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Hebt u er ook zo’n hekel aan om in het donker op te staan? Ik wel. Gelukkig was het de 

laatste tijd niet erg koud, maar anders vind ik dat nog erger: opstaan in het donker en in de 

kou. Ja, niet voor niets heten deze dagen de donkere dagen voor kerstmis. En veel mensen 

hebben er een hekel aan. Dat zie je aan de vele lichtjes die mensen ontsteken, in huis, maar in 

toenemende mate ook buiten. Bij sommigen gaat dat zover dat het komisch wordt, maar ik 

kan me er toch wel iets bij voorstellen. Duisternis wil je het liefst verjagen. Vanouds is het al 

een symbool van dood en verderf. Nu daagt het in het oosten, het licht schijnt overal, dat 

zingen we graag in de advent. We strekken ons uit naar het licht, dat in onze duisternis 

schijnt. Vanmorgen wil ik met u luisteren naar vier lichtende woorden, die bij het lezen van 

Lucas 1 bij mij zijn blijven haken, en daaraan wil ik deze preek dan ook ophangen. Dat zijn 

engel, groet, Jezus en ‘laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd’.  

 

Engel. Er komt een engel op bezoek bij een jonge vrouw in Galilea, de landstreek der 

heidenen, in Nazareth waaruit niets goeds kan voortkomen. Het is de engel Gabriël die zes 

maanden daarvoor ook al verscheen aan de oude priester Zacharias. Het is opvallend dat er bij 

de geboorte van Jezus steeds sprake is van engelen. In het evangelie van Matteüs spreekt de 

engel steeds in dromen, bij Lucas verschijnt de engel, eerst aan Zacharias, dan aan Maria, dan 

aan de herders in de velden van Efratha, waarna zelfs een heel engelenkoor gaat zingen. Niet 

alleen rond de geboorte van Jezus, maar ook rond zijn wedergeboorte komen engelen voor. 

Met zijn wedergeboorte bedoel ik zijn opstanding uit de dood. Dan is er een of er zijn twee 

engelen in blinkende gewaden die verschijnen aan het graf. Blijkbaar is het zo, dat op die 

momenten heel indringend ervaren is, dat God zelf dichtbij was, dat Godzelf er achter stond. 

Een engel is een bode, hij brengt een boodschap van God over. In Jezus komt God ons zo 

nabij, dat het wel lijkt alsof de scheiding tussen hemel en aarde is opgeheven, en dat enge- 

len in en uit lopen. Een engel is een groet uit den hoge. Gegroet, je bent begenadigd, de Heer 

is met je. Dat is de functie van een engel, ons de groeten te doen van onze Vader in de 

hemel. Ik vroeg mij af: heb ik wel eens een engel ontmoet? Je hoort tegenwoordig weer meer 

van engelverschijningen. Ik vind dat wel bijzonder. Ik kan mij voorstellen dat dat voor 

mensen heel veel kan betekenen. Maar zoiets heb ik nooit meegemaakt. Heb ik dan nooit een 

engel op mijn pad gehad? En toen dacht ik: ja, meerdere malen heeft de hemelse Vader mij 

gegroet. Dan is het of even de sluier die er is tussen God en ons wordt weggenomen. Wanneer 

is mij dat dan te beurt gevallen? Bijvoorbeeld in de natuur, en dan vooral aan het water.Ik 

houd ervan om te fietsen langs het water. Soms, als het windstil is, dan is het wateroppervlak 

net een spiegel, waarin de hemel zich spiegelt. Het licht dat uit het water opblinkt als 

weerspiegeling van het hemellicht kan je dan betoveren. Het doet je opademen, het roept 

ruimte op in je hart, en een diepe vrede. Het water als engel, als groet van de Vader. Herkent u 

dat? Ik denk het wel. Je moet het herkennen, die stille groet die de Vader zendt door zijn 

bode, via de natuur. Niet alleen in de natuur ontmoeten we engelen. Vooral ook in mensen. 

Mijn moeder is een engel voor me geweest, haar liefdevolle zorg, haar psalmgezang als ze aan 

het koken was, om maar wat dingen te noemen, ja, daarin heeft de Eeuwige mij gegroet. 

Vrienden zijn soms echte heenwijzers naar God geweest. Mijn vrouw is een engel voor me, 



niet elke dag, maar toch wel vaak. Ja, mensen als engelen. Dat kent u toch ook? Mensen 

kunnen ons in de weg staan, ons belemmeren, ons hinderen. Maar ook dat kan wel eens een 

signaal bevatten, een boodschap van de overzijde, een groet van de Eeuwige. Misschien zegt 

u: ja, zo kun je alles en iedereen wel een engel noemen. Maar dat is toch wat anders dan echt 

een boodschap van een engel krijgen? Nou, mag ik dan nog eens een nuchtere calvinistische 

opmerking maken: weet u wat onze engel is? Dit boek hier, de bijbel. Daar staat Gods 

boodschap voor ons in. En op het moment dat hier in de kerk de  verkondiging klinkt, uit 

Gods Woord, spreekt God zelf u aan. De verkondiging, dat is de engel. Ja, we horen niet altijd 

wat hij ons zegt, omdat we zo gewend zijn aan preken, en er misschien als een soort 

consumenten naar luisteren, doe ik ook hoor, als ik gewoon in de kerk zit. Heeft hij het weer 

aardig gezegd of was het niet veel deze morgen? Dat is dan even onze evaluatie bij de koffie 

en dan hebben we dat ook weer gehad. Maar wat zou er gebeuren, als we naar de kerk gingen 

met de verwachting dat de Here God ons echt iets zeggen wil, door de verkondiging van zijn 

Woord? Wat zou er gebeuren als we vanuit die verwachting zouden luisteren, onze oren 

zouden spitsen, ons hart open zouden stellen voor dat ene dat God ons deze morgen op het 

hart wil binden? Dan zouden we anders uit de kerk komen, een beetje duizelig misschien, 

alsof we een engel hadden gehoord die tegen ons zei: Gegroet, jij begenadigde. 

 

Ja, en dat brengt mij op het tweede woord: de groet. Wees gegroet, jij begenadigde. Dat zegt 

de engel tegen Maria. In het Grieks staat hier een woordspeling. Gegroet en begenadigde, dat 

komt van een zelfde woordstam, en de grondbetekenis heeft te maken met: je verheugen. 

Gegroet, dat is: verheug je. En begenadigde dat is: je hebt reden je te verheugen. De engel 

brengt vreugde in het leven van Maria, want de Eeuwige verheugt zich in haar, heeft haar 

begenadigd. Genade, dat is een ouderwets woord. Als jongen moest je dat zeggen, als je met 

vechten verloor en de ander je spierballen aan het rijgen was. Een naar woord om te zeggen: 

genade. Het wordt haast niet meer gebruikt. Het gekke is dat het tegenovergestelde nog wel 

vaak gebruikt wordt: het. woord genadeloos. Genade is uit, genadeloosheid is in. Bij 

genadeloos krijg je het koud om je hart. Wij kennen het allemaal uit ervaring. We gaan vaak 

zo genadeloos met elkaar om. Zo zonder respect, hard en onverschillig, onverzoenlijk ook. 

Genadeloosheid kennen we wel. Kennen we dan ook de genade? Het is van oorsprong zo'n 

vreugdevol woord. Genade, dat betekent dat je gegroet wordt, bij name genoemd, bevestigd in 

je bestaan. Het was in Israël geen gewoonte om vrouwen te groeten. Maar hier wordt een 

jonge vrouw uit een onbetekenend stadje gegroet, door een engel, door een bode van God. 

Gegroet, bevestigd worden, bij name genoemd. Daarover gaat het voortdurend in het 

evangelie. Dat is ook de boodschap van de engel: verheug je, wees gegroet, jij in wie God 

zich verheugt, jij, die vreugde ontvangt. Want je ontvangt in je buik een zoon, doordat de 

Geest je zal overschaduwen. God zelf bouwt zijn nest in je, komt in je wonen, God komt 

onder mensen wonen, als een mensenkind dat in je groeit en dat jij mag baren. Dat is een 

boodschap van vreugde, van bevestiging. Door deze genade worden wij bevestigd in ons 

bestaan. Heb ik die bevestiging wel eens ervaren? Geloof ik, dat God ook mij groet, bij name 

kent, bij name noemt? Ja, dat ken ik, dat geloof ik, dat beaam ik. Zo is God. Dit is zijn 

boodschap. Voor mij, voor u, voor jou. Gelooft u dat? Beaamt u dat? Hoort u het, het wordt u 

gezegd: Gegroet, jij begenadigde. Hebt u zich ooit als zodanig beschouwd, als een 



begenadigde? Als je dat kent, als je genade kent als bron van vreugde, dan ken je Jezus. Want 

hij is de belichaming van genade.  

 

En daarmee kom ik op het derde woord: Jezus. "Maria, zegt de "engel, je zult een zoon 

krijgen en je moet hem de naam Jezus geven. Jezus. Dat is de Griekse vorm van het 

hebreeuwse Joshua. Dat betekent: De Heer redt. Die naam is naar waarheid mijn Jezus ook 

waard. Want hij kwam om zalig te maken op aard. Geen naam is er zoeter en beter voor 't 

hart, hij balsemt de wonden en heelt alle smart. Het is een wat ouderwets lied, maar ik ben het 

er nog helemaal mee eens. Want er is geen andere naam die zoveel vreugde oproept, als de 

naam Jezus. Want als we het hebben over de groeten van de Vader, dan hebben we het over 

Jezus. En als we het hebben over genade, dan hebben we het over Jezus. Alle diepe vreugde, 

alle diepe genade-ervaringen, alle ervaringen van verzoening, van heelwording, dat alles vindt 

zijn volle ontplooiing in de naam Jezus. Wie Jezus ontmoet, die wordt bij name genoemd door 

de Vader, bevestigd in zijn bestaan. En dan gaat er iets gebeuren, dan blijft een mens niet 

hetzelfde, dan blijft de wereld ook niet dezelfde. Want, zegt de engel, dit kind zal op de troon 

van zijn Vader David zitten, en aan zijn koninkrijk komt geen einde. Alles brengt hij onder 

zijn verlossende heerschappij. Waar Jezus verschijnt, vlucht de duisternis weg. Waar Jezus 

heerst, wordt de ban van het kwaad gebroken. De profeten in het oude Israël verlangden er al 

naar en spraken erover. Zoals Maleachi. Als de Heer komt naar zijn tempel, zal hij daar alles 

rechtzetten. Zitting zal hij houden op zijn richterstoel en dan zal hij de mensen zuiveren. 

Maleachi ziet dat vooral ook in het licht van de tempelcultus. De zuivering zal vooral een 

reiniging van de priesters zijn, zodat God weer op de juiste wijze aanbeden wordt. Het gaat er 

bij hem vooral om dat die messiasfiguur de vreugdevolle dienst aan God in ere zal herstellen. 

De engel die tot Maria spreekt legt weer andere accenten. Hij sluit aan bij profetische 

woorden die over de messias spreken als een koning. Maar ook een koning in Israel was 

vooral een rechter, die menselijke verhoudingen weer recht moest zetten. Het kind van Maria 

zal, als het eenmaal groot is, zeker een koning zijn, en een soort priester die de eredienst 

zuivert. Maar hij zal het wel op zijn manier doen. Door een profetische boodschap te brengen, 

door zieken te genezen, door lief te hebben zoals nooit iemand liefgehad heeft. En vooral 

daarom is hij nog steeds voor mensen een Joshua, een ‘de Heer redt’. Want wij weten één 

ding, zaken rechtzetten en zuiveren, dat kan alleen de liefde. Als er geen liefde is, wordt 

rechtzetten tot dwang en zuiveren tot geweld. Jezus is ons daarom zo lief, omdat hij geen 

dwang, geen geweld, geen fanatisme uitdroeg, maar altijd oog had voor wat mensen echt 

nodig hadden en van hen alleen vrijwillige liefde vroeg. Helaas heeft de kerk, heeft het 

christendom lang niet altijd in zijn geest gehandeld. En het lijkt voor ongelovigen wel steeds 

meer alsof godsdienst alleen maar leidt tot fanatisme, tot strijd, tot geweld. Ik zou er wat voor 

over hebben als wij hen konden laten zien wat godsdienst echt wil zijn: naastenliefde, vrede, 

rechtvaardigheid. Natuurlijk, wij zijn ook mensen met onze beperkingen. Maar we willen toch 

graag proberen volgelingen van Jezus te zijn. En vandaag, nu die engel ons groet en ons van 

Jezus spreekt, stemmen we ook in met zijn woorden, net zoals Maria deed.  

 

Daarmee kom ik tenslotte op het vierde woord. ‘Laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd’. 

‘Laat er met mij gebeuren’ is in de latijnse bijbelvertaling 'fiat mihi'. En ,daar komt onze 

uitdrukking vandaan: je fiat geven. Maria geeft haar fiat. Zoals de oude vertaling het zei: Mij 



geschiede naar uw woord. De Beatles hebben dat zo prachtig bezongen in hun lied Let it be: 

'When I find myself in times of trouble, mother Mary comes to me, speaking words of 

wisdom: let it be'. Let it be: laat het geschieden. Als je dat zegt, dan beaam je wat je wordt 

aangezegd. Dan stem je in met wat je beloofd is. Meer zelfs, dan ben je van harte bereid om 

ook mee te werken aan de vervulling van de belofte. Deze eenvoudige jonge vrouw vatte de 

moed, de geloofsmoed, om moeder te worden van de zoon van God. Misschien heeft het 

woord moeder wel te maken met het woord moed.Wie de moed heeft om te beamen wat God 

hem of haar belooft, die wordt moeder van Jezus. De vogel van Gods Geest wil nestelen in 

ons hart, en als wij dat beamen, ons fiat geven, dan worden wij zwanger van Gods Woord, 

dan groeit in ons innerlijk de verlosser, dan neemt het kind Jezus ons in beslag als zijn 

koninkrijk, ons onder zijn verlossende heerschappij. Het ene nodige is, dat wij dit van harte 

beamen. Ja, Heer, let it be. Amen. 

 

 

Gebed om ontferming 

 

O God, wij roepen u aan voor vrouwen die niet meetellen, die door culturele of godsdienstige 

regels zwijgen moeten, veel moeten dulden, zich niet vrij kunnen uiten. Voor hen bidden wij 

samen 

 

O Gij, die het hart zijt van het heelal, wij roepen u aan voor mannen die door culturele of 

godsdienstige regels gedrongen worden tot agressie en geweld, die aangezet worden tot haat 

jegens andersdenkenden, en gedwongen de belangen te verdedigen van een kleine groep 

machtigen en rijken. Voor hen bidden wij samen  

 

O Vader van alle mensen, wij roepen u aan voor kinderen die niet opgroeien in een veilig 

gezin, die niet leren de diepe betekenis van het leven te verstaan, die niet voelen kunnen, dat 

hun engel hen begeleidt en groet namens u. Voor hen bidden wij samen:  

 

 

 


