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Het geslacht register van Jezus
in Mattheüs en Lucas

De vader van Jozef wordt in Lucas Heli genoemd.

In Mattheüs 1:1 t/m 17 wordt
het geslachtsregister van Jezus
genoemd. Daaruit blijkt, dat Jozef, de man van Maria, uit het
geslacht van David stamt.

Dit lijkt tegenstrijdig met elkaar
maar bijbelkenners hebben hier
de volgende verklaring voor:

In Lucas 3:23/38 wordt ook het
geslachts register van Jezus genoemd. Wanneer wij beide geslachtsregisters met elkaar vergelijken valt het volgende op:
In Mattheüs 1:16 staat:
Jakob verwekte Jozef, de man
van Maria, uit wie geboren is
Jezus, Die Christus genoemd
wordt.
De vader van Jozef wordt in
Mattheüs Jakob genoemd maar
in Lucas 3:23/24 staat:
En Hij, Jezus, was ongeveer
dertig jaar, toen Hij Zijn
dienstwerk begon. Hij was naar
men dacht, de Zoon van Jozef,
de zoon van Heli, de zoon van
Matthat, de zoon van Levi..

De moeder van Jozef is eerst getrouwd geweest met Heli en dat
huwelijk bleef kinderloos. Na
de dood van Heli is zij opnieuw
getrouwd met de broer van Heli,
genaamd Jakob.
Zo'n huwelijk noemt men een
zwager huwelijk, waar in Deut.
25:5 over gesproken wordt.
Uit dat huwelijk met Jakob is
Jozef geboren. Volgens de wet
van Mozes met het oog op dit
zgn. zwager huwelijk was Jozef
de natuurlijke zoon van Jakob
en de wettelijke zoon van Heli.
Het geslachtsregister van Jezus
Christus:
We gaan het geslachtsregister
uit Mattheüs 1 even goed onder
onze aandacht brengen.
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1 Het geslachtsregister van Jezus Christus, de Zoon van David, de Zoon van Abraham.

En in uw Nageslacht zullen alle
volken van de aarde gezegend
worden.

De naam Jezus is de Griekse
vorm van de (Hebreeuwse)
naam Jozua en die naam betekent: De Heere redt.

Voorts is het opmerkelijk in het
geslachtsregister van Mattheüs
dat daar een aantal vrouwen in
vermeld worden. Dat is niet gebruikelijk in Joodse geslachtsregisters.

Op de verdere betekenis van zijn
naam komen we straks nog terug. Achter de naam Jezus staat
Christus. De naam Christus betekent: Gezalfde. Dus Jezus is
Hij, die redt en die gezalfd is
met de Heilige Geest.
In vers 1 worden in het bijzonder de namen van David en van
Abraham genoemd. Uit het geslacht van David had God beloofd dat de Messias geboren
zou worden.
In Jesaja 11:1/2 staat:
Want er zal een Twijgje opgroeien uit de afgehouwen
stronk van Isaï, en een Loot uit
zijn wortels zal vrucht voortbrengen. Op Hem zal de Geest
van de Heere rusten.
En aan Abraham had God beloofd in Genesis 22:18

Het gaat om Tamar, een Filistijnse vrouw (3) Rachab, een
Kanaänitische vrouw (5) Ruth,
een Moabitische vrouw (5) en
Bathseba, de vrouw van Uria en
later de vrouw van David (6).
Wat opvalt is dat genoemde
vrouwen alle heidense vrouwen
waren.
Mattheüs laat daarmee in zijn
geslachtsregister uitkomen, dat
deze heidense vrouwen in het
voorgeslacht van Jezus genoemd
worden.
En dat de blijde boodschap niet
alleen voor de Joden is maar ook
voor de heidenen.
Wat opvalt in vers 17 is dat van
Abraham tot Jezus sprake is van
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3x14 geslachten. Het getal 7 is
het goddelijke getal en 14 = 2x7
Uit het geslachtsregister van Lucas blijkt dat Henoch de 7e is
vanaf Adam en Abraham de 21e.
David is de 35e en Jezus Zelf is
de 77e.
De 7e ….. Henoch
De 21e ….. Abraham
De 35e ….. David
De 76e …. Jozef, de man van
Maria
De 77e ….. Jezus, geboren uit de
maagd Maria en verwekt door
de heilige Geest.

