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Ben jij van adel? Ben je familie van de koning? Stam je af van de
Hugenoten? Om dat te weten kun je een stamboom gebruiken.
Daarmee kan je precies achterhalen waar je familie vandaan komt
en welk beroep je verre voorvaders hadden. Om een stamboom te
maken moet je op onderzoek uit gaan. In allerlei archieven vind je veel
informatie. Brieven en andere oude documenten vertellen waar en
wanneer een verre opa of oma geboren is, hoeveel kinderen ze hadden
en wanneer ze stierven. Misschien kom je er wel achter dat je familie
ooit uit Frankrijk kwam en gevlucht is omdat zij vervolgd werden.
In de Bijbel vinden we ook de stamboom van de Heere Jezus. Lees maar
in Mattheüs 1 en Lukas 3. In deze Treffer zien we hoe Jezus door al deze
generaties werd verwacht. Heel veel mensen uit het Oude Testament
hebben gehoopt dat hun zoon de beloofde Messias zou zijn. Hij was
immers al beloofd in het Paradijs: Ik zal vijandschap zetten… Datzelve zal
u den kop vermorzelen, en gij zult Het de verzenen vermorzelen.
Hij, de Overwinnaar van de duivel, zou komen!
Het is weer advent. Dat betekent ‘verwachting’.
We denken er aan dat de Heere Jezus al
zoveel jaren geleden gekomen is. Hij was de
langverwachte Messias, de Zaligmaker.
Verwacht jij Hem óók in je hart?
Ziet, Deze is onze God; wij hebben Hem
verwacht, en Hij zal ons zalig maken. Deze is de
HEERE, wij hebben Hem verwacht, wij zullen
ons verheugen en verblijden in Zijn zaligheid.
- Jesaja 25:9

Eindredacteur

Bijbelstudie

4ooo jaar verwacht
Door de profetieën wist het volk van Israël steeds meer over de beloofde
Messias. Hij zou uit de stam van Juda en uit het geslacht van koning David
komen. Wat een koninklijk geslacht! Toch noemt Mattheüs in de stamboom
van de Heere Jezus ook familie waar wij niet trots op zouden zijn…
Lees maar mee in Mattheüs 1:1-17.

Geslachtsregister
Een geslachtsregister is in de Bijbel niet
zomaar een stamboom. Een stamboom is een
overzicht van een familie. In de Bijbel gaat
het niet alleen om een familieoverzicht, maar
over de dragers van de belofte van de Zoon
des mensen: Het boek des geslachts van JEZUS
CHRISTUS, den Zoon van David, den Zoon van
Abraham (Mattheüs 1:1). In de geslachtsregisters wordt telkens verder gegaan met de
‘beloofde zoon’, via wie uiteindelijk de ware
Beloofde Zoon, de Zoon des mensen, geboren
wordt. Om Hem gaat het.

Mattheüs schrijft zijn evangelie voor
de Joden. Hij wil het Joodse volk vooral
duidelijk maken dat Jezus van Nazareth
de beloofde Messias, de beloofde Koning is.
In het eerste hoofdstuk laat hij daarom zien
dat de Heere Jezus een koninklijke afkomst
heeft: vanaf koning David geeft hij steeds
de naam van de opvolgende koning. Na de
laatste koning noemt hij steeds de naam
van de kroonprins uit het koningshuis
van David.
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Messias
Messias is een Hebreeuws woord dat in het
Oude Testament gebruikt wordt. Het betekent:
‘Gezalfde’. Het wordt soms gebruikt voor een
gezalfde hogepriester, profeet of koning. Maar
meestal wordt het woord Messias gebruikt in
een profetie over de Heere Jezus. Lees bijvoorbeeld Deuteronomium 18:15 (vertaling: Profeet)
en Micha 5:1 (vertaling: Heerser-Koning).

Vraag

Waarom wordt het woord Messias in
Deuteronomium anders vertaald dan in
Micha? Welke overeenkomst is er tussen
deze woorden?

Vraag

Abraham kreeg een belofte. Hij zou een
zoon krijgen en zijn nageslacht zou ontelbaar worden. Maar toen hij oud geworden
was leek het onmogelijk dat de belofte
vervuld zou worden.
a.	Hoe groot zou het nageslacht van
Abraham worden?

b.	Lees Hebreeën 6:13-20.
Hoe is de belofte van Abraham vervuld?

c. Wat kunnen wij van Abraham leren?
Mattheüs laat in het geslachtsregister
van de Heere Jezus 40 generaties zien.
Deze generaties worden verdeeld in drie
perioden: van Abraham tot David, van
Salomon tot Jechonias en van Jechonias
tot en met Jezus. Hij begint bij Abraham;
de stamvader van het volk Israël.

Opdracht

Lees het geslachtsregister van de Heere Jezus
nog eens aandachtig door. Welke namen ken je?
Wat weet je overhun leven?

Naam
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d.	Wat zegt dit gedeelte uit Hebreeën over
de Heere Jezus?

van Jezus Christus krijgen zij een plaats.
Ze worden met eer genoemd!

Vraag

Waarom zijn Rachab en Ruth bijzondere
stammoeders? Gebruik bij je antwoord
Ruth 2:12 en Hebreeën 11:30-31.

Juda bedreef overspel met zijn schoondochter Thamar. David bedreef overspel met
Bathseba en liet haar man Uria vermoorden.
Wat een groot wonder dat de Heere Jezus
geboren wordt uit een geslacht vol zondaren.
Hij wilde zichzelf vernederen, om zondige
mensen weer tot Hem te brengen.

Opdracht

Maak met elkaar een tijdlijn van de stamboom van de Heere Jezus. Schrijf bij elke
naam wat je over de persoon weet. Bespreek
daarna wat jullie opvalt bij deze personen.

Het geslachtsregister noemt de namen
van vier stammoeders: Thamar, Rachab,
Ruth en Bathseba. Rachab en Ruth komen
allebei niet uit Israël. Het zijn heidense
vrouwen. Maar in dit geslachtsregister

Dit weet ik...

Vraag

Romeinen 8: 3

‘Want 7hetgeen der wet onmogelijk was, dewijl zij
door het vlees 8krachteloos was, heeft God, Zijn Zoon
zendende 9in gelijkheid 10des zondigen vleses, en dat
11
voor de zonde, cde zonde 12veroordeeld 13in het vlees.’
Kanttekeningen:
7 het onmogelijke der wet, dat is, omdat het der
wet onmogelijk was de zonde teniet te doen, of
den mens voor God te rechtvaardigen.
8 Of: onmachtig, namelijk door de verdorvenheid
onzer natuur, om ons te rechtvaardigen en het leven
te geven.
9 Christus’ mensheid is een ware menselijke natuur
geweest, doch geen zondige natuur, maar heeft
alleen de gelijkheid gehad ener zondige natuur,
omdat Hij al onze zwakheden heeft gedragen
waarin wij door de zonde lagen, Filipp. 2:7.
10 Gr. des vleses der zonde.
11 Dat is, als een offerande voor de zonde, Hebr. 10:6.
Of: tot verzoening en vernietiging der zonde, Rom.
4:25. 1 Kor. 15:3.
12 Dat is, gestraft, gedood en hun de kracht van
beschuldigen benomen.
13 Namelijk van Christus, dat is, door de offerande
van Christus, Die in het vlees voor ons heeft geleden.
Is dit geslachtsregister nu belangrijk? Ja! Mattheüs
toont aan dat de belofte vervuld is. De Heere Jezus
zou een Koningszoon zijn en naar Zijn menselijke
natuur uit het geslacht van David komen. God
maakt Zijn Woord altijd waar.

Vraag

Zeg in eigen woorden wat de belangrijkste les is
uit dit Bijbelgedeelte.

Lees Romeinen 8:3.
Wat betekent het dat Christus gezonden
is in gelijkheid des zondigen vlees?
Gebruik bij je antwoord kanttekening 9.
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Jezus beloofd
Moederbelofte

In Genesis 3 wordt de zondeval beschreven.
De zondeval is het donkerste moment van
heel de wereldgeschiedenis. De mens was
goed geschapen door God. In het Paradijs
leefden Adam en Eva volledig gelukkig. Zij
deden Gods wil en mochten genieten van alles
wat Hij hen gegeven had. God eiste volledige
gehoorzaamheid van de mens. Daarom gaf Hij
het proefgebod: Adam en Eva mochten niet
eten van de boom der kennis des goeds en des
kwaads.
De duivel speelt op dit proefgebod in. Hij
verzoekt Adam en Eva. Hij liegt als hij zegt: ‘Als
je de vrucht van die boom eet, dan ben je net als
God.’ De verzoeking van de duivel kunnen ze niet
weerstaan. Door het eten van de vrucht
van de boom komt de zonde. De dood is de
straf op de zonde.Maar midden in deze ellende
geeft God Zijn eerste adventsbelofte. Adam en
Eva hadden tegen Hem gezondigd, maar Hij
zoekt hen op en belooft: ‘En Ik zal vijandschap
zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen
uw zaad en tussen haar Zaad; Datzelve zal u
den kop vermorzelen, en gij zult Het de verzenen
vermorzelen’ (Genesis 3:15).
De Heere zegt dat er altijd vijandschap zal zijn
tussen slangen en mensen, tussen kinderen van
de duivel en de kinderen van God. Met ‘haar Zaad’
wordt de Heere Jezus bedoeld. Hij zal de satan
overwinnen.

Vraag

Leg uit wat ‘Datzelve zal u den kop vermorzelen,
en gij zult Het de verzenen vermorzelen.’ betekent.
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“Pa, u had het beloofd!” Mark is boos. De
nieuwe computer is er niet. Zijn vader had
beloofd dat hij er vandaag zou zijn. Hij wilde
nu eindelijk dat leuke spel gaan spelen.
En ja, die woordjes van Duits moest hij ook
nog oefenen. Misschien herken je Mark
wel. Iemand heeft iets aan je beloofd, maar
doet het niet. Advent heeft ook te maken
met beloftes. De komst van de Heere Jezus
werd in het Oude Testament voorzegd, vaak
op onverwachte momenten. De belofte is
uitgekomen. Hij is gekomen!

Beloften in het koninkrijk

Het volk Israël zwerft door de woestijn. Op de
berg Sinaï geeft de Heere de wet. In het boek
Deuteronomium herhaalt Mozes deze wet
nog een keer voor het volk. In hoofdstuk 14 tot
26 geeft hij een praktische toepassing van de
geboden. Er volgt een ernstige waarschuwing
tegen waarzeggerij. Het volk moet eerlijk zijn
met de Heere, hun God (Deuteronomium 18:13).
Tegenover het bedrieglijk bijgeloof belooft de
Heere profeten te geven aan Zijn volk. Zij zullen
de wil van God aan het volk vertellen. (vers 15).
Wie zijn deze profeten? Het zijn alle knechten
van de Heere die zullen volgen. Denk aan de
bekende profeten Jesaja, Jeremia en Maleachi.
Maar in vers 15 wordt vooral de Heere Jezus Zelf
bedoeld. Hij is de hoogste Profeet. Midden in
de woestijn krijgt het volk Israël hier weer een
adventsbelofte. De Verlosser zal de hoogste
Profeet zijn. Hij zal, door de Heilige Geest, alle
andere profeten leren wat ze moeten zeggen.
Wie u hoort, die hoort Mij (Lukas 10:16).

Het volk van Israël is vanaf koning Saul een
koninkrijk. Dit zal duren tot de ballingschap.
Dan wordt het volk weggevoerd naar Assyrië
en Babel. De profeet Jesaja profeteert in de
tijd dat Israël nog een koninkrijk is. Jesaja
spreekt regelmatig over de komende Messias.
Daarom wordt zijn Bijbelboek ook wel eens
het Evangelie van Jesaja genoemd. Hij mag
een blijde en bemoedigende boodschap aan
het volk brengen. Een van de bekendste is wel:
‘Daarom zal de Heere Zelf ulieden een teken
geven: Zie, een maagd zal zwanger worden, en
zij zal een Zoon baren en Zijn Naam IMMANUËL
heten’ (Jesaja 7:14).
Deze belofte laat zien dat de Heere Jezus zowel
God als Mens zal zijn. Want een maagd zal
zwanger worden. Het is de Joodse gewoonte
dat een vader de naam van het kind geeft.
Maar in deze tekst staat dat de maagd dit zal
doen. Het is de ongetrouwde vrouw Maria.
Zij zal aan de Heere Jezus een Naam geven.
Eeuwen na deze belofte zal zij overschaduwd
worden met de Heilige Geest (Lukas 1:35). God
de Vader zal Zijn Zoon Jezus, naar de aarde
zenden.

Vraag

Vraag

Belofte in de woestijn

Jezus is de hoogste Profeet. Noem een
voorbeeld uit Zijn leven waarin dit blijkt.

Wat betekent de naam IMMANUËL?
En wat betekent deze naam voor jou?

Beloften in ballingschap

De glorietijd van het volk Israël is voorbij. Ze zijn
in ballingschap in Babel en Assyrië weggevoerd.
In psalm 137 zingen de Joden treurig: Wij
hebben onze harpen aan de wilgen gehangen.
Maar de laatste profeet
van het Oude Testament, Maleachi, mag
nog een keer Gods belofte herhalen: er zal
verlossing komen! Lees maar in Maleachi 4:2a:
Ulieden daarentegen die Mijn Naam vreest, zal
de Zon der gerechtigheid opgaan.
De Joden zijn weggevoerd naar vreemde
landen. Ver weg van de tempel en de dienst van
God. Steeds meer Joden houden van het leven
in deze heidense landen. De zonden
maken het donker. Het is alsof er een
stikdonkere nacht gekomen is. Maar er zijn
nog mensen die verlangen naar de tempel en
uitzien naar de komst van de Verlosser. Tegen
hen profeteert Maleachi dat Hij zal komen,
zoals de zon ’s morgens opgaat na de donkere
nacht.

Vraag

Er staat ‘de Zon der gerechtigheid’.
Wat betekent het woord gerechtigheid? Maak
er een woordweb bij.
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Jezus aangekondigd

Vragen?

Als je in de kerk zit, je Bijbel leest of bidt, laat
de Heere Zijn boodschap aan ons horen. Maar
wat moet je, als je er niets van begrijpt? Of als
je liever iets anders wilt horen? Of misschien
geloof je diep vanbinnen zelfs niet wat er
gezegd wordt.

Jozef en Maria waren twee afstammelingen van
David. Dat wisten ze heel goed. Misschien hebben
ze er wel eens aan gedacht dat uit de stam van
David de Messias ooit zou geboren worden.
Wat zal Maria gedacht hebben toen ze hoorde
dat zij de moeder van de Messias zou worden?

In Lukas 1 staat hoe de Heere Jezus bij Maria
werd aangekondigd. Maria is ondertrouwd
(verloofd) met Jozef. Allebei komen zij uit
het geslacht van David. Dit hebben we in de
Bijbelstudie al gezien. Maria is een Griekse
naam en is eigenlijk dezelfde naam als het
Hebreeuwse Mirjam. Zijn woont in het dorp
Nazareth, waar vooral arme mensen wonen.
In haar huis in Nazareth verschijnt de
engel Gabriël aan haar. De engel zegt
dat God haar uitgekozen heeft. Zij zal de
moeder van de Messias worden. Deze aan
David beloofde Zoon is de lang verwachte,
eeuwige Koning. De engel noemt Maria
‘de begenadigde’ en ‘gezegend onder de
vrouwen’ (vers 28).

Doe dan net als Maria en vraag eerbiedig
om uitleg. Maria kon haar vraag stellen aan
de engel. Later kon zij aan de Heere Jezus Zelf
om raad vragen.
Je kunt je voorstellen dat Maria van deze
woorden, maar ook van de verschijning van
de blinkende engel schrikt. Wat betekent
dit allemaal? Dat vraagt zij aan de engel
(vers 29). Hij geeft haar een geruststellend
antwoord: ‘Vreest niet.’ De engel bedoelt:
Maria, je hebt niets te vrezen want je hebt
God lief en dient Hem.

Opdracht

Noem twee andere Bijbelse personen
die schrokken toen een engel voor hen
verscheen. Welke antwoord kregen zij?
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Vraag

Lees artikel 18 van de Nederlandse
Geloofsbelijdenis. Vul de juiste woorden in.

Vraag

Wat bedoelt de engel met de woorden
‘begenadigde’ en ‘gezegend onder
de vrouwen’?

van David (vers 32). Precies zoals is beloofd in
het Oude Testament. Maria begrijpt dat zij in
verwachting zal raken, zonder dat zij met een
man samen leeft. Gelovig en eerbiedig vraagt
ze hoe dat dan zal gebeuren. “Hoe zal dat wezen, dewijl ik geen man bekenne?” De kracht
van de Allerhoogste zal haar overschaduwen.
Op een verborgen manier zal de Geest van
God hiervoor zorgen.

Dan brengt de engel zijn boodschap. Maria
zal een Zoon krijgen: Jezus. Hij is de Zoon
van de Allerhoogste, God de Vader. Maar
Hij wordt geboren uit haar, uit het geslacht

1.	God de Vader zond Zijn eniggeboren Zoon
in de wereld, op de ________________ tijd.
2.	De Heere Jezus nam de gestalte van een
__________________ aan.
3.	De Heere Jezus nam de menselijke natuur
aan. Deze menselijke natuur bestaat uit
______________ en _________ ziel.
4.	De Heere Jezus werd de mensen in alles
gelijk, uitgenomen de ___________ .

Vraag
Hoe kunnen wij de Heere om uitleg vragen?

Maria krijgt een teken van deze wonderlijke
boodschap. Vers 36: ‘En zie, Elizabet, uw nicht is,
is ook zelve bevrucht.’ Nu kan zij naar iemand
toe om over deze wonderlijke aankondiging te
spreken. Elizabet zal haar begrijpen! Dan geeft
zij de engel antwoord: “Zie, de dienstmaagd des
Heeren; mij geschiede naar uw woord”. Maria
verlangt dat God Zijn belofte aan haar vervult.
En zo reist zij naar Elizabet. Samen zingen ze:
“Mijn ziel verheft Gods eer!”

Stelling
God geeft ook vandaag nog
wel eens een teken.
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Jezus geboren
eigendom van deze stam en de familie, ook
al is het doorverkocht. In het jubeljaar krijgt
deze eigenaar de grond altijd terug. Daarom
hadden Jozef en Maria nog steeds recht op
hun grond in Bethlehem, ook al woonden zij
zelf in Nazareth. Deze grond lieten zij daar
dan ook beschrijven.

Bijna kerstvakantie! Nog even naar
de kerstbijeenkomst, denkt Anne. Het
is altijd wel een mooi moment, maar
soms duurt het zo lang. Ik hoop dat de
directeur het kort houdt. Het verhaal
van kerst kent ze intussen wel. Met
honderden andere jongeren luistert
ze naar de toespraak. Eigenlijk best
mooi, denkt ze. Voor ze het weet is
de bijeenkomst voorbij en zingen alle
stemmen: “Ere zij God!”

Voor Maria en Jozef was kerst een heel
andere tijd. Het is 7 jaar voor Christus.
Keizer Augustus is de baas over bijna heel
de wereld. Hij heeft de macht over het
Romeinse rijk, dat zich uitstrekt van Europa,
Klein-Azië, het Midden-Oosten tot NoordAfrika. Hij heeft veel volken overwonnen,
en wil in zijn Romeinse rijk rust en orde
stichten. Om goed de grondbelastingen te
kunnen heffen, laat hij al zijn onderdanen
elke 14 jaar beschrijven.

Maria en Jozef moeten hun grond gaan
beschrijven in Bethlehem. Dit is een reis
van ongeveer 180 kilometer. Lopend zijn zij
vijf dagen onderweg. Normaal gesproken
waren zij vast niet naar hun grond gegaan
nu Maria in verwachting was. De Heere
gebruikt zo het bevel van de keizer, om de
Heere Jezus in Bethlehem geboren te laten
worden. De profetie van Micha 5:1 wordt nu
vervuld. God maakt Zijn woord waar!
Het volk Israël had geen eigen grond.
De grond was van de Heere: ‘Het land zal
niet voor altoos verkocht worden; want het
land is het Mijne, dewijl gij vreemdelingen
en bijwoners bij Mij zijn. (…) In het jubeljaar
zal het uitgaan en hij zal tot zijn bezitting
weerkeren.’ (Leviticus 25:23, 28). Toen het
volk Israël het land binnentrok hadden
Mozes, Jozua en Kaleb van God de opdracht
gekregen om alle stammen en families land
toe te wijzen. De grond blijft het wettige

Beschrijving
Om recht op een stuk grond te hebben, moest je in het Romeinse rijk grondbelasting
betalen. Daarom liet keizer Augustus alle grond in het Romeinse rijk officieel beschreven
worden. Als iemand een stuk grond bezat moest hij dit op de plek van de grond laten
registreren tijdens een beschrijving. De allereerste beschrijving was in de jaren 7 tot 4
voor Christus. Om de 14 jaar werd opnieuw een beschrijving gehouden. In totaal zijn
er 3 beschrijvingen gehouden door keizer Augustus.
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Opdracht

Zoek achterin je Bijbel de kaart ‘Palestina
ten tijde van Jezus’ op. Bekijk de route
die Jozef en Maria gelopen hebben van
Nazareth naar Bethlehem. Bedenk welke
moeilijkheden zij onderweg tegen
gekomen zijn.

Maria noemt Hem Jezus. Dit is Grieks voor
de naam Jozua. Opnieuw wordt de profetie
vervuld. De profeet Zacharia had geprofeteerd over deze Jozua, deze Jezus, die alle
ongerechtigheden van het land zal wegnemen (Zacharia 3:9).

NGB Artikel 20:
God heeft Zijn rechtvaardigheid en
barmhartigheid bewezen in Christus.
Wij geloven dat God, Die volkomen barmhartig
en rechtvaardig is, Zijn Zoon gezonden heeft
om aan te nemen de natuur in dewelke de
ongehoorzaamheid begaan was, om in haar
te voldoen en te dragen de straf der zonden
door Zijn zeer bitter lijden en sterven. Zo heeft
dan God Zijn rechtvaardigheid bewezen tegen
Zijn Zoon, als Hij onze zonden op Hem gelegd
heeft; en heeft uitgestort Zijn goedheid en
barmhartigheid over ons, die schuldig en
der verdoemenis waardig waren, voor ons
gevende Zijn Zoon in den dood door een zeer
volkomen liefde, en Hem opwekkende tot
onze rechtvaardigmaking, opdat wij door Hem
zouden hebben de onsterfelijkheid en het
eeuwige leven.

Opdracht
Voor Jozef en zijn verloofde Maria is geen
plaats in een herberg. In een stal vinden zij
onderdak. Hoe lang ze daar gewoond hebben, weten we niet. Maar daar, in de stal,
de plaats voor de dieren wordt de Zoon van
Maria, de Zoon van God geboren.

Schrijf met een groepje op hoe je n.a.v. artikel
20 van de NGB aan iemand die niet christelijk is
uitlegt wat kerst betekent.
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Klopt het wel?

Het kerstverhaal is al heel vaak verteld. Maar soms hebben
mensen het iets mooier gemaakt of er zelfs iets bijverzonnen.
Als je de Bijbel goed leest, lees je soms andere dingen.

1
3
4
6

Het is winter
Nee, de herders waren buiten, dus
het was waarschijnlijk lente.

2

Maria rijdt op een ezel
Zou kunnen, maar het staat nergens
in de Bijbel.

Jozef en Maria gingen van deur tot deur, maar alle herbergiers weigeren hen
Jozef moest naar Bethlehem gaan omdat zijn familie daar vandaan kwam. Er woonde
waarschijnlijk nog familie van hem waar ze konden logeren. In het Grieks staat er dat er
geen plaats was voor hen in de ‘kataluma’. Dit was de huiskamer. Daarom kregen ze de
plek waar normaal de dieren stonden.

De Heere Jezus wordt geboren in een stal
Het was niet een stal zoals wij die
kennen, maar de plek waar de dieren
stonden bij het huis van familieleden
van Jozef. In die tijd konden de dieren
daar in en uit lopen en stonden er ook
voerbakken. In één van die voerbakken
werd de Heere Jezus gelegd.

5

De drie wijzen uit het Oosten waren drie koningen
De Bijbel gebruikt een woord dat in onze tijd
‘sterrenkundige’ betekent. Er staat nergens
hoeveel wijzen er kwamen. Dat het er drie
waren, wordt waarschijnlijk vaak verteld
omdat deze wijzen de drie cadeaus goud,
wierook en mirre gaven.

De wijzen uit het Oosten reden op kamelen
Het staat niet in de Bijbel, maar het zou wel goed kunnen want in die tijd reden mensen vaak op
kamelen. In Jesaja 60:6 wordt wel geprofeteerd over kemels die goud en wierook aanbrengen.
Maar het is niet duidelijk of hier de komst van de wijzen wordt voorzegd.

