
De Zoon van 
David

Het geslachtsregister 
begint met de geboorte van Jezus 

Het geslachtsregister van Jezus 
Christus

Van Abraham tot David 

1 Het geslachtsregister van Jezus Christus, 
de Zoon van aDavid, de Zoon van Abra-

ham.
2  bAbraham verwekte Izak, cIzak verwekte 
Jakob, dJakob verwekte Juda en zijn broers;
3  eJuda verwekte Perez en Zerah bij Tamar; 
fPerez verwekte Hezron, gHezron verwekte 
Aram;
4 Aram verwekte Aminadab, Aminadab ver-
wekte Nahesson, Nahesson verwekte Sal-
mon;
5  Salmon verwekte Boaz bij Rachab, Boaz 
verwekte Obed bij Ruth, Obed verwekte 
Isaï;
6  hIsaï verwekte David, de koning; David, 
de koning, verwekte Salomo bij haar die de 
vrouw van Uria was;

Van David tot de ballingschap  
7  iSalomo verwekte Rehabeam, Rehabeam 
verwekte Abia, Abia verwekte Asa;
8  Asa verwekte Josafat, Josafat verwekte 
Joram, Joram verwekte Uzzia;
9  Uzzia verwekte Jotham, Jotham verwekte 
Achaz, Achaz verwekte Hizkia;
10  Hizkia verwekte Manasse, Manasse ver-
wekte Amon, Amon verwekte Josia;
11 jJosia verwekte Jechonia en zijn broers, ten 
tijde van de Babylonische ballingschap.
12 Na de Babylonische ballingschap verwekte 
kJechonia Sealthiël, lSealthiël verwekte Ze-
rubbabel;

Van de ballingschap tot Christus
13 Zerubbabel verwekte Abihud, Abihud ver-
wekte Eljakim, Eljakim verwekte Azor;
14  Azor verwekte Zadok, Zadok verwekte 
Achim, Achim verwekte Eliud;
15 Eliud verwekte Eleazar, Eleazar verwekte 
Matthan, Matthan verwekte Jakob;
16 Jakob verwekte Jozef, de man van Maria, 
uit wie geboren is Jezus, Die Christus ge-
noemd wordt.
17  Al de geslachten dus, van Abraham tot 
David, zijn veertien geslachten; en van  
David tot de Babylonische ballingschap zijn 
veertien geslachten; en van de Babylonische 
ballingschap tot Christus zijn veertien ge-
slachten.

Bekende namen 
Aan het begin van het Nieuwe 
Testament lees je een hele 

lange rij namen. We noemen die lijst 
het geslachtsregister van Jezus Chris-
tus. Welke namen ken jij uit die lijst?

MARKUS 1

Vertel eens …
Misschien denk je 
wel: Wat veel namen! 
Maar een paar namen ken je vast wel. 
Vertel maar aan elkaar wat je over 
een aantal mensen weet: wanneer 
leefden ze en wat hebben ze gedaan 
in hun leven? Waarom, denk je, is het 
bijzonder dat de Heere Jezus uit zo’n 
familie is geboren?

a (1:1) Luk. 1:31,32 b (1:2) Gen. 21:2 c (1:2) Gen. 25:26 d (1:2) 
Gen. 29:35 e (1:3) Gen. 38:27,29 f (1:3) Ruth 4:18; 1 Kron. 2:5
g (1:3) Ruth 4:19; 1 Kron. 2:9 h (1:6) Ruth 4:22; 1 Sam. 16:1; 
17:12; 1 Kron. 2:15; 12:18 i (1:7) 1 Kon. 11:43; 1 Kron. 3:10
j (1:11) 1 Kron. 3:16 k (1:12) 1 Kron. 3:17 l (1:12) Ezra 3:2

MATTHEÜS
Toen zij de ster zagen, 
verheugden zij zich met 
zeer grote vreugde.
(Mattheüs 2:10)
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MATTHEÜS 1

GESPREKSBIJBEL

Bijbeltekst
In de Gespreksbijbel is de 
complete bijbeltekst van 
de Herziene Statenverta-
ling opgenomen.

Leesprikkel 
Voorafgaand aan ieder 
hoofdstuk wordt een 
vraag gesteld die 
aanmoedigt om de 
bijbeltekst goed te lezen. 

Extra tussenkopjes
In de bijbeltekst zijn extra 
tussenkopjes geplaatst 
om de inhoud toeganke-
lijker te maken. 

Illustratie
Ieder bijbelboek opent 
met een illustratie van een 
belangrijke scene uit dat 
bijbelboek. Een of twee 
details uit de openingsaf-
beelding komen verderop 
in het bijbelboek terug.

Gesprek
In het midden van ieder 
hoofdstuk staat een tekst 
waarover kinderen en 
hun ouders of coaches in 
gesprek kunnen gaan. 



Foto
In de Gespreksbijbel zijn 
enkele honderden foto’s 
opgenomen. 

Uitleg 
Moeilijke woorden of 
ingewikkelde gedachten 
worden uitgelegd.

Sleutelwoorden
Sommige kernwoorden in 
de Bijbel zijn voor kinde-
ren moeilijk te begrijpen. 
Ze worden uitgelegd in 
meer alledaagse begrip-
pen. 

Doe-opdrachten
Achter in de Gespreksbij-
bel staan doe-opdrach-
ten afgedrukt, om naast 
gespreksniveau ook op 
praktisch niveau met de 
teksten bezig te kunnen 
zijn.

Leeslijnen
De Gespreksbijbel biedt 
leeslijnen aan om de 
grote lijnen in de Bijbel 
te kunnen begrijpen. 
Bijvoorbeeld: poëzie, 
profetie, apocalyptiek. 

De geboorte van Christus

18 De geboorte van Jezus Christus was nu als 
volgt. l Terwijl Maria, Zijn moeder, met Jozef 

24 Toen Jozef uit de slaap ontwaakt was, deed 
hij zoals de engel van de Heere hem bevolen 
had, en hij nam zijn vrouw bij zich;
25  en hij had geen gemeenschap met haarb 
totdat zij haar eerstgeboren Zoon gebaard 
had; pen hij gaf Hem de Naam Jezus.

in ondertrouw was, bleek zij, nog voordat zij 
samengekomen waren, zwanger te zijn uit de 
Heilige Geest.
19  Jozef, haar man, wilde haar onopgemerkt 
verlaten, omdat hij rechtvaardig was en haar 
niet in het openbaar te schande wilde maken.
20 Terwijl hij deze dingen overwoog, zie, een 
engel van de Heere verscheen hem in een 
droom en zei: Jozef, zoon van David, wees 
niet bevreesd Maria, uw vrouw, bij u te ne-
men, want wat in haar ontvangen* is, is uit de 
Heilige Geest;
21 en zij zal een Zoon baren, en mu zult Hem 
de Naam Jezus geven, want nHij zal Zijn volk 
zalig maken van hun zonden.
22  Dit alles is geschied opdat vervuld werd 
wat door de Heere gesproken is door de pro-
feet, toen hij zei:
23 oZie, de maagd zal zwanger worden en een 
Zoon baren, en u zult Hem de Naam Imma-
nuel geven; vertaald betekent dat: God met 
ons.

 De wijzen uit het oosten

2 Toen nu Jezus ageboren was in Beth-
lehem, in Judea, in de dagen van koning 

Herodes, zie, wijzen uit het oosten kwamen 
in Jeruzalem aan,
2 en zeiden: Waar is de Koning van de Joden 
die geboren is? Want wij hebben Zijn ster in 
het oosten gezien en zijn gekomen om Hem 
te aanbidden.
3 Toen koning Herodes dit hoorde, raakte hij 
in verwarring en heel Jeruzalem met hem.

De sterren
Jij hebt vast weleens naar 
de sterren gekeken toen het 

donker was. Wat zijn het er veel, wat 
heeft God ze prachtig gemaakt! Van-
daag lezen we over een heel bijzon-

Namen van Gods Zoon
Welke namen van Gods Zoon 
staan er in dit bijbelgedeelte? Je 

kunt er zeker drie horen, luister maar 
goed.

l (1:18) Luk. 1:27,34 * (1:20) ontvangen - Letterlijk: verwekt.
m (1:21) Luk. 1:31 n (1:21) Hand. 4:12 o (1:23)Jes. 7:14
2* (1:25) 1:25 had geen gemeenschap met haar - Letterlijk: 
kende haar niet.

Christus, de Zoon van David. Maar de 
Heere Jezus is toch niet de zoon van 
David? Toch staat het hier: ‘de Zoon 
van David’. Weet je waarom? Al heel 
lang geleden, in het Oude Testament 
al, werd beloofd dat de Messias uit 
de familie van David geboren zou 
worden. Bij de geboorte van de Hee-
re Jezus is dat in vervulling gegaan. 
God doet wat Hij zegt! Het betekent 
ook: net als David, meer nog dan 
David, is Hij Koning.

Goud en wierook en mirre (Matt. 2:1)

Betekenis 
namen

Jezus’ namen zijn bijzonder. Ze 
zeggen Wie Hij is en wat Hij doet. 
Heb je ze gehoord, en weet je wat ze 
betekenen? ‘Jezus’: Redder, Zalig-
maker. Waarvan wil Hij ons redden? 
‘Immanuel’: God met ons. Hoe is Hij 
vandaag met ons? ‘Christus’: Gezalf-
de. Hij is gezalfd tot Profeet (om het 
Evangelie uit te leggen), tot Priester 
(om te bidden en te offeren, Hij offer-
de Zichzelf) en tot Koning (aan Hem 
is alle macht gegeven). Wat betekent 
dit voor ons? Trouwens, misschien 
weet je nog wel méér namen van 
Jezus … Hij heeft er zo veel: zo groot 
en machtig is Hij! Lees ook maar 
eens in de Heidelbergse Catechis-
mus, zondag 11-12.

Een wonder
De geboorte van Jezus 
Christus is een wonder. 
De Heilige Geest zorgde 
ervoor dat Jezus geboren werd uit 
Maria. Toch was ze nog niet ge-
trouwd met Jozef. Daarin zien we nog 
meer: Jezus is Góds Zoon. Hij werd 
ook echt mens, net als jij en ik. Maar 
met één levensgroot verschil: Jezus 

werd geboren zonder zonde. Zo kan 
Hij onze Zaligmaker zijn en jou en 
mij redden van de zonden. Bid daar 
samen om.

Ballingschap
# Ballingschap is dat je uit je eigen land verbannen wordt en in een ander 
land moet wonen. Als straf op de zonde en ontrouw van het volk Israël, 
kwam de ballingschap. Een vreemde koning nam het volk mee naar zijn 
eigen land.  

(Mattheüs 1:17) Al de geslachten dus, van Abraham tot David, zijn veertien geslachten; en van 
David tot de Babylonische ballingschap zijn veertien geslachten; en van de Babylonische bal-
lingschap tot Christus zijn veertien geslachten.

We lezen hier in de stamboom van Christus over de ballingschap. De geschiedenis 
van Israël is niet gestopt bij de ballingschap. God heeft ervoor gezorgd dat Zijn volk 
weer in het beloofde land kwam. En veel eeuwen later wordt daar dan de Heere 
Jezus geboren.  p (1:25) Luk. 2:21 a (2:1) Luk. 2:4
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