man gekrenkt? Hoe zouden wij zelf 
reageren? Staan wij niet onmiddellijk klaar met een oordeel? Daarvan krijgen we niets te horen. 
Alleen dit ene: Jozef was integer. Die integriteit maakt, dat hij zijn vrouw niet aan de schandpaal 
wil nagelen, maar haar léven – en dat van haar ongeboren kind - probeert te redden. Dat doet 
hij door zich in stilte van haar te willen losmaken, nl. door een scheidbrief te schrijven, waardoor 
zij vrij zou zijn en op zijn minst in leven kon blijven. Hij kiest dus niet laf voor het hazenpad, 
maar zoekt het beste voor haar in haar benarde situatie. 
 
Was er een andere weg? Niet vanuit Jozef gezien. Mattheüs vertelt van de bode van God, die 
hem in een droom bezoekt. Een visioen, zouden we ook kunnen zeggen. En in dat visioen krijgt 
Jozef nog een derde mogelijkheid te horen: neem je vrouw bij je, want wat in haar verwekt is, is 
uit heilige geest, Zij zal een zoon baren en je zult als zijn naam Jezus uitroepen. Jezus betekent 
‘de Heer bevrijdt’. En wat dát inhoudt krijgen we ook meteen te horen: want hij zal zijn volk 
bevrijden van hun misstappen. Om Jozef te overtuigen van het grote belang van de komst van 
dit kind, haalt Mattheüs Jesaja 7 erbij: ‘zie, de jonge vrouw zal zwanger worden en een zoon 
baren. En men zal uitroepen als zijn naam: Immanoe-el, vertaald: God-met-ons.’ Er is in de 
vertalingen van het beroemde vers 14 uit Jesaja 7 enorm gehannest met het woord ‘jonge 
vrouw’. In het Hebreeuws staat geschreven ‘alma’, dat precies dit betekent: een jonge vrouw, 
vóór de geboorte van haar eerste kind. De Septuaginta, d.w.z. de Griekse vertaling van de 



Hebreeuwse bijbel, heeft ‘alma’ vertaald met ‘parthenos’ en voor we het in de gaten hadden, is 
van de jonge vrouw een maagd gemaakt. In de eeuwen ná onze jaartelling hebben de 
kerkvaders er zelfs een dogma van gemaakt: maagd, onbevlekt ontvangen. Het mysterie was 
compleet. En compleet onbegrijpelijk.  
Wat ging er in Jozef om, toen hij deze overbekende woorden hoorde? Zou hem een licht zijn 
opgegaan? Zou hij ter plekke iets ervaren hebben van Gods nabijheid, van het mysterie, dat 
elke geboorte overigens is, en van zijn taak om wat zwak is te behoeden en te beschermen? 
Zoals een tsaddiek zou doen, immers? 
 
Van Jozef wordt gevraagd om adoptiefvader te worden en zo voor de wet het vaderschap op 
zich te nemen. Daarmee kan hij de levens van Maria en het ongeboren kind redden. Hij doet het 
door Maria te erkennen als zijn wettige vrouw en daarmee werd hij ook officieel de vader van 
het kind Jezus en was de juiste afstamming gewaarborgd. De verwekking door heilige geest 
mocht een mysterie blijven, zoals elke verwekking een mysterie is én een opdracht! Maria werd 
draagmoeder van dit bijzondere kind, Jozef was zijn adoptiefvader. God was met hen, zichtbaar 
geworden in een klein kind, dat zij beiden moesten accepteren, Maria door haar toestemming te 
geven voor deze niet door haar gewenste zwangerschap, Jozef door het kind te erkennen en 
hem zijn naam te geven: Jezus, dat is: de Heer bevrijdt. 
 
Wat geeft dit verhaal aan ons?  
Allereerst: als alles uitzichtloos lijkt, kan er soms uit onverwachte hoek of door een onverwachte 
ontmoeting verlichting of uitzicht komen. Het geboorteverhaal van God-met-ons in tijden van 
grote verdrukking mag ons daarbij bemoedigen, óók in deze duistere tijd. 
Jozef oordeelde niet, maar zocht naar wegen om Maria en haar kind in leven te houden. 
Kunnen wij ook op minder oordelende wijze kijken naar sociale en ethische vraagstukken van 
onze tijd en ze meer in het licht zien van: wat is helpend en helend voor anderen?  
En dan: hoe helpend en helend kunnen vaders en moeders zijn die zich over kinderen willen 
ontfermen die biologisch niet van hen zijn! Die kinderen bij name noemen, hen erkennen, dat ze 
er mogen zijn, voor hen instaan en hen geborgenheid bieden, is van onschatbare waarde. Ik 
weet het niet, maar ik denk dat veel kinderen in Aleppo graag zouden willen schuilen bij zulke 
betrouwbare volwassenen. Ik ben ook groot fan van SOS kinderdorpen. 
Tenslotte: Immanoe-el, God-met-ons, kan voor onszelf betekenis krijgen als wij ons inspannen 
voor wie ons nodig heeft. Want wij hoeven ons niet zo druk te maken over wie wel of niet onze 
naaste is, wij moeten ons vooral afvragen voor wie wij zelf een naaste kunnen zijn.  
En zo zal God met ons zijn. 
 
Amen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


