
    
 
 
 

Mattheüs 1:25.  
 

…en gij zult Hem de naam Jezus geven.  
Want Hij is het, die zijn volk zal redden van hun zonden. 

 
Selwyn Hughes vertelt ergens over een kleine jongen die naar de foto van zijn 
vader keek en die, terwijl hij zich omdraaide naar zijn moeder, in volle ernst zei: 
Ik wou dat papa uit die foto kon stappen en me in zijn armen kon houden. Geeft 
dat kleine jongetje niet haarscherp het gevoelen weer dat in het menselijk hart 
opkomt als je bijvoorbeeld kijkt naar de impressie die God van zichzelf in de 
natuur heeft achtergelaten en je daarbij dan dat intense verlangen naar de 
Maker voelt opwellen? Die impressie mag wel overweldigend zijn, maar het is 
niet God zelf! Je zou willen dat de Vader uit die 'foto' stapte om je in Persoon te 
ontmoeten!  
 
De blijde boodschap is, dat de Vader dat gedaan heeft! 
Immers, is dat niet wat de naam Immanuel getuigt: God met ons? Is dat niet 
waar we in deze tijd in het bijzonder bij mogen en moeten stil staan? Toch mag 
en moet hierbij niet vergeten worden dat God in Jezus Christus dan wel voor 
en om de mens is gekomen, en dat zeker om die mens in zijn armen te sluiten, 
maar dat zijn komen in deze wereld noodzakelijk was omdat die mens door de 
zonde van Hem vervreemd is geworden. Meer dan vervreemd zelfs, hij is vijand 
van God geworden. Maar ergens heeft elk mens dat ingeschapen Godsbesef 
dat hem verwonderd kan doen laten staan bij bijvoorbeeld die impressie die 
God van zichzelf in de natuur heeft achtergelaten en hem juist dan het gemis 
van God in zijn bestaan doet voelen. Geen enkel menselijk hart kan toe met het 
onpersoonlijke, omdat elk hart persoonlijk is en daarom haakt naar De 
Persoonlijke. Zelfs een niet christen als de in India als grootste dichter en 
meest heilige beschouwde Gosvami Tulsidas (1532-1623) onderstreepte deze 
waarheid al toen hij zei: het onpersoonlijke raakt mijn hart niet.  
 
Er is maar één die het mensenhart kan raken, de Schepper van de mens zelf, 
God in Jezus Christus. Wat doet het ons werkelijk wanneer we bedenken dat 
Hij mens werd om ons te verlossen tot zijn oorspronkelijk voorgenomen doel - 
om ons te redden van de zonde? Om de breuk te helen tussen Hem en ons? 
Laat die werkelijkheid een impressie van verwonderen achter? Komt 
verwondert u hier mensen… Jezus kwam voor mij, om mij voor zich te 
verlossen tot… tot niets minder dan gemeenschap met Hem, tot bruid voor de 
Bruidegom, tot het met Hem delen in zijn troon! Voor mij ging Hij de weg naar 
Golgotha, boette Hij voor mijn schuld. Gij zult Hem de naam Jezus geven… 
verlosser. Omdat Hij gehoorzaam was tot de dood des kruizes kreeg Hij de 
naam boven alle namen. Hij is de Christus van God. De Koning der koningen, 
de Here der Heren. Mijn God. Daarom klinkt de oproep terecht: komt laten wij 
aanbidden die Koning.  
 
Dat we beseffen dat de behoudenis in niemand anders [is], want er is ook 
onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven, waardoor wij 
moeten behouden worden (Hand. 4:12). Valt het u op dat er van 'moeten' wordt 
gesproken? Een zaak om ernst mee te maken dus! 

 

het woord van de kerstweek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


