
OVERDENKING  
 
Het thema van deze Adventstijd is Levenslicht. Prachtig om op 
de eerste zondag van Advent, die tegelijkertijd de eerste zondag 
is van een nieuw kerkelijk jaar, te beginnen met het dopen van 
een kind, een klein mensje dat nog maar kort geleden het 
levenslicht zag. Eerste kind van jullie, Jelle en Elke, kleinkind van 
vier mensen, die ook ieder weer kind zijn van twee ouderparen 
en zo steeds verder terug. Hoe wonderlijk is het dat ieder van 
ons zowel een uniek mens is als voorkomt uit vele anderen, 

erfenissen meekrijgt, een heel verleden in zich mee draagt. 
 
Hebt u, heb jij zich wel eens verdiept in de stamboom van uw 
familie? Hoe ver terug weet u wie uw voorouders waren, waar 
ze woonden en wat ze deden? Is er misschien iemand in uw 
familie die daar studie van gemaakt heeft? Interesseert u dat of 
vindt u het niet zo belangrijk?  
 
Mattheüs vindt het wel belangrijk. Hij is de enige van de 

evangelisten die met een stamboom van Jezus begint. Waar de 
andere evangelisten hun verhaal heel anders beginnen, komt 
Mattheüs met een geslachtsregister van Jezus, dat teruggaat 
tot Abraham, die wel de vader van alle gelovigen genoemd 
wordt. Overzicht van de afstamming van Jezus Christus, zo 
luidt het kopje dat er boven staat in de NBV. Maar wat er 
eigenlijk staat, in het Grieks is:  Biblos, van de Genesis van 
Jezus Christus. Genesis betekent geboorte, wording,  
geschiedenis, schepping en het herinnert natuurlijk onmiddellijk 
aan de naam van het eerste boek van het Oude Testament dat 

ook deze naam draagt begint met de woorden In het begin 
schiep God de hemel en de aarde. 
 
Mattheüs brengt ons als hij begint te vertellen van de geboorte 
van Jezus helemaal terug naar het begin. Het begin van het 
bijbelse verhaal en het begin van de geschiedenis van het leven 
op aarde. Hij deelt de geschiedenis in op zijn eigen manier, met 
drie maal 14 namen. Met het vermelden van een stamboom 
van Jezus staat Mattheüs in een joodse traditie. Mattheüs wil 

laten zien dat Jezus niet uit de lucht komt vallen, maar 
helemaal is geworteld in de geschiedenis van het joodse volk. 
Zoon van David, zoon van Abraham noemt hij hem.  



In het weergeven van die geschiedenis maakt hij geheel eigen 
keuzes. Er zijn namen die hij weglaat. En bij de namen die hij 
wel kiest valt vooral op dat er vijf vrouwen worden genoemd. 
Dit is heel ongebruikelijk in de joodse stambomen, waar altijd 
de mannelijke lijn wordt gevolgd. De vier vrouwen uit het OT 
die hij noemt valt zijn bovendien niet de namen die je zou 
verwachten, de erkende aartsmoeders van Israël, het heilige 
viertal Sara, Rebekka, Rachel en Lea. Mattheus komt met vier 
hele andere figuren, vrouwen met, om het neutraal te zeggen, 
een nogal bijzondere geschiedenis. En alle vier komen ze van 

buiten het eigen volk; Tamar is een Filistijnse, Rachab een 
Kanaänitische, Ruth een Moabitische en Batsheba wordt hier 
aangeduid als de vrouw van Uria en dat is een Hethiet. 
 
Lichtelijk aanstootgevend, dit heidense element in een joodse 
stamboom. Daarmee maakt Mattheus al een statement, hij wil 
duidelijk maken dat Jezus niet alleen gekomen is voor het eigen 
volk, maar dat het goede nieuws dat hij brengt de hele wereld 
geldt, alle mensen omvat, niet exclusief is, maar inclusief. 

 
Het verhaal van Batsheba is helemaal een bijzonder verhaal. Zij 
is de moeder van Salomo, de troonopvolger van David, de man 
die beroemd werd vanwege zijn ongekende wijsheid. Die hij 
misschien wel van zijn moeder had geleerd. Want zijn vader 
vervult in dit geboorteverhaal niet zo’n beste rol. We hoorden 
het verhaal. Hoe David de vrouw van een ander inpikte, en 
zwanger maakte, en om dit te verdoezelen zo ver gaat dat hij 
die man, die notabene voor hem vecht, te laten doden. De hier 
beschreven strijdtaferelen doen denken aan de oorlog in 

Oekraïene, waar Russische jongens zonder behoorlijke training 
naar het front worden gestuurd en willens en wetens de dood in 
worden gejaagd. Machthebbers kunnen dit soort dingen doen. 
Geen haan die ernaar kraait, denkt Poetin, en zo denkt ook 
David hier. Maar dan vergist hij zich. 
 
In het gedeelte dat hierop volgt komt de profeet Nathan bij 
David op bezoek. Nathan vertelt David de gelijkenis van een 
rijke boer met een grote kudde die zijn arme buurman het 

enige lammetje dat deze bezit, en dat hij koestert, afhandig 
maakt. Als David in woede ontstoken vraagt: ‘Wie is die man?’ 
antwoordt Nathan hem: ‘Gij zijt die man’. 



 
Hij laat David in de spiegel kijken. De Bijbel staat vol verhalen 
die mensen een spiegel voorhouden en getuigen van een 
tegenmacht. Daarbij wordt geen verschil gemaakt tussen arm 
of rijk, nederig of machtig. Niemand ontkomt aan deze blik in 
de spiegel. Ook de grote koning David niet. In wat ik las over 
dit verhaal kwam ik ergens de term Bathseba Syndroom tegen.  
Sociale wetenschappers introduceerden deze term in een 
publicatie over hun onderzoek naar managers in hoge posities 
met grensoverschrijdend gedrag. Zij noemden het onvermogen 

om te gaan met de verleidingen van succes ‘het Bathseba 
Syndroom’, en dat is dus gebaseerd op het gedrag van koning 
David, die– verblind door succes –  zijn verantwoordelijkheid uit 
het oog verliest en zich door lust en macht laat leiden, zich 
veilig wanend vanwege zijn hoge positie. Dat gebeurde toen en 
gebeurt nog steeds. De wereld draait door…. 
 
Maar wat bijzonder is, is dat deze zwarte bladzijde in het leven 
van David, Israëls beroemdste koning, de grote held uit de 

geschiedenis, door de Bijbelschrijvers in hun verhaal is 
opgenomen. En dat Mattheüs juist hierop het licht laat vallen in 
zijn verhaal over de wordingsgeschiedenis van Jezus. 
Davids zoon, zo wordt Jezus genoemd, en dat zingen we in de 
Kerstnacht: Davids zoon, lang verwacht. Maar Mattheus wil 
Jezus niet zoon van David noemen, zonder hem dan ook zoon 
van Bathseba te noemen. Een vrouw over wie door machtige 
mannen wordt beschikt. Die door toedoen van koning David 
haar echtgenoot en haar eerste kind verliest. Met dat hij haar 
naam opneemt in de stamboom van Jezus, doet Mattheus haar 

recht. En maakt hij duidelijk dat Jezus zich juist verbindt met 
mensen als zij, die in deze wereld geen stem hebben.  
 
Wij zullen straks jullie kind dopen in de naam van Jezus, 
waarmee haar leven in het teken komt te staan van een Liefde 
die heel de mensheid omvat en op zoek gaat naar al wie ten 
onder dreigt te gaan door de macht van wat sterk is en zich in 
deze wereld laat gelden. In de hoop dat zij de verhalen zal 
leren kennen van een tegenmacht, van de spiegel die mensen 

wordt voorgehouden, van ommekeer, van geloof, hoop en 
liefde, van troost.  



Troost, Troost mijn volk, zegt uw God, zullen we zo horen. Over 
een stem die oproept om in de wildernis een weg te bereiden 
waarlangs God tot ons kan komen, opdat ons leven de vruchten 
zal laten zien van die alomvattende Liefde. 
 
   
 
 
   
 


