
Verkondiging Eerste Adventszondag 29 November 2020 - Welkomkerk 

                                       (zie 30-11-14/12-12-04) 

Lezing: Jesaja 9: 1 - 6 

        Lucas 1: 1 - 25 

 

Intro 

‘Vol Verwachting’ zouden we boven de viering van deze Adventszondag 

kunnen zetten. 

Advent, een periode waarin we zelfs tot tweemaal toe horen over 

aanstaande moeders, van oud tot jong. 

Advent, een periode van verwachting, van bezinning en inkeer, van 

voorbereiding op het Kerstfeest, de geboorte van Jezus Christus. 

De voorbereiding op zijn komst, zijn Adventus, brengt ons stapje voor 

stapje dichter bij het moment waarop het Licht doorbreekt in de 

wereld. 

 

Vanmorgen luisteren we naar de vóór-geschiedenis van Jezus' geboorte. 

Lukas vertelt als enige van de evangelisten over – noem het maar - 

Gods voorbereidend werk. Lukas heeft bronnenonderzoek gedaan, als 

het ware de betrokken geïnterviewd en zo komt hij in zijn Evangelie 

heel dicht bij Gods ingrijpen in de mensen-geschiedenis. 

Hij doet dat, door in een mooie afwisseling tweemaal te vertellen 

over aankondiging, 

geboorte, 

de lofliederen daarbij, 

tot aan naamgeving en besnijdenis van zowel Johannes de Doper als 

van Jezus Christus. 

Luisteren, in alle drukte van corona, Sint en Baudet – in willekeurige 

volgorde -  om te proberen ons een beeld te vormen van wat dáár twee 

duizend jaar geleden gebeurde in Jeruzalem én zo in stilte lijnen 

trekken naar het heden, dát willen we vanmorgen doen. 

 

Lukas sluit in zijn Evangelie aan bij het Oude Testament, het oude 

blijvende verbond van God en zijn volk. 

God begint niet volledig opnieuw, los van het verleden, maar Hij 

begint op de plaats waar je dat misschien wel zou mogen verwachten: 

in de tempel in Jeruzalem maar dan met een doodgewone priester. 

Zo gaat Hij in zijn werk nooit voorbij aan wat Hij al eerder onder 

mensen gedaan heeft. Ook nu niet. Ook vandaag niet. 

In die tempel, Gods huis op aarde, dáár begint dit Evangelie van 

Lucas en het eindigt er trouwens ook, als de eerste gemeente daar 

met lofzangen samen komt (Lucas 24: 53). Gods huis, het is goed om 

er te zijn (we zongen ervan in Psalm 84). 

 

Sommige mensen zeggen wel eens, dat God de kerk in deze tijd wel 

afgeschreven zal hebben - het instituut ‘kerk’ stelt zo weinig meer 

voor - maar op grond van Lukas 1 mogen we zeggen: 

 

áls God in deze tijd iets nieuws zal doen, 

dan zal Hij ook nu in zijn kerk, in de gemeente van Jezus Christus 

beginnen - met doodgewone mensen. Dáár mogen we naar uitzien... Zo 

is het 2000 jaar geleden ook gegaan. 

 



Opeens is de tijd gekomen, dat de profetieën van Jesaja in vervulling 

beginnen te gaan. ‘Het volk dat in duisternis ronddoolt’ ziet een 

eerste morgenlicht, heel flauw nog, maar het komt én een stem begint 

te spreken in de STILTE. 

 

Want het is stil in Israël. De stem van God wordt amper meer gehoord 

en het doet een beetje denken aan het begin van het boek Samuël:  

‘Er klonken in die tijd zelden woorden van de HEER 

 en er braken geen visioenen door’.  (I Sam. 3: 1) 

Jaren en jaren is het stil gebleven na de laatste profeten, na de 

afsluiting van wat wij noemen: het Oude Testament, de TENACH. 

En dan opeens begint het licht te worden, daagt het in het Oosten. 

Opeens is er sprake van het Woord van God, van een ‘verschijning’ 

(vers 11). 

Zou er dan toch nog toekomst zijn voor Israël? 

 

Wij worden meegenomen naar een priestergezin ergens in het bergland 

van Judea (Ein Karem, vlak bij Jeruzalem wordt tegenwoordig wel 

aangewezen) - maar het is er stil in huis. 

Het had zo mooi kunnen zijn: Hij een priester – Cohen -, zij eveneens 

uit het geslacht van Aäron. 

Een priesterlijk echtpaar: Zacharias en Elisabeth. 

Van hen kan alleen maar getuigd worden dat ze vroom en gelovig zijn: 

trouw aan de wet van God. 

Twee mensen, symbool van het echte Israël. 

Maar het blijft stil in hun huis. 

En ze lijden er onder: Hij bidt om een kind, een opvolger ... 

                Zij draagt de minachting (25), als ‘de onvruchtbare’, 

want zo ging dat in die dagen. 

We weten misschien diep van binnen wel, dat geluk uiteindelijk niet 

afhankelijk hóeft te zijn van het feit of je kinderen hebt of niet – 

ik zeg het met aarzeling -, maar voor de gelovige Jood betekende dit 

óók nog eens, dat er niemand van de familie ‘Zacharias’ zou zijn, 

als eens de Messias kwam. 

En dát deed extra pijn. 

 

Nú was de tijd om te hopen definitief voorbij - we horen: 

‘geen kinderen - onvruchtbaar – al op leeftijd’  

Achter hen doemen de beelden op van anderen uit het Oude Testament: 

Hanna en Elkana, Manoah en zijn vrouw (de latere ouders van Simson), 

Jakob en Rachel, Izak en Rebekka en vooral Abraham en Sara, 

- herinnerend aan de geschiedenis van het volk Israël, waarin 

  God opnieuw leven gaf, steeds als de situatie uitzichtloos 

  leek: geen profeet, geen stamhouder..... 

- herinnerend aan dat eerste begin van het volk Israël...  

  het On-mogelijke: een groot volk uit één mens.... Abraham 

 

Maar..., díe dag is het voor Zacharias de dag van zijn leven – een 

lot uit de loterij: in het Heilige van de tempel het offer mogen 

brengen op het reuk-offer-altaar. Zo gaat hij – helemaal rein – naar 

binnen. 

Het volk wacht buiten, de priester is binnen, door de dikke gordijnen 

heen kringelt de wierooklucht nog naar buiten. 



 

Er wordt gebeden in de voorhof van de tempel ..... allerlei geluiden 

klinken nog gedempt door in het Heilige, maar de stilte overheerst 

en als Zacharias opnieuw wierook op het brandofferaltaar heeft 

gestrooid, bidt ook híj ....  bídt hij ... 

 - voor het heil van zijn volk 

 - voor de verzoening van God en mensen 

 - voor de komst van de Messias 

 - en misschien ook een beetje voor zich zelf ..... (voor ....) 

Opeens is er die engel: een verschijning, een visioen (zegt vers 22)? 

Zacharias schrikt, wordt geraakt, is in verwarring, ja zelfs angstig. 

Maar dán klinken die bekende woorden uit het Lucas-evangelie: Wees 

niet bang! 

 

‘Je gebed is verhoord, Zacharias!’  ........... 

 - Betekent jouw naam niet zoiets als: de HEER denkt aan je ?! 

‘Je gebed is verhoord!’ 

‘...... Mijn gebed voor het volk ??’ 

‘Nee, je persoonlijke gebed: je vrouw zal een zoon baren en 

 inderdaad: hij zal een zegen zijn voor het héle volk. 

 En je moet hem Johannes noemen: De HEER is genadig. 

 Blijdschap en vreugde zal er zijn door zijn komst!’ 

De beloftes struikelen haast over elkaar:  

‘Velen zullen zich over zijn geboorte verheugen; hij zal groot 

 zijn in de ogen van de Heer; wijn en andere gegiste drank zal 

 hij niet drinken, maar hij zal met de Heilige Geest vervuld 

 worden, vanaf het begin’. 

‘En hij zal velen uit het volk van Israël tot de Heer, hun God, 

 Brengen’. 

.... Een man in de lijn van Elia. 

 

Het blijft stil in de tempel. We horen Zacharias stamelen:  

‘Hoe kan ik weten of dat waar is’? 

‘Ik ben immers oud en mijn vrouw ook’. 

Logisch toch dat hij dat vraagt – het klinkt als: ‘Is er soms een 

teken?’ 

‘Nu Zacharias: IK BEN GABRIËL, DE MAN VAN GOD, zo van de troon 

               met dit Evangelie - reden genoeg mij te geloven. 

Gabriël – één van de twee aartsengelen in de Bijbel, naast Michaël. 

‘De Man van God’, we kennen de afgeleiden: Gabber, Gaab, Gaas ... 

Maar OK, je krijgt je Teken: je zult zwijgen, niet kunnen spreken 

omdat je mijn woorden niet kon geloven. 

Zacharias is met stomheid geslagen. 

 

Buiten wachten de mensen op de zegen, die maar niet komt en als 

Zacharias eindelijk verschijnt, wordt er alleen maar gewenkt, gebaren 

taal.     

Wie van goede wil is, kan er een zegen in ontdekken: ‘Ga maar’, 

maar ze begrijpen het: ‘Zeker een visioen gezien..’ (22) 

Maar Dé Zegen komt eraan voor heel Israël. 

Zacharias maakt zwijgend zijn dienst af, maar thuis gekomen begrijpt 

Elisabeth hem ook en ze ontvangt (staat er letterlijk)..., ze wordt 

zwanger en verbergt ze zich (of het). Vijf maanden.... 



 

Twee zwijgende mensen, maar niet nadat Elisabeth de Heer geloofd 

heeft (vers 25), omdat Hij naar haar heeft omgezien en ervoor gezorgd 

heeft dat ze zich niet langer miskend voelt. 

Pas negen maanden later wordt het zwijgen van Zacharias omgezet in 

een loflied. We zongen het eerste vers. Die liederen klinken opeens 

in het bergland van Judea - Liederen van blijde verwachting. 

 

Als wij over vier weken het Kerstfeest gaan vieren, dan is het 

allemaal zo gewoon, zo bekend, zo normaal. 

Maar in Lucas 1 worden we bepaald bij het wonder, het onverwachte. 

Dit ingrijpen van God maakt het on-mogelijke mogelijk. 

 

Zijn werk gaat nog altijd door - ook in deze tijd ... 

een tijd waarin wij soms twijfelen aan de toekomst van ons kerk-zijn. 

Dan is het goed om te horen dat de eredienst altijd doorgaat, 

ook na de stilte van de Ballingschap, 

ook na de onderdrukking door allerlei volken, 

           die het land Israël overheersten, 

...ook in de corona-tijd van 2020. 

 

Vanmorgen mogen we horen, dat God óók in de stilte en de op het 

eerste gezicht onvruchtbaarheid van déze tijd nog altijd Dezelfde 

is... 

DIE Zélf mensen voorbereidt op de ontmoeting met de Messias 

DIE diep in mensen een zoeken op gang brengt naar de zin van 

    het leven, soms door dalen heen.... 

DIE mensen oproept om zijn BELOFTEN serieus te nemen: 

- beloften uit de Bijbel 

- ook beloften, die wij in eigen leven ontvangen hebben 

- een stem in de nacht, 

  óf soms meegegeven hier, vóór in de kerk... 

Hij blijft trouw aan zijn belofte. 

 

Als we verder kijken in deze Adventstijd, vooruit zien naar de Komst 

van Jezus Christus.... 

- dan is er ook voor ons die verwachting van zijn nabijheid! 

- mogen we een Gemeente ‘vol verwachting’ zijn! 

- mag er ook bij onze ‘rituele handelingen’ opeens die engel zijn, 

  mogen we ons aangesproken weten door het Goede Nieuws! 

   

Indertijd bekend gemaakt in de tempel, op de grens van Oud en Nieuw. 

Maar ook nu nog vol belofte, voor heel Gods volk; en zei iemand kort 

geleden: ‘dat is zoveel ruimer dan onze kaartenbak’. 

Gods genade is voor iedereen, die vanmorgen kijkt of luistert! 

 

De wegbereider, de Voorloper komt: Jochanan, de Heer is genadig! 

En Wie hij aankondigt, heet Jesjoea, Jezus: de Heer, die redt. 

Zó kondigt even later dezelfde engel Gabriël ook díe Naam aan. 

Wij mogen toegroeien naar dát moment. 

Week na week, kaars na kaars: toegroeien naar het Licht, 

totdat in de Kerstnacht de hemel openbreekt in een zee van Licht. 

Zijn ook wij ‘vol verwachting’?!                        Amen. 


