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Inleiding op de lezingen 

 

We zongen onszelf net in het smeeklied [463 : 2-5] de 4 zondagen van Advent te binnen: 

troost, herderlijke bescherming, roze dageraad – en voor vandaag de roep om het doen 

regenen van gerechtigheid in vrede. We beleefden die 4 zondagen dit haar met het begin van 

het evangelieverhaal v Lukas, het lange hoofdstuk over de oude vermoeide priester Zacharias 

en het jonge dienstvaardige meisje Maria. Er zijn 2 kinderen aangekondigd. De beide 

aanstaande moeders, Elisabet en Maria, zijn samengekomen, hebben samen gezongen van de 

nieuwe tijd die op doorbreken staat. En vandaag horen we van de geboorte van het eerste 

kind, de wegbereider. Maar het gaat niet om de geboorte op zich – de nadruk valt op het 

geven van de naam; als die ‘geroepen’ wordt (zoals dat in echte bijbeltaal heet), de dragers 

ervan toegeroepen – dan is dat hun roeping, de roeping om hun naam te zijn. Zo komt het 

bijzondere, eigenzinnige leven v dit kind ter sprake.  

Voordat we het evangelie gaan horen, met een lied vol van de bijbel van Israel, horen we eerst 

uit dat boek, een profetische stem, Micha 5: 1-4a, 6, daarna Lucas 1 : 57-80 en lied 324.  

 

Gemeente van Jezus de komende Heer,  

 

wat geeft dit lied sterk alles weer wat de bijbelse verhalen ons willen inprenten, aan troost en 

moed, aan redding en vurigheid, aan beschaming en uitdaging, aan zielekracht en 

herbronning. Leest u dit liedvanmiddag nog eens na, om de kracht van dit lied binnen te laten 

komen. Dit is echt 1 van mijn favoriete liederen… 

Hetzelfde klinkt ook in het lied van Zacharias, al die grote meeslepende woorden die de bijbel 

tot een levensboek maken, een boek om uit en mee te leven, persoonlijk en in deze verrotte 

wereld: God die trouw is de generaties door, trouw aan zijn verbond. Zo is God God, dat is het 

bijzondere aan Hem: dat hij een God met en voor mensen is. 

 

Dat is geen gemakkelijk verhaaltje, geen lieftallig sprookje. Het is een harde, weerbarstige 

werkelijkheid, die zomaar weer kan stranden op de hardheid van onze afweer, van al die 

machten in ons en om ons heen die in onze wereld niet Gods vrede en recht willen. Kan Gods 

werkelijkheid daar doorheen breken? 

 

Al deze verhalen roepen allereerst de vraag op: wie, hoe is die God dan van wie in die verhalen 

verteld wordt? We hebben enkele weken geleden de avond met liedjes van Stef Bos moeten 

missen. Hij zong ooit een cd vol met liederen over bijbelse figuren. Hij zong ook een ‘Lied van 

God’, die hij sprekend opvoert : “Ik ben een speelbal / In de verbeelding van de mens (...) / Ik 

voel me eenzaam en onzichtbaar / Al ben ik ook bekend / Er is teveel van mij gemaakt / Wat 

ik helemaal niet ben...”  

Ik val hem bij – alles wat wij v God vinden stoppen we in het beeld dat we v Hem maken. Ook 

Stef Bos doet dat in zijn ‘Lied van God’ – ook ik doe het. We ontkomen er niet aan.  



Het enige wat helpt is: je steeds laten corrigeren door hoe het werkt, hoe het uitwerkt, wat er 

in Gods Naam gebeurt, gedaan wordt. Je steeds laten corrigeren door anderen die anders zijn 

en die je uitdagen om je te verantwoorden. Je steeds laten corrigeren ook door de verhalen v 

onze geschiedenis - de verhalen van de bijbel voorop. 

 

In het evangelieverhaal dat we hoorden zit zo’n correctie, zo’n breuk: deze God is niet de 

behoeder van de bestaande orde, niet de garantie dat alles bij het oude blijft; dit nieuwe kind 

is niet de opvolgende zoon van zijn vader in de rij, nee: hij moet heel beslist een andere naam 

krijgen dan zijn vader, dus een andere taak krijgen. Het fatsoen, de gewoonte wordt goddelijk 

doorbroken – want dit kind moet bijzonder zijn, eenzaam, heilzaam, geroepen voor allen uit. 

De samenleving wordt even ontregeld, de norm doorbroken – daarin zit deze bijzondere 

God..., Gods Geest... 

 

Wat zou ik graag zo’n soort doorbraak willen merken in onze moderne wereld. Waarom lukt 

dat maar niet? Waarom leiden alle klimaatoverleggen niet tot zorg voor de aarde en de 

schepping waar wij deel van uitmaken? Waarom kunnen we niet tot een economie komen die 

boven alles gericht is op het welzijn van mensen, ook van de mensen aan de rand en van de 

generaties na ons? Waarom staat het wereldwijd delen van de coronavaccins niet voorop? 

Kortetermijn-belangen, vastgelopen bureaucratie... Verontrustend... Het verbond vanuit God 

staat op het spel... 

 

Priester Zacharias voerde wel de rituelen van dat verbond uit, maar geloofde hij er nog in? Hij 

wordt tot zwijgen gebracht vanwege zijn ongeloof - niet als straf, maar om een verstilde 

bezinningsruimte binnen te treden. En als hem dit kind, dit blijk van Gods doorgaande genade, 

geschonken wordt, kan hij weer spreken, allereerst een zegening van deze God, uitlopend in 

het oude lied van zijn volk als nieuw.  

Ik ben geraakt door de oude woorden van het verhaal van Israel die hij in zijn lied oproept. Ik 

houd van die woorden. Daar zit voor mij de essentie van wie God is: God niet als een verre, 

hoge, hemelse almacht, maar als een bevrijder-God, die zich laat raken door mensen; die zich 

verbindt aan een volk, het vrijkoopt uit de verslaving (het oerverhaal van Israel, dat ook hier 

klinkt), dat volk heelt, die het verkeerde wegstuurt / vergeeft. Een God die verbondspartner 

van mensen wil zijn – die dus ons wil als verbondspartners...  

Hoe dan? Wat staat ons te doen? De oude verhalen vertellen ervan, en Zacharias roept het 

op: God dienen in liturgie en leven, lied en daad, vroomheid en gerechtigheid (allemaal 

woorden voor hetzelfde). Samen komend in: je voeten laten zetten op de weg van de vrede – 

sjaloom, welzijn, heelheid ongedeeld. 

 

De profeet Micha heeft het al over een alternatieve heerser als een herder, in de kracht van 

de Eeuwige, in de kracht van een God die wel hoog zit, maar die laag ziet, die zijn hoogheid 

zoekt in de laagte waar mensen creperen – dat is de weg van de vrede. Zo’n God die wij niet 

zouden bedenken, die wij altijd weer kwijtspelen - die moet (zegt ook Micha al) steeds weer 

als dauw bij ons binnendruppelen, ons hele levenssysteem in…  

 



Dat profetische geluid van Micha en Zacharias bereidt ons voor op het vieren van Kerst als 

Christusfeest. Dat brengt Lucas bij ons binnen met die oude woorden ‘en het geschiedde’, die 

rare zinswending die ook in de bijbeltaal al vreemd klinkt, die moderne vertalingen graag 

weglaten. Het klinkt in het Kerstverhaal zelf (‘En het geschiedde in die dagen…’), het klinkt ook 

vele malen in dit lange voorbereidende hoofdstuk. Dat betekent: vanuit God gebeurt er iets, 

wordt er een geschiedenis in gang gezet.  

 

Ja, een vertaling doet er toe: het slot van het lied van Zacharias moet niet zijn: ‘zodat we onze 

voeten kunnen zetten op de weg van de vrede’ (NBV21) – nee: het is geen eigen activiteit van 

ons, het gebeurt, geschiedt aan ons, de Opgaande ‘richt onze voeten naar de weg van de 

vrede’. Dat is dus om te beginnen geen daad van ons, maar iets wat ons overkomt, ons 

geschonken wordt, en zo ons aandrijft om te gaan, om anders te gaan dan wij zouden doen. 

Wij verspreiden van nature geen vrede op aarde, ons Europa verspreidt nog steeds geweld en 

onrecht, en wij stoppen dat niet. Er is een breuk nodig, een inbreuk van Godswege, er moet 

iets ‘geschieden’,  anders gebeurt er nooit iets aan heil. Dat is het verhaal van Christus-Kerst: 

God onder ons, lett. onder ons, in een kind. Inderdaad: verwarrend, ontregelend, zelfs 

vreeswekkend, zoals Lucas vertelt over de omwonenden (en in het Kerstverhaal ook de 

herders), ontzagwekkend... Daar moeten we altijd weer door heen.  

 

Toeleven naar Kerst is leren leven met een breuk in het bestaan – dat het anders moet met 

ons en onze wereld, anders gaat, anders zal. ‘There’s a  crack in everything, That’s how the 

light comes in’, zong Leonard Cohen. De scheur gaan zien in onze wereld, en die dan ook als 

een kans voor Gods licht. Niet de oude namen, niet de naam van de uitgebluste priester, maar 

van de aankondiger van de nieuwe tijd, een vrouw die die nieuwe naam roept tegen alle 

traditie in, mensen met nieuwe inhoud die ons voorgaan naar de verandering waar de aarde 

en de mensen die aan de kant geschoven zijn, die te kort komen om smeken. We hebben deze 

week weer vele mooie woorden en beloften gehoord, maar ik kan ze niet meer geloven… - als 

daarin geen breuk hoorbaar, zichtbaar wordt.  

 

Laatste zondag van Advent, bijna Kerst. God komt – God komt daar waar wij zijn, waar wij 

tekorten ervaren. Lucas vraagt ons ons te identificeren met zijn vertelfiguren die zich in die 

scheuren lieten trekken, lieten openbreken door de adem van Gods Geest, om wegbereiders 

te worden van het komende Christuskind. Om te zingen van een God die onze voeten richt op 

de weg van de vrede, om dat te laten geschieden, te laten beginnen.  

De voorzangers zingen ons dat met de lofzang van Zacharias voor, lied 158b. 


