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Bijbelse namen:

Hanna
Hanna is in het Hebreeuws Chan-
na. Channa hangt samen met het 
woord chen en betekent genade 
of gratie, dit laatste in de beide 
betekenissen die wij ook kennen, 
genade en sierlijkheid. Hanna is 
dus de ’gracieuze’. De woordstam 
chen kennen we natuurlijk ook uit 
de namen Johannes en Chananja: 
de Here is genadig.
In het Oude Testament is Channa 
de moeder van de profeet Samuël 
en de vrouw van Elkana. Elkana 
had nog een vrouw, Peninna. Haar 
naam betekent parel. Dat is nog 
een aanleiding om bij Hanna aan 
de sierlijke, de gracieuze te den-
ken. In het (moderne) Hebreeuws 
heet een edelsteen een èvèn chen, 
een ’steen van gratie’. Twee siera-
den dus, de vrouwen van Elkana.
Channa kon geen kinderen 
krijgen. De Here had „haar moe-
derschoot toegesloten”, vertelt 
de Bijbel (1 Samuël 1:6). Daarom 
bidt zij in de tabernakel in Silo om 
een zoon en legt een gelofte af 
dat hij aan de Here toegewijd zal 
zijn. De hogepriester Eli zegt haar 
na aanvankelijke argwaan toe 
dat God haar gebed zal verhoren. 
Channa’s antwoord bevat een 
toespeling op haar eigen naam: 
Uw dienstmaagd moge uw gunst 
(chen) verwerven. Na de geboorte 
van Samuël zingt Channa een 
lied, een lofzang op de heiligheid 
van de Here. De woorden van dit 
lied horen we terug in het lied dat 
Maria zingt als haar nicht Elisabet 
haar begroet als de moeder van 
haar Heer.
In het kerstevangelie komen we 
nog een Channa tegen, maar 
nu wordt de naam in het Grieks 
weergegeven als Anna of Hanna. 
De profetes Hanna begroet de 
Here Jezus als zijn ouders Hem 
naar de tempel brengen om het 
voorgeschreven offer voor de 
eerstgeboren zoon te brengen. 
Ook deze Hanna is een opmer-
kelijke persoon. Zij was een 
profetes, staat er, en de dochter 
van Fanuel – ook al weer zo’n 
mooie en diepzinnige naam: Gods 
aangezicht. Ze kwam uit de stam 
Aser, een van de tien ’verloren’ 
stammen dus, die kennelijk toch 
nooit helemaal verdwenen zijn. In 
dat verband is het opvallend dat 
Simeon, die daar op dat moment 
ook is, ook de naam van een van 
de tien stammen draagt, al wordt 
over zijn afkomst niets verteld. 
Hij looft God. En Hanna looft God 
met hem om Jezus, omdat zij voor 
Jeruzalem verlossing verwachtten. 
Hebben we daar weleens bij stil 
gestaan als we de geboorte van 
Jezus vierden? Lees maar eens 
wat Hanna en Maria, Simeon en 
Zacharias zingen.

DRS. KEES DE VREUGD

„Het boek des geslacht van JEZUS CHRISTUS, den Zoon van David, den zoon van Abraham. (...) Al de geslachten dan, van Abraham tot 

David, zijn veertien geslachten; en van David tot de Babylonische wegvoering, zijn veertien geslachten; en van de Babylonische 

wegvoering tot Christus, zijn veertien geslachten.” (Matthéüs 1:1 en 17, SV)

„Leert dan van de vijgeboom deze les: 
Wanneer zijn hout reeds week wordt 

en-de bladeren doet uitspruiten, 
weet gij-daaraan, dat de zomer nabij is. 

Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, 
weten, dat het nabij is, voor de deur.” 

(Matteüs 24:32, 33)

„Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde in de men-
sen een welbehagen!” (Lukas 2:14) Soms lopen de rillingen me over 
de rug wanneer we in een volle kerk op kerstavond aan het einde 
van de dienst deze machtige lofzang zingen. Door een indrukwek-
kende engelenschare werd met deze woorden de geboorte van 
de Redder van hemel en aarde bezongen. Wat een teleurstelling, 
wanneer ik dan mijn Bijbel pak, en in Matteüs 1 op zo’n droog 
geslachtsregister stuit. Had God dat niet wat beter kunnen aanpak-
ken? Had God niet een iets pakkender begin kunnen schrijven?

Een grootse ouverture
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Het tweede boek Genesis
!a##e%s 1)1 lees#) +,e# -oe/ van he# 
geslach# van 5ezus 8hris#us;. =ls 
i/ >>n woord onver#aald laa#, dan 
/lin/# he#) +,e# -oe/ van de genesis 
van 5ezus 8hris#us;. ,e# -oe/ GeneC
sis... Nie# alleen he# Eude Tes#amen# 
-egin# me# he# -oe/ Genesis, maar 
he# Nieuwe Tes#amen# -egin# oo/ 
me# een -oe/ GenesisH
Genesis -e#e/en#) Ion#s#aansgeschieC
denisI, IscheppingI, Ihe# -egin vanI, 
Ide ge-oor#e vanI. ,e# -ij-el-oe/ 
Genesis heef# zijn naam ge/regen, 
omda# di# woord er zo vaa/ in voorC
/om#. Daar-ij moe# je nie# alleen 
den/en aan de genesis van de hemel 
en aarde, maar vooral van he# ont-
staan van de mensheid en he# vol/ 
IsraOl. Penmer/end voor he# eers#e 
-ij-el-oe/ zijn vooral de vele geC
slach#sregis#ers. Qn daarvoor word# 
#el/ens da# woord genesis ge-rui/#. 
De geslach#sregis#ers -eschrijven 
immers de geboorte van de mensC
heid. Qn juis# op dR# pun#, -ied# he# 
Nieuwe Tes#amen# een #weede -oe/ 
Genesis. Pij/ maar mee.

Bijbels plagiaat
!a##h>%s heef# zijn woorden zorgC
vuldig ge/ozen. ,ij /ies# namelij/ 
exac# dezelfde woorden als eens geC
-rui/# werden -ij he# geslach#sreC
gis#er van =dam, in Genesis T. Qen 
s#er/ s#aal#je -ij-else plagiaa#.
In Genesis T lezen we) +Di# is he# 
-oe/ van he# geslach# (de gene-
sis) van =dam;. Naar de -e#e/eC
nis van he# woord genesis geef# di# 
geslach#sregis#er he# I-egin vanI 
of Ihe# on#s#aan vanI de mensheid 
weer. De openingswoorden van he# 
Eude Tes#amen# hadden zo daverend 
ge/lon/en) IQr zij lich#I. =lles was 
goed, en van de mens zag God zelfs 
da# deze z>>r goed was. Qen gro#ere 
an#iclimax dan Genesis W was nie# 
den/-aar. =dam wilde als God zijn, 
en de mensheid die ui# hem voorC
/wam (zie Genesis T)W) zou he# nie# 
veel -e#er doen. ,e# zou een #ries#e 
wereldgeschiedenis worden.

!eer dan vierduizend jaar la#er /linC
/en daarom die woorden nog eens. 
Nie# Genesis 1 word# herhaald, maar 
Genesis T. De schepping was goed 

-egin# -ij =-raham. Toen al, vanaf 
=-raham, -egon God, #emidden 
van een mensheid die ni/s van hem 
wilde we#en, een nieuw geslach# #e 
vormen, een nieuwe mensheid. Deze 
mensen zijn geen haar -e#er dan anC
dere mensen. Ga de namen in de geC
slach#slijs# maar eens na en -eden/ 
wel/ levensverhaal er -ij die namen 
hoor#. ,e# lij/# wel he# geslach# van 
=damH

Toch is di# geslach# anders X anders 
dan da# van de res# van de mensC
heid. De iden#i#ei# van di# vol/ lig# 
niet in hun afs#amming van =dam. 
,e# vol/ IsraOl -es#ond nie# als na-
geslach# van een afs#ammeling van 
=dam, maar als voorgeslach# van de 
!essias. De oorsprong van he# vol/ 
IsraOl lag in hun #oe/oms#.
Yi# hen /wam de 8hris#us voor#, 
die Zijn vol/ zalig maa/#e van hun 
zonden. Di# geslach# van 8hris#us 
is anders, omda# 8hris#us anders is. 
=dam greep ernaar God gelij/ #e 
zijn, 8hris#us was God gelij/ maar 
ach##e he# geen roof om ui# liefde 
voor ons mens #e worden.

Joodse wiskunde
In de geslach#slijs# van !a##e%s 1 
word# alleen he# voorgeslach# van 
5ezus -ij name genoemd. Toch /rijg# 
de nieuwe mensheid pas in zijn volle 
-reed#e ges#al#e in 8hris#usI nageC
slach#. ,e# geslach#sregis#er in !a#C
#e%s 1 spree/# nie# direc# over di# 
on#el-aar gro#e nageslach#, maar he# 
impliceer# di# nageslach# wel degeC
lij/H De ge-oor#e van 5ezus is slech#s 
he# -egin...
Daarvoor moe#en we nogmaals naar 
de ge#allen /ij/en. !a##h>%s verdeel# 
he# voorgeslach# van 5ezus in W maal 
1[ geslach#en. 1[ is \x he# heilige 
ge#al ]. =an 5ezusI ge-oor#e gingen 
^x ] geslach#en vooraf. Da# ge#al ^ 
is nog nie# vol, he# is nog nie# af. 
,e# wach# juis# op de .e serie van ] 

geslach#en. Zo zeg# !a##h>%s eigenC
lij/) lezers, deze 5ezus heef# een rij/ 
voorgeslach#, maar ,ij vorm# nog 
maar he# -egin van de .e serie van ] 
geslach#en die nog volg#.
De .e serie van ] geslach#en. Da# 
duid# op een heel -ijzondere volC
heid, op een oneindig groo# nageC
slach#) ]x]H Da# was alleen mogelij/ 
door he# /ruiswer/ van 5ezus. =l -ij 
de ge-oor#e van 5ezus is Zijn s#erC
ven in he# vizier. De eers#e =dam 
zondigde, maar de #weede =dam gaf 
Zijn leven voor onze zonden. Qr is 
een vergeving -eschi/-aar, zo groo#, 
wel ]x ]0 maal. DRRrom is deze 
5ezus 8hris#us, de Zoon van David, 
de zoon van =-raham, he# -egin van 
een oneindig groo# geslach# da# ]x] 
geslach#en omva#.

5ezusI ge-oor#e vraag# om onze weC
derge-oor#e. Qn oo/ u -en# ui#genoC
digd om #o# di# geslach# van 8hris#us 
#e -ehoren.
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Adam en Eva in het paradijs.

gewees#, de mens was nie# goed 
gewees#. Tegenover he# geslach# 
van =dam, moe# een nieuw geslach# 
/omen me# een nieuw hoofd. Da# 
ge-eur# me# de ge-oor#e van een -aC
-yI#je, in een ach#eraf hoe/je, ergens 
in een van de provincies van da# 
gro#e aomeinse rij/. Deze ge-oor#e 
-ree/# de geschiedenis van de mensC
heid open.

Adventsjaren
,e# is de ge-oor#e van Diegene die 
afs#am# van David en van =-raham. 
bij den/en wel eens da# !a##e%s 1)1 
de saais#e zin is waar he# Nieuwe 
Tes#amen# mee /an -eginnen, maar 
deze woorden moe#en magnifie/ geC
/lon/en he--en in 5oodse oren. Ga 
maar na.
Temidden van he# geslach# van de 
=damie#en, spree/# God #o# =-raC
ham een -elof#e) 5ouw zaad... Qens... 
be #ellen dan anno \000(H) voor 
8hris#us. Qn/ele honderden jaren laC
#er -eloof# God aan David opnieuw) 
5ouw zaad... Qens... be #ellen anno 
1000(H) voor 8hris#us. can die -eC
lof#en lij/# nie#s #erech# #e /omen. 
De drie gro#e Ihoog#epun#enI ui# de 
5oodse geschiedenis zijn =-raham, 
David en... de -allingschap. ,e# 
vol/ /eerde weliswaar #erug ui# -alC
lingschap, maar oo/ sinds de profee# 
!aleachi is he# al weer vierhonderd 
jaar s#il gewees#.

duis#er dan nog eens naar de woorC
den van !a##e%s 1)1. ba# nou vier 
adven#swe/eneH Duizenden adven#sC
jaren zijn voor-ijgegaan. Nu, eindeC
lij/, is die langverwach#e zoon van 
David en =-raham ge-orenH !a# #e%s 
laa# er geen #wijfel over -es#aan) Wx 
1[ geslach#en zijn voor-ijgegaan. 
Di# duid# overduidelij/ op de verC
vulling van de -elof#e aan David (de 
le##erwaarde van de naam IDavidI is 
1[). Di# is d> zoon van David. Deze 
ware /oning zal de wereld nie# zal 
regeren me# lis# en -edrog, maar in 
rech#vaardigheid en vrede.

Een nieuw begin
Tegenover he# geslach# van =dam 
s#aa# een nieuw geslach# op, me# 
5ezus 8hris#us aan he# hoofd. fas 
op) Di# geslach# -egin# ng># me# de 
ge-oor#e van 5ezus. !a##e%s 1 laa# 
zien da# he# geslach# van 8hris#us al 


