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Uitleg en verkondiging vanuit Jesaja 55:6-11 en Lucas 1:26-38 

 
Gemeente van onze Heer Jezus Christus, 

Hoe komt zo’n verhaal van vanmorgen op ons over?...Maria, die een engel ontmoet en dan te 

horen krijgt dat ze zwanger zal worden door de heilige Geest…dat is zacht gezegd toch 

hoogst merkwaardig…kan zoiets nog landen in de oren van moderne mensen zoals wij?… 

 

En hoe komt zoiets over bij jonge mensen die misschien minder vertrouwd zijn met 

bijbelverhalen dan de generatie boven hen?...Dat het over een engel gaat, is nog niet het 

grootste probleem, want er zijn ook genoeg popsongs waarin engelen naar voren komen…U2, 

Do, Robbie Williams en ga zo maar door… 

 

Maar die maagdelijke geboorte…dat gaat er tegenwoordig toch niet meer in…dat druist zo in 

tegen onze kennis en verstand…iedereen weet dat er een vrijpartij nodig is en dat een zaadcel 

bij een eicel moet komen, wil er een kind geboren worden…dat leer je op school bij biologie 

als je een beetje verlegen zit te luisteren naar de seksuele voorlichting… nu, dan lijkt dat 

verhaal uit Lucas 1 op het eerste gehoor weinig met onze werkelijkheid te maken te hebben…   

 

En dan hebben we het nog niet over sommige jonge mensen die zich storen aan dat al te 

gemakkelijke zwanger worden in de bijbel…die jonge mensen leven in een liefdesrelatie en 

zouden ook dolgraag een kind willen krijgen, geboren uit die liefde, maar dat gebeurt 

niet…hoe zou dat verhaal van vanmorgen hún in de oren klinken?... 

  

Hormoonbehandelingen, IVF, we kunnen van alles aan medische techniek van stal halen  

tegenwoordig, maar soms gaat alles mis en blijft je diepe verlangen onvervuld…tot hun grote, 

stille verdriet…ja, we denken wel eens dat alles maakbaar is…en soms hopen we 

daarop…maar het is niet zo…het is voor mensen die ongewenst kinderloos zijn ook vreselijk 

als anderen spreken over ‘een kindje maken’…alsof je kind een product is in plaats van een 

geschenk… 

 

Dat soort gedachten –vanuit de biologie of je eigen persoonlijke verdriet- kunnen allemaal bij 

je boven komen, wanneer je luistert naar dit verhaal… gedachten die heel begrijpelijk zijn en 

ook gehoord moeten worden, maar die tegelijkertijd toch niet raken aan de kern, aan de 

diepere betekenis van dit verhaal… 

 

Want waarom vertelt Lucas ons dit eigenlijk?...Ik bedoel, hij had het ook achterwege kunnen 

laten…Marcus die al eerder dan Lucas zijn evangelie schreef, vertelt er toch ook niets 

over…die begint gewoon met Johannes de Doper en dat Jezus dan bij hem komt om zich te 

laten dopen…dat is voor Marcus het beslissende begin…niks over engelen die geboortes 

aankondigen en vrouwen die op een wonderbaarlijke manier zwanger raken en over Maria en 

Jozef met een kindje in een kribbe… 

 

Waarom Lucas dan wel?...Wil hij  - als arts, want dat schijnt hij te zijn geweest -

gynaecologische informatie geven over de geboorte van Jezus?...Of maakt hij een begin met 

een theorie over engelen?... Nee, hij wil alleen maar vertellen wie Jezus is…en dan niet 

abstract, in het algemeen… nee, hij wil vertellen wie Jezus concreet is voor zijn lezers… voor 

u, jou en mij dus…heel persoonlijk, helemaal gericht op relatie… 

 

Hij wil eigenlijk vooral twee dingen zeggen:  Jezus is echt een van ons…èn: Jezus is helemaal 

van God…laten we daar eens even samen over nadenken… 
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Jezus is echt een van ons…d.w.z.: Hij is – net als wij – naakt geboren…geboren uit een 

vrouw…net als de mannen die van de week bij mij de vuilnis kwamen ophalen…en net als 

premier Rutte die door sommigen als de baas van het land wordt beschouwd…en net als de 

kinderen die in vluchtelingenkamp Moria op Lesbos in een tent moeten slapen…allemaal 

naaktgeboren…allemaal even kwetsbaar…allemaal even afhankelijk van de liefde van 

mensen om hen heen… 

 

Zo zijn u, jij en ik ook begonnen, niet waar: afhankelijk van mensen die je met liefde 

omgeven…en nu zijn wij ergens onderweg in ons leven, niet wetend wat ons allemaal nog te 

wachten staat…wel wetend dat het leven bergen en dalen kent, hoogtes en dieptes…winst en 

verlies…geluk en ongeluk…himmelhoch jauchzend en zum Tode betrübt… 

 

Dát leven deelt Jezus met ons…met huid en haar…Hij is geboren uit een eenvoudige jonge 

vrouw…Hij had liefde nodig, net als wij…Hij was kwetsbaar, net als wij…Hij heeft op 

bergen gezeten en is door diepe dalen gegaan…Hij heeft geluk gekend, maar zijn leven was 

op een gegeven moment ook een martelgang…Hij is écht een van ons, dat is het éérste wat 

Lucas ons duidelijk wil maken… 

 

Maar wat daarbij nu zo ongelooflijk belangrijk is, is dat Hij tegelijkertijd helemaal van God 

is…helemaal van God…zo helemaal van God, dat volgens Lucas daar zelfs geen man tussen 

kan komen…want die mannen, ja, die lijken zo gauw op haantjes die denken dat ze het 

gemaakt hebben en het wel zullen blijven maken…maar het leven is niet maakbaar, weet u 

nog…nee, het leven is in diepste wezen een geschenk… 

 

Ja, ik weet het wel…soms is het leven een heel moeilijk geschenk…juist door die 

kwetsbaarheid en al die verliezen die er kunnen zijn…juist doordat je als mens gemakkelijk 

kunt breken…juist omdat je kind ook gehandicapt kan zijn, omdat het biologisch lang niet 

altijd volmaakt gaat…maar toch: het leven is en blijft een geschenk…’zie, jij zult in je schoot 

ontvangen en baren een zoon’…ontvangen…zegt de engel Gabriël – letterlijk vertaald – tegen  

Maria…’en zie, ook Elisabet, die aan jou verwant is, ook zij heeft in haar ouderdom een zoon 

ontvangen’… 

 

Kijk, de nieuwe bijbelvertaling, ook de nieuwste die we net hebben uitgepakt, vertaalt dan 

met ‘je zult zwanger worden’ en ‘ook Elisabeth is zwanger, ondanks haar hoge leeftijd’… dat 

is eigentijdse taal…maar er staat letterlijk ‘in je schoot ontvangen’…dat klinkt natuurlijk 

ouderwetser, maar het waardevolle va die vertaling is dat het woord ‘ontvangen’ behouden is 

gebleven… 

 

Want Elisabeth en Maria hebben niets gemaakt…hun mannen hebben niets gemaakt…nee, zij 

hebben ontvangen…Maria ontvangt haar kind van God…het is een geschenk en daarom 

noemt Gabriël haar allereerst ‘begenadigde’ nog vóórdat hij haar naam noemt…het geschenk 

gaat vooraf aan je naam…Gods genade gaat vooraf aan je identiteit…zij mag uit en voor het 

geschenk van God leven…en daarmee bedoelt Lucas niet te zeggen dat je met behulp van 

God lekker gemakkelijk zwanger kunt worden en dat het dan altijd goed gaat…nee, het gaat 

in die zin niet over biologie, het gaat bij déze verwachting over theologie: kennis van 

God…Lucas vertelt ons hoe God zich te kennen geeft… 

 

God zelf geeft zich te kennen in deze zwangerschap van Maria…in dit kind…in Jezus – niet 

Jozef, haar verloofde – nee, God zelf  geeft zich te kennen als mens…God wordt naakt 



3 
 

geboren…God maakt zich afhankelijk van de liefde van mensen… God is kwetsbaar…gaat 

met ons over bergen en door dalen…Hij lijdt pijn, breekt en sterft zelfs net als 

wij…allemachtig, wat diep menselijk!...  

 

En zo heeft dit verhaal over die wonderlijke zwangerschap dus álles met onze werkelijkheid 

te maken... 

 

Jezus is niet uit de lucht komen vallen…dat zou je nog bij Marcus kunnen denken, want dan 

komt Hij er opeens als volwassen man aanlopen…maar Lucas vindt het wezenlijk om anders 

te beginnen: Hij is echt een van ons…Hij is gegroeid in de buik van Maria, die misschien wel 

drie maanden liep over te geven…Hij is naakt ter wereld gekomen…en juist zo, alleen zo is 

Hij helemaal van God…ademt Hij met Gods adem en geeft Hij Gods Woord handen en 

voeten…   

 

Wat betekent dit?...Dit betekent dat wij ten diepste nooit alleen zijn…God is met ons, 

Immanuël…dat wil zeggen: de Enige, de God van Israël, deelt in alle opzichten ons kwetsbare 

bestaan: als je geboren wordt…als je weerloos en afhankelijk bent…als je valt en opstaat…als 

je je baan verliest…als je je kerstpakket bij de voedselbank moet halen…als je ziek wordt 

door corona en misschien niet meer beter wordt…als je feest viert en gelukkig bent…als je je 

liefste bemint en als je een partijtje voetbal speelt…maar ook als je je liefste plotseling 

verliest…als je leven een martelgang wordt…als je sterft…God is met je…Hij gaat met je 

mee…Hij gaat voor je uit…om een weg voor je te banen… 

 

Dat is de geloofsbelijdenis van Lucas als hij dit verhaal vertelt…want, zegt Gabriël –de 

gabber, de vriend van God- ‘geen Woord van bij God zal machteloos zijn’…het zal hier 

beneden doen wat gedaan moet worden, zo hoorden we daarnet ook de profeet Jesaja al 

roepen…zo zal Gods vleesgeworden Woord – Jezus – doen wat gedaan moet worden, 

namelijk het goede leven recht doen…het goede leven terecht brengen, wat er ook gebeurt…  

 

Weet u: Lucas vertelt dit soort dingen helemaal vanuit Pasen…vanuit de gekruisigde die is 

opgestaan… 

  

En het gaat er nu om hoe dít verhaal van vanmorgen op ons over komt…op ons moderne 

mensen…en hopelijk zijn er ook nog steeds jonge mensen die het horen...Natuurlijk: het is 

een hoogst merkwaardig verhaal en het kan allerlei gedachten en associaties oproepen…en 

vragen ook…maar ik hoop en bid dat één ding goed is overgekomen: het heeft alles met ónze 

weerbarstige  werkelijkheid te maken…en het is puur evangelie in een notendop: jij, 

mensenkind, vrees niet, je hoeft niet bang te zijn…je bent niet alleen…want God deelt ook 

jouw leven met huid en haar… 

 

En juist omdat in Jezus God zelf helemaal bij ons komt en ook het menselijk leven in de 

modder met ons deelt…juist daarom moet er steeds actie zijn...Kerk in Actie…Kerk in Actie 

bijvoorbeeld voor de weeskinderen in Rwanda…Kerk in Actie voor die kinderen in het 

vluchtelingenkamp Moria…die in een tent moeten slapen die misschien wel onder water komt 

te staan als het hard regent…Kerk in Actie zoals de kerstmarkt was bedoeld, georganiseerd 

door de diaconie samen met Wake up en de Roemeniëwerkgroep…die nu wegens corona niet 

fysiek kan doorgaan, maar wel online…ook voor kwetsbare kinderen…in Namibië en 

Roemenië… 
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‘De Heer wil ik dienen,’ antwoordt Maria tegen Gabriël…’laat er met mij gebeuren wat u 

gezegd hebt’…als je op die weg van God wilt meegaan, dan ervaar je meteen de roeping als 

persoon en als kerk om het kwetsbare leven van grote en kleine mensen te ondersteunen en 

met liefde te omringen…en zo kunnen ook wij binnen onze mogelijkheden en 

onmogelijkheden uit het Woord van God leven en mensen helpen om adventsmensen te 

worden vanuit dat kernwoord van advent: vrees niet, wees niet bang, je bent niet alleen. 

Amen.  


