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Veelbetekenend 
 

‘De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren, en men zal hem de naam Immanuël geven,’ wat in 
onze taal betekent ‘God met ons’ (Mat. 1:23). 

 
Bij de geboorte van een prins of prinses kan het even duren voordat de naam bekend wordt 
gemaakt. Pas bij de geboorteaangifte komt de naam naar buiten. De spanning wordt 
opgebouwd: en de naam is… Hebben ze daar nu zo lang over na moeten denken? Wat zegt 
mij die naam nou? 
 
De naam van Gods Zoon werd ook niet op de eerste dag, maar pas op de achtste dag publiek 
gemaakt. Dat gebeurde bij de aangifte in de tempel op de dag van de besnijdenis, volgens 
Lucas. Jozef en Maria wisten het al langer. Ze hoefden er niet eens zelf over na te denken. De 
naam is hun aangereikt. De naam van hun kindje is door God zelf gegeven. ‘Immanuël’. God 
zelf gaf die naam aan zijn Zoon als mensenkind. Een levende verwijzing naar God zelf. 
 
Hij houdt Zich aan zijn woord. Precies zoals God al eeuwen geleden had voorzegd, ± 750 jaar 
daarvoor in de tijd van Jesaja. Immanuël: met ons is God. Dat is veelbetekenend. Want de 
aankondiging van de maagdelijke geboorte met vermelding van deze naam was een teken 
voor koning Achaz (Jes. 7:10-12). Nota bene nadat hij eerst het aanbod van een levend teken 
van God had afgewezen. Bang als hij was en volop in de crisis. 
 
Vandaag wordt juist geroepen om een levend teken van God. Wie is Hij? Waar is Hij? Wat 
doet Hij? Waarom laat Hij niet eens wat van Zichzelf zien? Wat heeft Hij mij te zeggen? Met 
moeite weet de helft van de medelanders kerst in verband te brengen met de geboorte van 
Jezus Christus. ‘O ja, da’s waar ook, nu je het zo zegt. De verjaardag van een bijzonder mens, 
een van de groten.’ Nee! Veel meer dan dat. Immanuël, dat betekent: Gód met ons! ‘Wat zeg 
je nou? Immanuël, Gód met ons?’ ‘God uit God, licht uit licht? Waar gáát het over…, kan ik 
niks mee.’ 
 
Ondertussen verschijnt een wereld van licht in beeld: Nederland maakt werk van kerst. Meer 
erover, na de reclame… ‘Zeg, over licht gesproken, heb je mijn lampjes gezien, mooi hè, al 
dat licht in het donker. Ik heb er dit jaar maar extra contactdozen voor aangelegd.’ ‘Maar, wat 
zei je ook alweer, Immanuël, God met ons? Stond dat niet op rand van de gulden, en nu nog 
op de 2euromunt?’ ‘Wacht even, nu moet zij dus even niet de frituurpan aandoen, anders 
slaan de stoppen door…’ 
 
Matteüs laat het volle licht vallen op die Naamgeving: Immanuël. Hij vertelt in de 
geboortegeschiedenis niet eens van de herberg, de voederbak, de engelenlegers, de herders. 
Hij volstaat met de Naam. Daar zit alles in. Daar zit alles aan vast. Met die naam is alles 
gezegd. Veelbetekenend. Veelzeggend. 
 
Het is ook precies wat hij wilde laten zien. In het geslachtsregister was het duidelijk 
geworden: niet dankzij mensen, maar ondanks mensen. De donkere schaduw werd getoond, in 
het opnoemen van al die namen! Juda en Tamar, Rachab, David en Batseba. En Jozef, de 
prins van David, hij werd bij het beslissende werk van God: de geboorte van Gods Zoon, 
uitgeschakeld! Wat uit Maria geboren wordt, is uit de Heilige Geest. God is met je, Maria. 
Metterdaad! Maar wees niet bang, dat is geen reden om opzij te gaan. Vertrouw alleen! 
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Immanuël, een sprekend teken. Nooit heeft die naam zo’n diepe betekenis gekregen. In de 
meest volle zin van het woord: met ons Gód! God in ons midden. Je ziet het van zo’n kindje 
in de voederbak niet af, dat Hij de enige, echte Zoon van God is, God zelf in eigen Persoon. 
Niet een of andere tussenpersoon, waarin God meekomt. Hij komt zelf in Hem. God als een 
van ons. Hij heeft zijn godheid niet afgelegd, toen Hij in een voerbak ging liggen. Hij heeft 
zijn goddelijke positie afgelegd, zijn luister, zijn eer, zijn glorie, zijn heerlijke uitstraling. 
Gods eigen Zoon is als een kwetsbare baby gaan liggen in een voederbak waar de geur van de 
dieren omheen hangt. Stamelend zeg je dat. Onvoorstelbaar, maar waar: Gód zelf! Een kind is 
ons geboren, een zoon is ons gegeven, sterke God. Als je Hem ziet, zie je God zelf! 
 
Koning Achaz weigerde indertijd een teken. Laat maar... Nu willen mensen best een teken. 
Maar waar het teken naar verwijst? God zelf die gekomen is, als een baby in een voerbak?! 
Daar haalt menigeen zijn neus voor op. Hoezo, des werelds hoogst verlangen?? 
 
Immanuël, dat wijst direct en rechtstreeks naar God zelf. Als je aan het Kind voorbijziet, zie 
je aan God zelf voorbij?! God zij met ons, het wordt een vloek, als je aan Hem voorbijleeft. 
Hij keert Zich op den duur tegen je. Hij laat Zich niet afwijzen als een lapjeskoopman. Als je 
niet met God bent, moet je het uiteindelijk zonder Hem stellen, en blijf je met alles wat je aan 
schuld en tekort hebt opgebouwd, in het donker achter. Eenzaam en alleen. Dan gaat het licht 
uit. 
 
Immanuël, God met ons. Dat is een stralend aanbod van genade. Zijn Naam geeft eeuwig 
houvast. Wat kan je gebeuren als Hij met je is? God wil er zijn, bij jou, bij mij, in Jezus die je 
van dat massieve zondeblok bevrijdt, dat tussen God en je instaat. Hij alleen maakt de weg 
vrij, zodat God dichtbij komt. Hij maakt je leven zinvol, inhoudrijk. Hij is de grond van je 
bestaan. Grote Christus eeuwig licht, niets is bedekt voor uw gezicht, die ons bestraalt waar 
wij ook gaan, al schijnt geen zon, al licht geen maan. Nooit meer eenzaam. Immanuël, met 
ons God zelf. 
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