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Dit gedicht vertelt van Jezus,  

zo het in Mattheüs staat. 

Zijn leven en Zijn leer,  

die vormen hier de rode draad. 

 

1:1 Mattheüs licht ons toe  

uit welk geslacht de Christus kwam, 

als Zoon van koning David;  

de zoon van Abraham.  

 

1:5–1:15 Van elk van Jezus’ voorvaders  

geeft hij ons eerst de namen;   

tweeënveertig generaties  

zijn dat al tezamen.  

 

Het begon in Palestina,  

twee millennia geleden.   

Daar leefde maagd Maria, 

die bekend is tot op heden.  

 
 

Maria, vol gehoorzaamheid,  

stond op het punt te trouwen.  

Ze bleek toen zwanger door Gods Geest;  

Zijn plan ging zich ontvouwen. 

 

Haar verloofde, Jozef, dacht:   

Waar komt dat kind vandaan?  

We zijn nog niet intiem geweest,  

zij is dus vreemdgegaan… 

  



 

  

De man wist het niet meer,  

1:20 liep in zichzelf te praten: 

Ik weet het niet, wat doe ik nu?  

Moet ik haar stil verlaten?   

 

Jozef, zoon van David!,  

sprak een stem toen in de nacht.  

Een Engel van de Heer zei:  

’t Is een Zoon die zij verwacht.  

 

Dus huw gerust Maria;  

zij wil zeker niets verbloemen.  

Haar Zoon komt van de Heilige Geest...  

Je zult Hem ‘Jezus’ noemen.  

 

Want zie..., was het bericht  

waarmee toen Jozef werd verblijd:    

… door Hem worden Zijn mensen  

van hun misstappen bevrijd.    

 

Waarom al dit gebeurde?  

Wel, hiermee werd vervuld  

hetgeen door Gods profeet   

al eeuwen eerder was onthuld:  

 

'Zie! De maagd raakt zwanger  

en een Zoon wordt dan geboren;  

Immanuel- ‘God Met Ons’’,  

had hij een ieder laten horen.  

 

Dus Jozef riep zijn vrouw,  

zo Gods Engel had verklaard.  

De goede man, die voelde zich  

niet langer meer bezwaard. 

 

 



 

1:25  En ze waren niet intiem,   

maar bleven wel tesaam.  

Maria baarde toen de Zoon  

en ‘Jezus' werd Zijn naam.  


