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Preek over Lucas 1:26-38, de annunciatie 
Gehouden op zondag 2e advent, 5 december 2021 in de Oude Jeroenskerk te Noordwijk-Binnen 

Gemeente van Christus, 

Laat ik er maar eerlijk voor uitkomen: Als tiener was ik kampioen in me op zondagochtend van preken laten 
afleiden. Verleden week haalde me een oude herinnering in uit de eerste jaren dat ik vrijwillig en uit over-
tuiging naar activiteiten van de kerk ging. Dat was de schuld van het weer, want op de dag waarop die her-
innering speelde, regende en stormde het net zo als toen ik verleden week uit mijn bureaukamerraam keek 
en eigenlijk mijn preek moest gaan bedenken. 

Dat deed me dus eraan terugdenken toen wij jongeren met een ietwat orthodoxe vicaris uit onze gemeen-
te, die een tijdje het jeugdwerk deed, een weekend op pad waren. Een leuke vent, die heel modern en 
spontaan, maar ook tamelijk zwaar preekte. Zo iemand die de Bijbel openslaat en dan met die open Bijbel in 
de hand orerend heen en weer over het podium beent. Wij jongeren zaten samen op de grond, ergens in 
een schuur en ik weet nog, hoe ik al bij zijn eerste zinnen uit het raam naar buiten begon te staren, waar 
het dus regende en stormde. Al na enkele woorden stopte ik met luisteren, omdat zijn hoofdzakelijke punt 
mij eerlijk gezegd weinig overtuigde. Hij ging maar door over hoe God ongeduldig wachtte totdat wij einde-
lijk voldoende bedroefd erover waren dat Jezus voor onze zonden was gekruisigd. Want als wij ons daarover 
slecht genoeg voelden, dan, ja dan, zo deze vicaris, zouden wij eindelijk beginnen om goed, om correct te 
leven. Dan zouden wij met vloeken en liegen ophouden, dan zouden wij alleen nog naar christelijke muziek 
luisteren, nooit alcohol drinken en natuurlijk pas op onze trouwdag aan seks beginnen te denken. En pas 
dan en dáárom, vervolgde hij, zouden wij genade vinden bij God. “Hoe zou je leven”, bleef hij maar door-
vragen, “hoe zou je leven, als je écht geloofde?” 

Ik luisterde niet echt destijds, maar de boodschap kwam, zoals jullie horen, wel binnen, natuurlijk. Ik was 
een serieuze tiener en twintiger, die veel nadacht en alles heel graag goed wilde doen. Jarenlang voelde ik 
me schuldig omdat het mij, wat ik ook deed of probeerde, absoluut niet wilde lukken om van mezelf iemand 
te maken die (volgens deze preek) Gods genade verdiende. Dáárom dus staarde ik liever uit het raam dan 
weer eens te horen, hoe slecht ik toch wel niet was, hoe verkeerd ik het deed. Stormvlagen en regendrup-
pels op de ramen waren vele malen boeiender dan weer te horen hoe mijn leven er eigenlijk uit zou moeten 
zien. Ik voelde diep in mijn hart: Als God alleen onder zoveel voorwaarden en dan nog maar misschien “ja” 
tot mij zegt, dan kan ik daar onmogelijk zelf met “ja” op antwoorden. 

Ik vertel hierover omdat Maria, die nacht dat de engel haar opzocht, zo snel en onomwonden met ‘ja’ kon 
antwoorden op wat die engel zei. Sowieso integreert Maria mij mateloos. Zij droeg God zelf in haar baar-
moeder en zong dit volstrekt revolutionaire lied over de goddelijke omverwerping van de sociale orde, wat 
op onze lezing volgt en aanstaande zondag aan de beurt is. Zij is de enige vrouw die wij in de kerststallen 
kunnen zien, en hier lezen wij, dat zij “begenadigd” is, dat God haar zijn gunst heeft geschonken. Alleen zegt 
de tekst dus een ding niet, en hier komt de vraag, waar ik zelf dus steeds weer over val: waarom schonk 
God uitgerekend háár zijn gunst? Had Maria iets gedaan om die gunst te verdienen en als ja, wat? 

Uiteraard weten wij weinig tot niets over Maria, voordat de engel haar bezocht. Toen zei zij ‘ja’, maar wat 
zei zij hiervoor? Zou Maria zichzelf tot een meisje hebben gemaakt dat God zijn gunst schonk? Nee, dat ge-
loof ik niet. God schonk aan Maria zijn gunst niet, omdat Maria goed naar haar jongeren-rabbi had geluis-
terd en exact zo leefde hoe die rabbi het haar voor had geschreven. Nee, God schonk haar zijn gunst, omdat 
het nu eenmaal Gods natuur is, om zijn gunst te schenken aan jonge plattelandsmeiden en vissers, aan her-
ders en tollenaars, aan overspelige koningen en opstandige profeten, aan melaatsen en prostituees. Zo ís 
God gewoon, het staat allemaal in dat dikke boek daar. 

Als wij het verhaal van de aankondiging van de geboorte van Jezus horen, dan is de gemiddelde reactie, dat 
het indrukwekkend en misschien ook wel een beetje gek is, dat Maria het verhaal dat die engel haar vertelt, 
gelooft. Dat zij dus op het woord van de engel af gelooft, dat de Heilige Geest haar zwanger zou maken en 
dat haar zoon, de buitenechtelijke zoon van een onbenullige plattelandsmeid, als koning op een troon zal 
zitten en over een heel koninkrijk zal heersen. Ik daarentegen vraag me af, wat moeilijker is: dat bizarre 
verhaal geloven of op het andere wat die engel zegt vertrouwen, namelijk dat God haar zijn gunst, zijn ge-
nade heeft geschonken. 
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Want dát is dus, wat Maria deed, zij vertrouwde op dat woord van de engel, ze geloofde dat die engel haar 
zelf bedoelde, dat die engel het juiste meisje had gevonden. En wellicht was dát vertrouwen het wel wat 
haar begenadigd liet zijn, waarom God haar zijn gunst schonk. Wij daarentegen voelen ons veel meer thuis 
bij het idee dat wijzelf in staat zijn om een leven te leven dat als haast logisch gevolg de gunst en genade 
van God heeft. Ik denk dat de allermeesten van ons veel liever zelf voor een succesvol en volmaakt leven 
zouden werken dan afhankelijk zijn van de toezegging van God, dat hij van ons houdt. En toch is God er con-
tinu juist daarmee bezig: ons in zijn geliefden veranderen, eenvoudig door te zeggen dat wij dat zijn. 

Daarom zou ik onze evangelielezing vanochtend als volgt kernachtig willen samenvatten: ‘Een engel kwam 
tot Maria en zei: “Wees gegroet, Maria, je bent begenadigd, want God is met je”. En alle andere woorden 
vielen stil. En haar ziel voelde haar waarde. Maria was bereid voor haar opdracht.’ 

Daarbij moet je vooral bedenken, hoeveel andere boodschappen over haar waarde een 13, 14 jaar oud tie-
nermeisje in het Israël van de 1e eeuw moest negeren, om op zo’n bericht te kunnen vertrouwen. Volgens 
haar omgeving was zij eigendom van haar vader die haar binnenkort aan Josef zou verkopen. Niks eigen-
waarde, niks gunst van God, ze had te gehoorzamen en zich in haar rol te voegen, punt uit. 

Maar Maria kon op Gods woord vertrouwen. En het was het woord dat God tot haar sprak, het woord dat 
zij zijn genade waardig was, dat haar waardig maakte voor Gods genade, voor zijn gunst. Haar antwoord 
aan de engel was juist niet ‘ik zal mijn best doen om degene te zijn die God wil dat ik ben’. Nee, het was 
“laat er met mij gebeuren wat God heeft gezegd”. Maria vertrouwde erop dat zij was wie God zei dat zij 
was. En dat was voldoende. 

Wat zou er in ons leven allemaal anders lopen, anders aanvoelen, draagbaarder zijn als ook wij ons niet 
meer met alle macht in mallen, patronen of rollen probeerden te persen die anderen voor ons bedenken? 
Of waarvan wij denken dat wij daaraan moeten voldoen – om eindelijk mooi/geliefd/succesvol/gelukkig te 
zijn? Wat zou gebeuren als wij erop vertrouwden dat wij zijn wat de woorden in dat dikke boek daar bewe-
ren dat wij zijn? Als jij de toezegging dat ook jij een begenadigd, geliefd schepsel van God bent meer waarde 
toekende dan alle woorden en getallen op jouw diploma’s, op jouw rekeningafschrift, op jouw strafblad, op 
jouw partijlidmaatschapskaart, jouw corona-toegangsbewijs of in jouw paspoort? Als jij daar meer waarde 
aan hechtte dan aan alle kritiek van familie en vrienden, dan aan de eisen van de maatschappij, aan de las-
terpraat op internet of de zo onrealistische idealen van reclame of media? Wat zou gebeuren als je God 
alleen jouw waarde liet bepalen? 

Uiteraard, twijfels horen erbij, bij het leven en ook bij het geloven maar toch vind ik dat belangrijke vragen. 
Want de vraag, “Hoe zou mijn leven eruitzien, als ik echt geloofde dat ik geliefd ben door God?”, deze vraag 
opent de toekomst voor ons, schept licht in het duister, geeft ons moed en hoop en laat jouw ziel haar 
waarde kennen. Daarom heeft deze vraag een heel andere lading dan de schuld scheppende vraag van mijn 
ietwat orthodoxe vicaris toen, ‘hoe zou je leven eruitzien als je eindelijk voldoende bedroefd erover was dat 
Jezus voor jouw zonden was gekruisigd?’ 

En juist ernaar dat de toekomst voor ons geopend wordt, dat er licht komt in het duister, dat wij nieuwe 
moed, nieuwe hoop scheppen, juist daarnaar verlangen wij in deze tijd van Advent – wellicht zelfs nog meer 
dan in voorbije jaren! 

Het geloof van advent roept ons daarom op om met “Ja!” te antwoorden op het “Ja” dat God ons toe-
spreekt. Op het “Ja” dat ons en álle mensen tot zijn geliefde schepsels verklaart en dat ook alles om ons 
heen heeft geschapen. 

Laten wij dus met “ja” antwoorden op het “Ja” van die liefde waarop alle aardse liefde berust. Op het “Ja” 
dat 2000 jaar geleden een meisje aansprak dat er volop op kon vertrouwen. Op het “Ja” naar wiens geboor-
te wij uitzien. Op het “Ja” dat vol van liefde en genade onder ons, op aarde heeft geleefd, dat is gestorven 
en op de derde dag weer opgestaan. Op het “Ja” dat ons in brood en wijn wordt aangeboden opdat wij 
kunnen worden wat wij ontvangen. Het is Gods “Ja!” aan jou, aan ons allen dat ons definieert en ons leven 
onderhoudt. Als jij je afvraagt, waar je naar moet luisteren, laat je dan niet afleiden door preken die jou 
schuld aan willen praten en negeer dan de ruis van alle andere beweringen over jou. Laat er, net als met 
Maria, ook met jou gebeuren wat God heeft gezegd. Opdat ook jouw ziel haar waarde mag voelen. 

Amen. 


