
4 | focus

‘Toen nu Johannes in de kerker de werken van de Christus hoorde, zond 

hij door middel van zijn discipelen [een vraag], en zei tot Hem: Bent U 

Degene die zou komen, of moeten wij een ander verwachten?’ (Mat.11:3)
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Eén van de mooiste gesprekken op aarde gehouden was het 
gesprek waarin de Heer onderwijs gaf aan die twee gedesil-
lusioneerde mensen die van Jeruzalem onderweg naar huis 
waren en wier hele wereld was ingestort na de berichten 
die ze hadden gehoord over de Heer Jezus. U weet wie ik 
bedoel ? Juist : de Emmaüsgangers. Ze wisten de recente ge-
beurtenissen wat de Heer Jezus betreft geen plaats te geven 
en waren verward. De Heer wees hun op de Schriften en zei 
dat ze alles moesten geloven wat de profeten hadden ge-
sproken. Even later voegt de Heer de daad bij het woord en 
opent hun de Schriften: ‘En te beginnen met  Mozes en alle 
profeten legde Hij hun uit wat in al de Schriften over Hem 
stond’ (Luk.24:27). Het openen van het Woord verspreidt 
licht (Ps.119:130) en hun verdriet veranderde in blijdschap 
toen ze tot de ontdekking kwamen Wie Hij was. Maar niet 
alleen dat, ook hun hart werd brandende door het openen 
van de Schriften! Hoe is het met uw hart gesteld wanneer u 
de Schrift opent? 
Hetzelfde zien we gebeuren wanneer Filippus zijn vriend 
Natanaël vertelt wat hij in de Schriften ontdekt heeft: ‘Wij 
hebben Hem gevonden van Wie Mozes in de wet geschreven 
heeft, en de profeten, Jezus, de zoon van Jozef, van Nazareth’ 
(Joh.1:46). En zo mag Filippus zijn vriend tot de Heer leiden.
Ook de religieuze leiders van Jeruzalem worden door de 
Heer verwezen naar de Schriften: ‘Want als u Mozes geloof-
de, zou u Mij geloven; want hij heeft over Mij geschreven’  
(Joh.5:46). En in de gebeurtenis van Lazarus worden de vijf 
broers van de rijke man ook verwezen naar de Schriften: 
‘Als zij naar Mozes en de profeten niet luisteren, zullen zij, 
ook al stond iemand uit de doden op, zich niet laten over-
tuigen’ (Luk.16:31).
In de vier hierboven aangehaalde gebeurtenissen kunt u 
opmerken wat een belangrijke plaats het Woord van God 
heeft. De Heer Jezus vormt het hoofdonderwerp van het 
Oude Testament, en de Kerstperiode is de ideale tijd om te 
onderzoeken wat er van tevoren over Jezus’ wonderlijke ge-
boorte is geschreven. Gaat u met mij mee om te ontdekken 
wat Mozes en de profeten hebben geprofeteerd over de ko-
mende Messias en wat de Schrift nog meer te zeggen heeft 
over de Heer Jezus?

Hij zou komen als een mens, niet als een 
engel

‘En Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad 
en haar zaad’ (Gen.3:15)

De Heer Jezus is niet gekomen om gevallen engelen te ver-
lossen (Heb.2:16), maar mensen gevallen in de zonde, en 
daarom moest Hij de mensen gelijk worden (Fil.2:7-8). ‘Het 
Woord is vlees geworden’ (Joh.1:14). ‘Daar nu de kinderen 
aan bloed en vlees deel hebben, heeft ook Hij op gelijke wij-
ze daaraan deelgenomen, opdat Hij door de dood te niet zou 
doen hem die de macht over de dood had, dat is de duivel, 
en allen zou verlossen die uit vrees voor de dood hun hele 
leven aan slavernij onderworpen waren. Want inderdaad, 
niet engelen neemt Hij aan, maar Hij neemt het nageslacht 
van Abraham aan’ (Heb.2:14-16).
Er is echter één groot en bijzonder belangrijk onderscheid 
in het Mens-zijn van de Heer Jezus ten opzichte van ons. 
Hij had wel een echt menselijk lichaam van vlees en bloed 
aangenomen, maar zonder de aanwezigheid van de inwo-
nende zonde! Dat is nog wat anders dan wat de apostel Pe-
trus zegt: ‘Hij die geen zonde heeft gedaan en geen bedrog 
werd in zijn mond gevonden’ (1Petr.2:22). Dat is waar, maar 
de Schrift spreekt ook over Christus als de Heilige, Die geen 
zonde gekend heeft, en dat gaat verder!
Over het zonder zonde zijn van de Heer is de Schrift dui-
delijk! ‘Want wij hebben niet een hogepriester die niet 
met onze zwakheden kan mee lijden, maar Eén die in alle 
dingen verzocht is als wij, met uitzondering van de zonde’ 
(Heb.4:15). ‘En u weet dat Hij geopenbaard is, opdat Hij onze 
zonden zou wegnemen; en in Hem is geen zonde‘ (1Joh.3:5). 
Daarom kon de Heer Jezus zeggen: ‘Wie van u overtuigt 
Mij van zonde?’ (Joh.8:46). De Heer Jezus is wel tot zonde 
gemaakt op het kruis van Golgotha, Hij, de Rechtvaardige, 
voor ons onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou bren-
gen (1Petr.3:18). ‘Want Hem Die geen zonde gekend heeft, 
heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden 
worden gerechtigheid van God in Hem’ (2Kor.5:24).

Hij zou komen als een kind, niet als een 
volwassene

Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heer-
schappij rust op zijn schouder en men noemt hem Wonderbare 
Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst’ (Jes.9:5)

De eerste Messiaanse profetie is Genesis 3:15, die spreekt 
van een nakomeling van het ‘zaad’ van de vrouw. Op Adam 
en Eva na, zijn we allemaal geboren uit een man en een 
vrouw. De uitzondering hierop is de Heer Jezus, geboren uit 
een vrouw, zonder tussenkomst van een man. De Heer Jezus 
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was door de Heilige Geest verwekt bij Maria (Luk.1:31,35). 
De wijzen vroegen waar de koning van de Joden geboren 
was, de priesters en schriftgeleerden kenden het antwoord: 
in de kleine stad Bethlehem in Judea (Mat.2:6; Mi.5:2). Maar 
‘klein’ hoeft niet onbelangrijk te zijn. Toen God het volk 
Israël wilde oprichten, opdat via die weg de Messias in de 
wereld zou kunnen komen, schonk Hij een baby aan een 
kinderloos echtpaar (Gen.18:10). Die zoon, Izaäk, werd de 
vader van Jakob, die op zijn beurt de vader werd van de 
zonen van de stammen van Israël. Daarom wordt God ge-
noemd: ‘de God van Abraham, Izaäk en Jakob’.
Toen het volk in slavernij in Egypte geraakt was, schonk 
God een baby aan een toegewijd Joods echtpaar, en Mozes 
groeide op en werd de bevrijder van het volk Israël (Ex.2:1). 
Veel later, toen het volk Israël Kanaän had veroverd, gingen 
ze de afgoden dienen en het licht van God was nog maar 
zwak. Maar God schonk een kind aan Elkana en Hanna; Sa-
muël groeide op en leidde het volk terug tot de dienst aan 
God (1Sam.1:19-20). God gebruikte twee weduwen – Naömi 
en Ruth – en Ruth huwde Boas, waaruit Obed geboren werd 
(Ruth4:13-22). Obeds achterkleinkind, David, werd geboren 
en God gebruikte hem om het koningschap te herstellen 
dat onder Saul in verval was geraakt (1Sam.16:4-13). De Heer 
Jezus werd geboren als nakomeling van David (Mat.1:1). Ja, 
baby’s zijn klein maar niet onbelangrijk en het is Gods ant-
woord aan een wereld verloren in schuld. 

Hij zou komen als een man, niet als een 
vrouw

‘Toch heeft de dood geregeerd van Adam tot Mozes, ook over hen 
die niet gezondigd hadden door te overtreden zoals Adam, die een 
voorbeeld is van Hem die zou komen’ (Rom.5:14)

De oudtestamentische profetieën spreken over de verwachte 
Messias altijd in termen van een man, nooit van een vrouw. 
Romeinen 5:12-21 laat ons zien dat Adam het hoofd was van 
het menselijk geslacht. De Heer Jezus kwam als de laatste 
‘Adam’ om het menselijke ras te verlossen en een nieuwe 
heerschappij te creëren (1Kor.15:20-22, 45-49; 2Kor.5:17). 
‘Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en 
de heerschappij rust op Zijn schouder en men noemt hem 
Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vrede-
vorst (Jes.9:5). Heel opmerkelijk is de tekst in Openbaring 
12:5, waar gesproken wordt over ‘een Zoon, een mannelijk 
kind. ‘En zij baarde een Zoon, een mannelijk kind, die alle 

naties zal hoeden met een ijzeren staf; en haar kind werd 
weggerukt naar God en naar zijn troon’. Een duidelijke ver-
wijzing naar de Messias uiteraard. Deze Messias vinden we 
terug in Psalm 2. Deze Psalm geeft ons een vooruitblik op de 
toekomstige heerschappij van de Messias en daar is tot twee 
keer toe sprake van een ‘Zoon’. ‘Ik heb immers mijn koning 
gesteld over Sion, mijn heilige berg, Ik wil gewagen van het 
besluit des Heren: Hij sprak tot mij: Mijn zoon zijt gij; Ik 
heb u heden verwekt. Vraag Mij en Ik zal volken geven tot 
uw erfdeel, de einden der aarde tot uw bezit. Gij zult hen 
verpletteren met een ijzeren knots, hen stukslaan als pot-
tenbakkerswerk. Nu dan, gij koningen, weest verstandig, 
laat u gezeggen, gij richters der aarde. Dient de Here met 
vreze en verheugt u met beving. Kust de zoon, opdat hij niet 
toorne en gij onderweg niet te gronde gaat, want zeer licht 
ontbrandt zijn toorn. Welzalig allen die bij Hem schuilen!’ 
(Ps.2:7-12). Ook het Nieuwe Testament spreekt over de ‘zoon 
van David’ of de ‘zoon van Adam’ (Mat.1:1; Luk.3:23,38). 

Hij zou komen als een Jood, niet als iemand 
uit de volkeren

‘U aanbidt wat u niet weet; wij aanbidden wat wij weten, want de 
behoudenis is uit de Joden’ (Joh.4:22)

In Genesis 12:1-3 sluit God een verbond met Abraham en 
zijn nageslacht en via hem zou de hele wereld gezegend 
worden. ‘De Here nu zeide tot Abram: Ga uit uw land en 
uit uw maagschap en uit uws vaders huis naar het land, dat 
Ik u wijzen zal; Ik zal u tot een groot volk maken, en u ze-
genen, en uw naam groot maken, en gij zult tot een zegen 
zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal Ik 
vervloeken, en met u zullen alle geslachten des aardbodems 
gezegend worden.’ Die zegen komt via de Heer Jezus. ‘Aan 
Abraham nu werden de beloften gedaan en aan zijn zaad ; 
Hij zegt niet: ‘En aan de zaden’, als van velen, maar als van 
één: ‘En aan uw zaad’, dat is Christus’ (Gal.3:16). De Messias 
zou voortkomen uit de stam van Juda : ‘De scepter zal van 
Juda niet wijken, noch de heersersstaf tussen zijn voeten, 
totdat Silo komt, en hem zullen de volken gehoorzaam zijn’ 
(Gen.49:10; Heb.7:14). Maar ook uit het geslacht van David 
(2Sam.7:12-16) en geboren uit een maagd. ‘Daarom zal de 
Here zelf u een teken geven: Zie, de jonkvrouw zal zwan-
ger worden en een zoon baren; en zij zal hem de naam Im-
manuël geven’ (Jes.7:14; Luk.1:34-38). Hij zou in Bethlehem 
geboren worden, een plaats in Israël. Gods zegen voor alle 
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geslachten van de aardbodem zal komen via Abraham, de 
‘vader’ van het volk Israël waaruit de Messias gekomen is 
(Gen.12:3).

Hij zou in Bethlehem geboren worden

‘‘En gij, Betlehem Efrata, al zijt gij klein onder de geslachten van 
Juda, uit u zal Mij voortkomen die een heerser zal zijn over Israël’ 
(Mi.5:2)

In de bijbel zijn twee plaatsen vermeld met de naam Beth-
lehem, de ene ongeveer 12 km noordelijk van Nazareth, in 
Zebulon (Joz.19:15; Ri.12:8-10), het huidige Nazareth-Illit, en 
de andere zo’n 9 km ten zuidwesten van Jeruzalem, in Juda, 
waar de Heer Jezus werd geboren. Dat Bethlehem wordt bij-
na dertig keer vermeld in het Oude Testament en heeft een 
rijke geschiedenis, die in relatie staat met de Heer Jezus en 
ons kan helpen om beter te verstaan waarom Hij voor ons 
gekomen is.

Bethlehem betekent ‘broodhuis’, en Efrata betekent ‘vrucht-
baar’, omdat het land rond Bethlehem erg vruchtbaar was. 
Het was bij de Joden algemeen bekend dat de Messias in 
Bethlehem geboren zou worden (Mi.5:2; Mat.2:5). Dat de 
Heer Jezus, het Brood van het leven, geboren zou worden 
in het ‘broodhuis’, is niet toevallig. God zond het volk Israël 
in de woestijn brood uit de hemel, het manna, maar Hij 
zond Jezus om leven te geven aan de hele wereld. Het kostte 
God niets om elke morgen het manna te geven, maar het 
kostte Jezus zijn leven om als ‘brood’ gegeven te worden 

aan een wereld van verloren zondaren. Eet het brood van 
deze wereld en je zult niet verzadigd worden, maar als je de 
Heer Jezus aanneemt en je ‘voedt’ je met Hem, zul je nooit 
meer honger kennen. Het ‘aardse’ leven van de vleesgewor-
den Zoon van God begon in het ‘broodhuis’, en ons eeuwig 
leven begint wanneer we geloven in de Heer Jezus als het 
‘brood van het leven’.

Als de Heer Jezus niet in Bethlehem geboren was, zou de 
plaats alleen herinneren aan een aantal minder fraaie ge-
beurtenissen uit het verleden. Ten eerste, de dood van Ra-
chel (Gen.35:16-20; Jer.31:15) en de dood van de onschuldige 
jongetjes (Mat.2:16-18). Maar er is nog een andere gebeurte-
nis die onze aandacht vraagt, namelijk het verlangen van 
David naar water uit de bron bij de poort van Bethlehem, 
waar hij vandaan kwam. Bethlehem is niet slechts een 
‘broodhuis’, maar ook een plaats waar aan geestelijke dorst 
tegemoet gekomen kan worden. De Heer Jezus zei tegen de 
Samaritaanse vrouw die bij de bron van Jakob zat: ‘Ieder 
die van dit water drinkt, zal weer dorst hebben; maar ie-
der die drinkt van het water dat Ik hem zal geven, zal in 
eeuwigheid geen dorst meer hebben; maar het water dat 
Ik hem zal geven, zal in hem worden een bron van water 
dat springt tot in het eeuwige leven‘ (Joh.4:13-14). De laatste 
uitnodiging in de bijbel vermeld, luidt: ‘En laat hij die dorst 
heeft, komen; laat hij die wil, het levenswater nemen om 
niet’ (Op.22:17). De Heer Jezus is gekomen om te voorzien 
in ‘brood’ maar ook in ‘water’; er is genoeg voor iedereen. 
Heeft u al van dat aanbod gebruik gemaakt? Misschien is de 
‘kerstperiode’ de tijd om dat te doen!
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