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Uitleg en verkondiging vanuit Micha 5:1-4a en Lucas 1:57-68 

Ds. Simon Dingemanse 

 

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, 

Hoe kijkt u eigenlijk aan tegen ouderdom?...En jij?....Ik moet zeggen dat in de ruim 

zesendertig jaar dat ik nu predikant ben het mij opvalt hoeveel meer mensen de leeftijd van 

negentig jaar en ouder bereiken… 

 

Toen ik predikant was op Schiermonnikoog van 1985 tot 1990 was er een negentig jaar oud 

gemeentelid die daar nog door de straten fietste…dat vond ik toen nogal bijzonder…want ik 

kwam in die tijd niet veel mensen van negentig tegen… 

 

Nu is Noordwijk natuurlijk veel groter en heeft het dertig keer zoveel inwoners als dat kleine 

waddeneilandje, maar dan nog: de mensen worden gemiddeld steeds ouder en negentig jaar is 

niet eens meer zo’n bijzonderheid…ik heb hier in Noordwijk zelfs al verschillende mensen 

van honderd jaar en ouder leren kennen… 

 

Nu komt ouderdom met gebreken, zo zegt de volksmond…en dat is natuurlijk ook zo…je 

verslijt aan de tijd en daar kun je ook met cosmetische ingrepen weinig aan veranderen…maar 

soms krijgen ouderen daardoor het gevoel dat ze tot last zijn...dat ze zich niet nuttig genoeg 

maken…en daardoor niet meer meetellen…en er wordt bijvoorbeeld ook wel gesproken over 

het ‘probleem van de vergrijzing’… 

 

Maar gelukkig is er ook een tegenbeweging: dat ouderen juist gewaardeerd worden om hun 

ervaring…en dat ze door hun levenservaring wijsheid hebben opgebouwd…niet altijd 

natuurlijk, maar vaak wel…En als we al die gepensioneerde vrijwilligers niet hadden, dan 

konden we als kerk wel op het dak gaan zitten… 

 

Maar het gaat in wezen natuurlijk niet om de vraag of je je nuttig kunt maken of niet…het 

gaat erom dat je als mens sowieso waardevol bent, welke leeftijd je ook hebt…en dat is 

helemaal in de lijn van thora en evangelie…dat blijkt bijvoorbeeld uit Sara in Genesis en 

Elisabeth in Lucas…Sara is al hoogbejaard maar voor de Enige nog geenszins 

afgeschreven…zij zal een zoon baren, omdat God een bijzondere weg wil gaan met het volk 

Israël…om zo tot zegen te zijn voor heel de wereld…en Elisabeth was ook al op hoge 

leeftijd…en ook zij raakt in verwachting…want er moet een profeet zijn die de Messias 

aankondigt… omdat er toekomst moet zijn voor heel de wereld… 

 

Elisabeth is als Sara en als Rebekka en Hanna…vrouwen die onverwacht in verwachting 

raken en op de bevrijdende weg van God met de mensen een belangrijke rol spelen…en ook 

als zij al oud van dagen zijn, kunnen ze een centrale rol spelen bij het lostrekken van een 

vastgelopen geschiedenis… 

 

Zacharias als man moet voorlopig zijn mond houden…God gaat een vrouwelijke weg…met 

vrouwen van alle leeftijden…en vanmorgen zoomen we in op Elisabeth die bevallen is van 

een zoon…en als we dan op kraambezoek gaan, dan horen we de buren en de familie tegen 

elkaar zeggen: wat zal er van dit kind worden?... 

 

Ja, wat zal er van dit kind worden?...Dat is bijbels gezien een vraag die ook weer terugkaatst 

naar onszelf: Wat zal er van óns worden?...Van u, jou en mij?...En wat zal er van mijn familie 

en vrienden worden?...Wat zal er van de wereld worden?... 
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En het eerste wat dan opvalt, is dat je er nog niet bent als je geboren bent…nee, je bent er pas 

als je genóemd bent, geróepen bent…als je een naam hebt gekregen…je naam die geschreven 

staat…het kleine jongetje van Elisabeth en Zacharias is er eigenlijk pas echt op de achtste dag 

na zijn geboorte…wanneer hij besneden wordt en zijn naam krijgt… 

 

Misschien is de gewoonte van het geboortekaartje wel begonnen met het schrijftafeltje van 

Zacharias…Zacharias heeft negen maanden sprakeloos van verwondering kunnen 

aanschouwen hoe zijn bejaarde vrouw steeds dikker werd en hoe waar het was wat de hemelse 

postbode Gabriël hem verteld had…en nu zijn de dagen vervuld en moet zijn pasgeboren 

zoon een naam krijgen… 

 

En de geestelijken die op de achtste dag bij Elisabeth en Zacharias komen om hun zoon te 

besnijden, beginnen hem meteen maar alvast Zacharias te noemen… hij heeft vast een aartje 

naar zijn vaartje…zo vader, zo zoon, niet waar?...maar dat is helemaal niet de bedoeling… 

 

Daar heb je alweer een paar van die wetsdienaars die op platgetreden paadjes voor hun beurt 

spreken…Zij geven die jongen een naam die zij voor de hand liggend vinden en die past in de 

traditie…alsof Gods geschiedenis met de mensen altijd zo voor de hand liggend is…nee, het 

gaat hier niet om een zoon die in de voetsporen van zijn vader moet treden, het gaat hier om 

een mens die profeet van God moet worden… 

 

Elisabet die meer van de weg van de Enige begrepen heeft dan al die wetsdienaars bij elkaar, 

roept er meteen tussendoor: ‘Nee, Johannes zal hij heten!’… 

 

Maar ja, dat nemen ze van een vróuw niet zomaar aan…de vader moet volgens hen het laatste 

woord spreken…en wat doen ze dan: ze proberen met gebarentaal duidelijk te maken dat 

Zacharias moet laten weten hoe zijn zoon moet heten…alsof Zacharias doof is…ja, hij is 

stom, maar daarom nog niet doof…hij kan niet spreken, maar daarom kan hij nog wel 

horen… 

 

Dat is nou echt weer iets voor ons mensen, hè…ik sprak eens met iemand die een poosje haar 

stem kwijt was geweest…’Ja,’ zei ze, ‘dan lijkt het net alsof anderen ook hun stem kwijt zijn, 

want toen zei opeens ook niemand meer iets tegen mij…’ 

 

Vaak denken mensen blijkbaar dat iemand die stom is ook nog doof is…wij mensen sluiten 

elkaar zo gauw op, hè…iemand kan niet praten en ja, hoor: wij gooien ook de deur van zijn 

gehoor nog even dicht… 

 

En Zacharias vraagt met een gebaar om een schrijftafeltje en wat schrijft hij?...Jawel: 

‘Johannes is zijn naam’ en misschien schreef hij tussen haakjes er onder: ‘Ik ben niet 

doof!’…En meteen op datzelfde ogenblik: als hij als vader erkent dat híj niet de zeggenschap 

heeft over de naam van zijn kind, maar God…meteen op dat moment dat hij de door Gód 

gegeven naam Johannes opgeschreven heeft, wordt zijn mond geopend en zijn tong 

losgemaakt…en hij zingt het uit…het lijkt al bijna even Pinksteren… 

 

En Zacharias gaat dan zingen wat er van dit kind zal worden…hij profeteert wie dit kind zal 

zijn…Johannes zal hij zijn…’de Enige is genadig’ betekent dat…in die naam klinkt hoe God 

met zijn volk wil omgaan…als een God die een nieuw begin geeft…als een God die diep 

menselijk onder de mensen wil wonen… 
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Die naamgeving is zo wezenlijk…en het zegt dus ook iets over ons…in die naamgeving van 

Johannes klinkt er ook een nieuw begin voor ons…voor u, jou en mij…dat er ook voor ons 

een God is die ons een nieuw begin schenkt…een God is die met ons meetrekt in deze wereld 

met al haar ups en downs… 

 

En zo wordt ook je eigen naam van betekenis…de naam die u, jij en ik gekrégen 

hebben…want een naam krijg je altijd, die geef je normaal gesproken niet aan jezelf, nee, die 

ontvang je…ook de naam die u, jij en ik ontvangen hebben betekent dat wij ons léven als een 

geschenk ontvangen hebben…onze identiteit…wie we zijn…maar ook: wie we nog mogen 

worden… 

 

Daarom is het zo erg als je naam door het slijk wordt gehaald…met lasterpraat en roddelpers 

kun je iemand dodelijk treffen…als je beseft hoe wezenlijk naamgeving in de bijbel is, dan 

zou je alle roddelbladen moeten boycotten…en steeds weer zouden we onszelf moeten 

corrigeren als we onszelf er op betrappen dat we negatief over een ander praten…waarom 

zouden we niet proberen altijd opbouwend over iemand anders te spreken…of beter nog: 

opbouwend mét iemand te spreken?...dat kan best ook kritisch zijn…als we maar mét iemand 

spreken… 

 

Ik moet dan altijd ook denken aan dat prachtige gedichtje van Neeltje Maria Min: 

 

‘Noem mij, bevestig mijn bestaan, 

laat mijn naam zijn als een keten, 

noem mij, noem mij, spreek mij aan, 

o, noem mij bij mijn diepste naam 

voor wie ik liefheb, wil ik heten.’  

 

Het is haast een gebed dat je ook tot God zou kunnen bidden… 

 

Elisabet en Zacharias zijn er als de kippen bij om vast te leggen dat hun zoon Johannes moet 

heten…de naam die God voor hem noemde…en het nieuwe begin dat daarin doorklinkt, geldt 

dan niet alleen voor hen, maar zeker ook voor alle naamlozen…de vergeten mensen…de 

vertrapte en geschonden mensen…de oorlogsslachtoffers en vluchtelingen…de verkrachte 

vrouwen en verweesde kinderen… 

 

En als je deze genadige God wilt dienen, dan kan het niet anders of je wilt meehelpen om 

mensen hun naam terug te geven…door hun identiteit te bevestigen…dat je mag worden wie 

je in diepste wezen bent…je bezoekt bijvoorbeeld iemand die eenzaam is en noemt hem of 

haar bij de voornaam…je bevestigt een ander in zijn of haar gaven en talenten…je gunt 

vastgelopen mensen en verdwaalde kinderen een nieuw begin…een weg om te gaan naar een 

nieuwe toekomst… 

 

Het hoort allemaal bij Gods vrouwelijk weg…Gods weg ook met mensen die al oud zijn 

geworden…met de mensen van alle generaties: nieuwe namen voor vergeten mensen…nieuw 

begin waar alles vastgelopen leek… 

 

En zo kijken we vooruit naar die andere naam die God gegeven heeft aan het kind van Maria: 

Jezus…God, de Enige, die redding brengt, betekent dat…en we kijken ernaar uit dat dát 
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nieuwe begin dat God geeft steeds meer werkelijkheid zal worden in deze wereld…en in ons 

eigen leven…dat zo onze naam gezegend wordt door de bevrijdende Naam van God. Amen. 


