
Matteus 1:18-25 

Agtergrond 

Matteus se Evangelie was gerig aan Joodse sowel as Christene wat uit die heidendom tot bekering 

gekom het . Hulle geloof het hulle in konflik gebring met die Judaïsme van daardie tyd. Dit het hulle 

gedwing om na te dink oor wat dit beteken het om kerk van Jesus Christus te wees en hoe om te leef 

as kerk.  Matteus plaas baie klem op Jesus as die lankverwagte 

Messias. 

Inleiding 

Tom Brokaw vertel in sy boek The Greatest Generation die verhaal 

van Mary Wilson. Sy het die bynaam gehad van Die engel van Anzio 

en het as gevolg van haar dapper optrede tydens die slag van Anzio 

in die Tweede Wêreldoorlog die eerste vrou geword wat ’n silwer 

ster dekorasie ontvang. Sy is op 25 November 2001 in ouderdom 

van 87 jaar oorlede. Anzio is ’n dorp 57 km suid van Rome. In die 

oorlog, op 22 Januarie 1944, het die geallieerdes ’n amfibiese 

landing op die strand van Anzio gedoen. Honderd-en-tien duisend Amerikaanse 

en Britse soldate onder leiding van generaal Lucas. Die Duitse magte onder leiding 

van Kesselring het byna die geallieerdes terug gedryf. Tydens die inval het 51 

verpleegsters onder leiding van Mary Wilson aan wal gegaan om te help met die 

verpleging van die gewondes. Toe die situasie versleg, is planne gemaak om die 

verpleegsters weg te kry. Mary Wilson het geweier. Sy het voortgegaan met haar 

werk en die dokter bygestaan met operasies – al het die koeëls deur die tent 

waarin hulle geopereer het gevlieg. Jare later het sy na aanleiding van haar besluit 

gereageer: “Hoe kon ek hulle agterlaat en pad gee. Ek was een van hulle.” 

Hierdie menslike storie help ons om iets te verstaan van wie Jesus was en wat Jesus vir ons kom 

doen het. Alhoewel Hy God is, Seun van God is, het Hy deel van ons geword. Hy het ons geveg vir 

ons kom veg. 

Ek het nou net ’n mensstorie vertel. Kom ons kyk na Matteus se storie van Jesus as Seun van God.  

1. Die Jesus storie 

Matteus doen moeite in sy verhaal om te beklemtoon dat  

 Jesus die lankverwagte Messias en  

 die Seun van God is 

 die Verlosser 

 

Kom ons kyk eers na Jesus as die lankverwagte Messias.  In Israel was daar ’n lewende verwagting 

van ’n leier wat sou kom om hulle as volk weer te herstel tot die gloriedae van koning Dawid. Hierdie 

leier sou kom uit die nageslag van Dawid en hulle weer ophef tot ongekende hoogtes soos in die tyd 

van Dawid. In die dae voor Jesus se koms was die verwagting juis dat hierdie leier hulle sou verlos 

van die Romeinse onderdrukking. Terwyl Jesus geleef en opgetree het, het die verwagting bestaan 

dat Hy hierdie leier sou wees. Na sy dood het hierdie verwagting natuurlik tot niet gegaan en het die 



Jode weer op iemand anders as leier gewag. Die vroeë Christene het geweet dat Jesus die Messias 

was. Weliswaar ’n totaal ander Messias as waarop die Jode gehoop het. As Matteus sy Evangelie in 

±80 n.C. skryf, dan wil hy juis die lesers oortuig dat Jesus die Messias is. Terselfdertyd wil hy ’n 

korreksie aanbring aan die presiese verwagting van wat die Messias kom doen het.  Hy beklemtoon 

dat Jesus se buitengewone geboorte al getuig van die feit dat Hy die Messias is. 

Matteus haal die profeet Jesaja aan as bewys dat Jesus die lankverwagte Messias is. Die voorspelling 

wat hy gebruik kom uit Jesaja 7:14. In Jesaja 14 gaan dit oor die Aramese en Israelse koning wat die 

koning Agas van Juda wou aanval. Die profeet Jesaja moes Agas gerusstel dat daar niks van die 

aanval sal kom nie. As teken van God dat daar niks van die aanval sou kom nie, sou ’n maagd 

swanger raak en ’n seun in die wêreld bring. Matteus gebruik die stukkie geskiedenis om aan te dui 

dat Jesus die Messias is.     

Matteus beklemtoon ook ’n tweede aspek rakende Jesus. Hy wil juis die presiese identiteit van Jesus 

as die lankverwagte Messias uitlig. Hy is die Seun van God. Hierdie feit lê vir hom al opgesluit in die 

geboorte van Jesus. Matteus vertel dat Maria swanger geword terwyl sy ’n maagd was en dat sy ’n 

maagd gebly het tot met die geboorte van Jesus. Die Heilige Gees het die kind in haar verwek. 

Dwarsdeur die geskiedenis was die maagdelike geboorte van Jesus in die spervuur. Hermie van Zyl 

skryf dat dit die slagveld was van verskeie interpretasiestryde. Dit is vandag nog so. Juis in hierdie 

postmodernistiese tyd waarin ons leef word die maagdelike geboorte in twyfel getrek en is dit vir 

baie mense - gelowiges en ongelowiges - ’n struikeling. Vir baie mense is dit juis genoeg rede om nie 

te glo nie. AA van Ruler maak tereg die opmerking dat daar eintlik groter dinge is waaroor ’n mens 

behoort te twyfel, soos die bestaan van God. Want, sê Hy, as “jy in God glo, dan is die maagdelike 

geboorte op ’n manier kinderspeletjies.”  

Die derde aspek wat Matteus beklemtoon is Jesus as Verlosser. Hiermee kom hy sê wat Jesus kom 

doen het. As die engel in ’n droom aan Josef verskyn word daar pertinent vir hom gesê: Hy sal sy volk 

se sondes verlos. Inteendeel, dit is juis wat die naam Jesus beteken. Josef kry opdrag om die Seun 

Jesus te noem. Jesus beteken Jahweh is verlossing. Jahweh  is die Hebreeuse naam van God; die 

naam waarmee die Jode God aanbid het.  

Wie en wat is Jesus en wat het Hy kom doen? Hy is die lankverwagte Messias, die Een wat deur die 

eeue voorspel is. Hy is die Seun van God, self ook God wat gekom het om mense te kom verlos. Hy 

het een van ons geword. Hy het deel van ons geword. 

2. Die Implikasies van Jesus as 

 die lankverwagte Messias en  

 die Seun van God is 

 die Verlosser 

Jesus as Messias en as Seun van God – self ook God – wat die verlosser van die mense geword het – 

die implikasie is dat Hy een van ons is. Hy het deel van ons geword. Hy het soos ons geword. Hy het 

ons geveg vir ons kom veg. Hierdie implikasie word verwoord in die naam wat Jesus ontvang het: 

Immanuel. Immanuel beteken God met ons. 



Met Jesus se koms na die aarde het God tussen mense kom woon. Dit het beteken dat Hy die 

volmaakte Verlosser kon wees. Hy het as mens ons straf op die sonde kom dra. Hy het mense weer 

in ’n herstelde verhouding met God gebring. Die verhouding wat met die koms van die sonde in die 

wêreld verbreek is, is herstel. Mense kon weer deur geloof in Jesus as Verlosser kinders van God 

word. Dit is die eerste deel van die implikasie van Jesus se menswording. Hy is een van ons. 

Deel van hierdie implikasie van Jesus wat ons Verlosser is, is juis die wete dat presies dit die 

uitvoering van God se meesterplan was. Die feit dat Jesus die lankverwagte Messias was getuig van 

die feit dat die meesterplan van God is geïmplementeer. Die plan van God met die uitkies van Israel 

as sy volk, die versorging van sy volk deur die eeue, ja alles het uitgeloop op Jesus as Verlosser sodat 

ons kinders van God kon word. Ons moet raaksien dat dit oor meer gaan as net Jesus wat gebore is. 

Dit gaan oor die wêreldgeskiedenis wat kulmineer in die geboorte van Jesus. 

Hier aan die begin van die Matteus Evangelie word Jesus beskryf as God met ons. Dit kan maklik 

veroorsaak dat ons dink dat dit net gegeld het terwyl Jesus op aarde geleef het. Ons moet ook sy 

belofte in die laaste sinnetjie van die Matteus Evangelie raaksien. Aan die einde van die verhaal, om 

presies te wees in Matteus 28 met Jesus se hemelvaart, sy terugkeer na God word die belofte gegee. 

Net voordat Jesus opvaar, as Hy vir oulaas opdragte aan sy dissipels gee om die Evangelie te gaan 

verkondig, gee hulle die versekering: En onthou: Ek is by julle al die dae tot die voleinding van die 

wêreld. Dit is die volgende deel van Jesus se menswording Hy is blywend, permanent by ons 

teenwoordig. Hy is vir altyd Een van ons. 

Dit is wonderlik om te dink dat ons nooit alleen is nie. Die Seun van God, God self, is altyd by ons. Dit 

geld vir tye as dit goed gaan. Dit geld ook vir tye wat dit nie so goed gaan nie. Dit is waar as ons 

voorspoed en geluk beleef. Dit is ook waar as die onweerswolke oppak en storms oor ons kom. Dit is 

veral genade om so aan die begin van ’n nuwe jaar weer daaraan herinner te word. Jesus is een van 

ons. 

3. Josef se aandeel in die storie 

In die verhaal van Jesus se geboorte word die mensdom op ’n manier verteenwoordig deur Josef en 

Maria. Hulle wat gekies is as Jesus se aardse ouers. Gewoonlik gee ons baie aandag aan Maria. 

Miskien moet ek sê, deur die eeue is Maria se aandeel baie raakgesien en besing – terwyl arme Josef 

op die agtergrond is.    

Josef se optrede is opvallend. Volgens Joodse gebruike het verlowing bindende gevolge gehad. 

Daarom word Josef as “haar man” en Maria as “sy vrou” aangedui. Daarom is owerspel deur ’n vrou 

wat verloof was as egbreuk beskou. Sulke egbreuk was volgens Deuteronomium 22:23-24 strafbaar 

met die dood. Ons weet egter dat hierdie reëlings in die tyd van die Nuwe Testament nie 

konsekwent toegepas is nie. Josef kon vir Maria voor die reg gedaag het, maar hy wou haar eerder- 

en seker ook vir homself – die skande en bespotting spaar. Daarom kies hy om die verlowing stilweg 

te verbreek, want al wat dit sou vra is om voor twee getuies vir haar ’n skeibrief te gee.  

Dan verskyn die engel aan Josef in ’n droom en vertel aan hom dat hy hom Jesus moet noem en dat 

Hy die Seun van God en die Verlosser van sy volk gaan wees. Josef aanvaar dit in gehoorsaamheid. 

Josef se optrede dien as voorbeeld van ’n gelowige se optrede. Ons moet die kontras tussen sy 

aanvanklike reaksie en sy uiteindelike optrede raaksien. In Josef se geval beteken geloof om God se 



wil te aanvaar, al kos dit iets van jouself. In Maria se geval beteken dit om jouself tot beskikking van 

God te stel sodat Hy jou kan gebruik soos Hy dit goed dink. So leer Josef en Maria ons dat geloof 

beteken om te soek na die wil van God en om Hom te gehoorsaam.    

Kom ek vat alles saam: Jesus is die lankverwagte Messias en Seun van God wat mens word om 

sondes te vergewe. Die implikasie is dat Jesus soos een van ons word en bly. Ons moet in geloof – 

soos ’n Josef en Maria – dit aanvaar en onsself aan God wei. 

Slot 

Mary Wilson het in Anzio haar so met die geallieerde magte geïdentifiseer dat sy haar eie lewe op 

die spel geplaas het. Sy het in hulle nood een van hulle geword. Jesus Christus het een van ons 

geword. Alhoewel Hy Seun van God is, self God is, het Hy mens soos ons geword sodat ons verlos 

kon word. Ons kan dit net in die geloof aanvaar en diensbaar wees aan God.  

 

 

 

 

  
 


