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Preek van 18 december 2016, 4de advent, 
gehouden in De Morgenster in Papendrecht  
door Piet van Die 

 

DE VACATURE WORDT VERVULD 

Dit alles is gebeurd opdat in vervulling zou gaan wat bij monde van de profeet door de Heer is 

gezegd: ‘De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren, en men zal hem de naam Immanuel 

geven.’ (Matteüs 1,22-23) 

Helikopter-exegese 

In 1997 verongelukten in Israël bij het dorp Shaar Yishuv twee helikopters. 

Dagbladen verwezen meteen naar de naam van het dorp. Het is vernoemd naar 

de zoon van Jesaja. We komen hem tegen in ons verhaal. Hij vergezelde zijn 

vader toen deze een boodschap aan de koning van Juda moest brengen. Die 

boodschap luidde dat de koning niet bang moest zijn voor de twee landen die 

hem bedreigden: ze waren niet meer dan twee rokende stompen brandhout. 

Meteen werden na het incident bij Shaar Yishuv de uitgebrande helikopters 

vereenzelvigd met deze twee stompen. ‘Het ongeluk was dus al voorspeld,’ 

zeiden sommigen. 

Een staaltje van eigenaardig Bijbelgebruik. Maar ik begin ermee, omdat je 

Matteüs ook van zoiets zou kunnen verdenken. Matteüs citeert graag uit het 

Oude Testament. Dat doet hij omdat hij zijn evangelie schreef voor zijn Joodse 

volksgenoten. Hij wilde graag laten zien dat de boodschap van en over Jezus geen 

vreemd element is in de Joodse traditie. Jezus loopt, om zo te zeggen, direct weg 

uit het Oude Testament. Maar Matteüs gaat ondertussen wel erg vrij met dat 

Oude Testament om.  

Voorspelling? 

Wij hebben geleerd dat de teksten die Matteüs citeert voorspellingen zijn. 

Profeten zouden de komst van Jezus hebben voorzegd. En hun woorden zijn 

uitgekomen, wordt er dan gezegd. En Matteüs lijkt hier ook zoiets te zeggen. Hij 

vertelt hoe Jozef, de verloofde van Maria, in een droom te horen dat hij het kind 

van Maria de naam ‘Jezus’ moet geven. Mattteüs voegt meteen er zijn eigen 

commentaar tussen: ‘Dit alles is gebeurd opdat in vervulling zou gaan…’ – en dan 

volgt een tekst uit Jesaja. Voorspelling uitgekomen, denk je dan.  



2 

 

Maar in werkelijkheid ligt het wel wat ingewikkelder. Want was het wel een 

voorspelling van kerst? Daarvoor gaat Matteüs wel heel erg vrij met de tekst van 

Jesaja om. Neem om te beginnen dat woord ‘maagd’. ‘De maagd zal zwanger 

worden.’ Maar Jesaja sprak helemaal niet over een maagd. Hij had het over een 

jonge vrouw. Waar heeft Matteüs dan het woord ‘maagd’ vandaan? Och, hij 

verzon het nu ook weer niet zelf. Hij gebruikte een Griekse vertaling van het 

Hebreeuwse Oude Testament. Daar stond het in. Kende Matteüs de 

oorspronkelijke Hebreeuwse versie dan niet? Natuurlijk wel, daarvoor was hij 

teveel Jood. Maar hij kon die (foutieve) Griekse vertaling goed gebruiken voor 

zijn verhaal over de maagd Maria. Speelse en vrijmoedige omgang met teksten. 

733 v.Chr. 

Maar er is meer. Daarvoor neem ik u mee naar het Bijbelgedeelte waar die 

vermeende voorspelling in staat. Het speelt zich af in het jaar 733 v. Chr. Het 

zuidelijke Juda wordt bedreigd door Aram en door het noordelijke Israël (het volk 

van God was in die tijd uiteengevallen in twee staten: Juda en Israël). Die twee – 

Aram en Israël - hadden een pact gesloten om zich te verweren tegen het 

machtige Assyrië dat de omringende landen dreigde te overvleugelen. Israël en 

Aram wilden Juda bij hun pact betrekken, maar Achaz, de koning van Juda, had 

dat afgewezen. Daarop besloten Israël en Aram om Juda aan te vallen, Achaz af 

te zetten en een vazal op zijn troon te plaatsen. Zo zouden ze alsnog hun zin 

krijgen. 

Heel Jeruzalem en Juda hield zijn hart vast. In die situatie wist de profeet Jesaja  

zich door God geroepen om Achaz een hart onder de riem te steken. Jesaja nam 

zijn zoon mee en trof Achaz tijdens de inspectie van de waterleiding van 

Jeruzalem. Die zou bij een komend beleg van levensbelang zijn. In het gesprek 

dat daar ontstond bemoedigde Jesaja de koning met de verzekering dat Israël en 

Aram niet meer waren dan wat rokende stompen brandhout. En hij raadde de 

koning aan een teken van God te vragen. Maar de koning, die weinig deed aan 

God of gebod, wees dat af. Toen werd de profeet link. Waar hij eerst nog sprak 

over ‘uw God’ ging Jesaja spreken over ‘mijn God’. En hij besloot zijn boodschap 

met de mededeling dat God dan ongevraagd een teken zou geven. En dat teken 

was een jonge vrouw. Ze is zwanger en zij zal snel een zoon baren en hem de 

naam Immanuël geven: God-met-ons, betekent dat. Van uw God naar mijn God 

naar God-met-ons. 



3 

 

Een tegen-koning 

Wie is die raadselachtige Immanuël? Jezus? Dat is te snel. Jesaja heeft het over 

een jongetje dat in het jaar 733 of kort daarna geboren zal worden. Op wie 

doelde hij? Er is wel geopperd dat Jesaja sprak over zijn eigen kind. Hij zou 

weduwnaar geworden zijn, daarna zijn hertrouwd met een jonge vrouw en die 

zou op dat moment al zwanger zijn geweest. 

Speculatief, maar nog niet eens zo gek bedacht. Want Jesaja sprak over een 

situatie van die dagen en niet over 700 jaar later. Het zou een teken voor Achaz 

zijn. Een teken aan de wand. Want de jongen zal een tegenbeeld van Achaz zelf 

zijn. Hij zal het kwaad verwerpen en het goede kiezen. Boter en honing zal hij 

eten – beeld voor iemand die zelfs de dierenwereld zal sparen. Maar al voordat 

de jongen zal zijn opgegroeid, zullen Israël en Aram ontvolkt zijn. Maar ook 

Achaz’ koningschap zal eraan geloven. Met andere woorden: zijn dagen zijn 

geteld. Het kan misschien nog even duren. Misschien een jaar, misschien zelfs 

tien. Maar voordat de jongen groot is zal Assyrië ook Juda overheersen.  

Opgenomen in de profielschets 

Wie was die mysterieuze Immanuël? Jesaja doelde op een persoon uit zijn eigen 

tijd. Maar nergens is iets bekend over een persoon die in het plaatje past. En dus 

gebeurde er iets dat je wel meer ziet in de werkingsgeschiedenis van het Oude 

Testament: de lijntjes die Jesaja schetste worden gaandeweg opgenomen in de 

contouren van iets groters - de gestalte van de messias. 

Als er één volk weet wat advent is, dan is het Israël. Advent betekent ‘komst’. Al 

eeuwen wacht het religieuze Jodendom op de komst van de messias en zijn 

vrederijk. Wie en hoe zal hij zijn? Uit de talloze fragmenten van het Oude 

Testament rijst een ruwe schets op. Noem het een profielschets. Denk aan de 

profielschets die wij opstellen voor de nieuwe predikant. In zo’n schets staat wat 

wij verwachten en hopen. Maar is er nog geen kandidaat. Er is nog geen gezicht 

bij. Zo schetst het Oude Testament met vele lijntjes het profiel van de messias. 

En de lijntjes van Jesaja worden opgenomen in de grote tekening. Maar de 

positie blijft nog vacant. ‘Leeg’ betekent dat letterlijk. Er is een vaca-ture: een 

lege plek binnen de lijnen van de profielschets. 
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Vervuld 

Terug naar Matteüs. Wil hij zeggen dat er een voorspelling is uitgekomen? Dan 

zouden we de oorspronkelijke uitspraak van Jesaja geen recht doen. Maar kijk 

eens naar het woord vervulling. Matteüs wil er zoveel mee zeggen als: de 

vacature wordt opgevuld. Jezus is de gedroomde kandidaat. Hij past precies in 

het profiel. Hij vult het op. Ineens wordt binnen de geschetste contouren een 

gezicht zichtbaar. ‘Hij is het!’ zal Matteüs op bijna elke bladzijde van zijn 

evangelie uitroepen.  

De oude kerk heeft op haar manier hetzelfde gedaan. Zij herkende op veel 

plaatsen in het Oude Testament de gestalte van Christus. Typologie noemde men 

die Schriftuitleg. Zo zag men bijvoorbeeld in de weg van Jozef ook de weg van 

Jezus. Zoals de weg van Jozef aanvankelijk bergafwaarts ging en uitkwam in een 

gevangenis, zo leidde de weg van Jezus ook naar gevangenschap en zelfs de 

dood. Maar zoals de weg van Jozef ook weer omhoog ging en hij uiteindelijk 

onderkoning werd, zo ging ook de weg van Jezus via opstanding en hemelvaart 

omhoog en regeert hij nu als koning. Jozef is dus een type van Jezus. Vandaar het 

woord ‘typologie’. Vergezocht? Wel als je streng rationele redeneert en zegt: ‘Je 

wilt toch niet beweren dat die verhalen van Jozef een voorspélling zijn van het 

verhaal van Jezus?’ Maar zo zít het ook niet. In het voetspoor van Matteüs leerde 

de kerk zich verwonderen over de vele contouren die er in het Oude Testament 

al van Jezus te zien zijn. Met terugwerkende kracht wordt zichtbaar dat hij er al 

in zat. Het Nieuwe Testament roept het Oude op een nieuwe manier tot leven! 

Het Nieuwe Testament begin in het Oude 

Is de geboorte van Jezus voorspeld? Wie doet alsof Jesaja zelf eigenlijk niet wist 

waarover hij sprak omdat zijn woorden 700 jaar later pas zouden uitkomen in 

een heel andere tijd in een heel andere situatie, doet in mijn ogen aan 

‘helikopter-uitleg’. Bovendien, als het Oude Testament alleen maar een 

voorspelling is en Jezus de uitkomst, zou je het Oude Testament af kunnen 

danken. Dat is in de loop van de kerkgeschiedenis ook wel geprobeerd. De 

voorspelling was uitgekomen, dus de rol van het Oude Testament was 

uitgespeeld. Maar de oude kerk zag het anders. Het Nieuwe Testament heft het 

Oude niet op; het Nieuwe testament begint al in het Oude. Het is één verhaal.  
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De bekende predikant Nico ter Linden vertelde dat hij tijdens een verblijf in 

Amerika regelmatig uit preken ging. Hij koos dan telkens voor een gedeelte uit 

het Oude Testament, omdat dat daar schromelijk verwaarloosd wordt. Als Ter 

Linden dan de orde van dienst had doorgestuurd, werd hij steevast door de 

kerkelijke administratie teruggebeld: ‘U bent de evangelielezing vergeten’ – ‘Het 

evangelie staat al in de Oudtestamentische lezing,’ antwoordde hij dan, ‘Ik zal 

het zondag wel vertellen.’ Het zou Matteüs uit het hart gegrepen zijn. Hij hoorde 

in de oude verhalen van Israël de Kerstklokken al luiden.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


