
Verkondiging op Derde Advent - 13 december 2020 – Welkomkerk 

 

Schriftlezing: Lucas 1: 26-38 

Intro 

Opeens was het weer stil om haar heen – en het leek net of het 

ook iets minder licht was dan even daarvoor. 

Had ze het gedroomd, daar in haar huisje? 

 

Nee, géén droom. Diep van binnen voelde ze een geweldige 

blijdschap. Gegroet, ‘Chaire’ in het Grieks – letterlijk 

‘Verheug je’ - had die man gezegd. Was het een engel? 

Wij weten dat wel vanuit de inleidende tekst – Gabriël wordt 

twee maal genoemd, maar Maria wist van niets en was enorm 

geschrokken van die onverwachte bezoeker. 

Laat staan van wat hij allemaal gezegd had. 

 

Wíj hebben misschien een wat idyllisch beeld van hoe het er 

daar allemaal uitzag in Nazareth, maar veel méér dan een in de 

rotsen uitgehakte woning zal het in die tijd niet geweest 

zijn. 

Gabriël, hij werd voor de tweede keer naar dat landje aan de 

Middellandse Zee gestuurd, maar het verschil kon niet groter 

zijn met zes maanden eerder. 

De eerste keer naar Jeruzalem - nú naar Nazareth – zeiden ze 

in Israël niet: Kan er uit Nazareth iets goeds komen? 

(Johannes 1: 46 – door Nathanaël) 

Eerst naar de tempel – nu naar een eenvoudig onderkomen, nét 

iets meer dan een stal. 

Eerst naar een eerbiedwaardige priester – nu naar een jong 

meisje, dat er al van schrok dat ze door een onbekende man 

werd aangesproken. 

 

In dat Nazareth staat nu de moderne kerk van Aankondiging – de 

Annunciatio – foto 1 en 2 (met de Latijnse tekst: ‘Angelus 

Domini Nuntiavit Mariae’ - ‘Een engel van de Heer verkondigt 

aan Maria’ én ‘Verbum Caro Factum Est Et Habitavit in Nobis’ – 

‘Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond’), 

gebouwd op de restanten van een aantal oudere kerken, waarvan 

de eerste niet meer was dan een heiligdom in een grot - foto 

3. De hele kerk is versierd met afbeeldingen van Maria met 

Jezus uit allerlei landen, tot aan een Chinese Maria en Jezus 

toe – foto 4. 

Maar het mooiste vind ik toch de beeldengroep buiten de kerk 

waar we Maria met Gabriël zien – foto 5. De schrik is Maria 

nog van het gezicht af te lezen – foto 6.  Schrik ... 

 

 



Maar we horen... Wees niet bang, Maria! – Opnieuw die woorden 

‘Wees niet bang’! Gabriël zal ze bij de herders voor de derde 

keer moeten uitspreken. In al deze ontmoetingen met een engel 

gaat het om Goed Nieuws, Evangelie. Geen ruimte voor angst. 

 

En zó wordt een meisje uit Galilea opeens aangesproken als de 

toekomstige moeder van Gods Zoon. Allerlei hoge en grote 

woorden buitelen in dit gedeelte over elkaar heen: Zoon van de 

Allerhoogste, troon van David en inderdaad ‘Zoon van God’. 

Deze laatste naam wordt pas genoemd als Maria aan Gabriël 

vraagt: Hoe zal dat gebeuren? 

Het viel me op dat Maria wél mag vragen ‘Hoe?’-‘Hoe kan dit 

gebeuren’, terwijl dat ‘Hoe’-‘Hoe kan ik weten?’ bij Zacharias 

leidde tot zijn negen maanden zwijgen. 

 

‘Hoe zal dat gebeuren’? ‘Ik ken geen man’ staat er letterlijk. 

‘Ik heb immers nog nooit gemeenschap gehad met een man’. 

Over het ‘hoe en wat’ weten wij niet anders te spreken dan met 

de term ‘maagdelijke geboorte’, naar een citaat uit de Griekse 

vertaling (LXX) van Jesaja 7 (vers 14) ‘De maagd, het jonge 

meisje, zal zwanger worden’. 

De engel zegt: de oorsprong van deze Zoon zal uit Gods Geest 

zijn: 

 ‘De heilige Geest zal over je komen en de kracht van de 

  Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken’. 

 

Zoals de wolk in de woestijn symbool was van Gods aanwezigheid 

en zó met zijn schaduw het volk voorging op haar tocht naar 

het beloofde land, zo zal Gods aanwezigheid voor nieuw leven 

zorgen bij Maria. Die uitleg was genoeg voor haar; is genoeg 

voor ons! 

En Maria krijgt zowaar ook nog een teken – Je familielid 

Elisabeth is zwanger van een zoon – Ze is al in haar zesde 

maand. Vandaar onze eerste zin ‘in de zesde maand zond God de 

engel Gabriël’. ‘Want voor God is niets onmogelijk (NBV) – 

geen woord dat van God komt, zal krachteloos zijn (NBG ’51)’. 

 

Vanuit de stilte komt Maria tot zichzelf. Alhoewel... 

‘Wat zullen de mensen wel niet van mij denken?’  

‘Wat moest ze ook met die import-jongen uit Bethlehem?’ 

En ze reist naar Het bergland van Juda, naar Zacharias en 

Elisabeth, naar haar verre familie. Misschien konden zij haar 

weer rust geven?! 

 

En... wat zal Jozef denken? Ze had even helemaal niet aan hem 

gedacht. Buitenspel gezet... 



In het eerste hoofdstuk van Matteüs horen we zijn verhaal. 

Gelukkig is er nog een engel beschikbaar, om ook hem te 

betrekken bij dit plan dat de wereld redding zal brengen. 

‘Je moet hem Jezus noemen’, dezelfde naam die Gabriël aan 

Maria had genoemd, maar hier met een vertaling, die er inhoud 

aan geeft: ‘Jesjoea, Hij zal zijn volk bevrijden van hun 

zonden’ (1: 21) 

 

Zacharias en Elisabeth ontvangen hun zoon als een 

gebedsverhoring, om voor te danken. 

Maria ontvangt haar Zoon, maar eerst om voor Hem te bidden:  

‘Heer, help mij uw weg te gaan’.  

Inderdaad: ‘Mij geschiede naar uw woord (NBG ’51). 

Laat er gebeuren wat U gezegd hebt! (NBV) – Maar dat is géén 

eenvoudige weg. 

Gebed voor haar Zoon – niet alleen in Nazareth, later ook in 

Bethlehem en steeds in Jeruzalem – van zijn twaalfde tot zijn 

drie-en-dertigste. Steeds zijn er die momenten van dat Zwaard 

dat door haar heen gaat, met het oog op haar Zoon (2:35). 

 

‘Mij geschiede naar uw woord’. Dat woord van God schrijft 

vandaag geschiedenis, wordt in de maanden die komen voor Maria 

tot Hét Woord – met een hoofdletter, dát onder ons heeft 

gewoond; zijn leven met ons gedeeld en zo inderdaad ons gered 

en bevrijd heeft: Jezus! 

 

Hét Woord met woorden Van liefde tegenover haat 

                    Van vrede tegenover geweld 

                  Van vergeving tegenover vergelding 

               Van recht-doen tegenover onrecht 

           Van oprecht-zijn tegenover leugenachtigheid 

       Van samen-delen tegenover jezelf verrijken 

   Van durven verliezen tegenover altijd maar te willen winnen 

                                         (naar W. van der Zee) 

Deze ‘zachte woorden’ zijn sterker dan alle harde woorden ooit 

gesproken, omdat ze zijn gesproken én voor geleefd door dit 

Kind dat geboren zal worden, de Zoon van de Allerhoogste. 

 

‘Daarna liet de Engel haar weer alleen’ –  

Maar ze is niet alleen op de wereld! 

De Geboorte van de Messias is grondig voorbereid. 

Dat kon niet zonder dit bericht in Nazareth. Het dorp op de 

kaart gezet – in het Oude Testament komt het nog niet voor. 

Maar meer dan met Nazareth maken wij hier kennis met Maria. 

Nu de bekendste vrouw ooit, op aarde. 

 

 



Voor ieder christen, katholiek of protestant of welke stroming 

er maar is ... Maria’s woord van stille beschikbaarheid – ‘de 

Heer wil ik dienen’ is in deze Adventstijd een oproep om de 

wereld in te kijken, in te gaan en om in de naam van háár Kind 

ons hart te openen, liefde te geven aan iedereen die daarom 

vraagt. 

 

‘De Heer is met je!! – die woorden aan het adres van Maria 

mogen ons allemaal gelden nu we ons voorbereiden op het 

Kerstfeest. Inderdaad: een tijd van Licht in het donker. 

God zal met ons zijn, is met ons – want Hij is Immanuël! 

                                      Amen 


