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Jesaja 2:1-5, Lucas 1:5-25 

 

Er was al een Evangelie. 

Rond het jaar zeventig na Christus was het Evangelie van Marcus opgeschreven: de goede 

boodschap van het leven van Jezus Christus, de Messias. Het stond er allemaal in: zijn 

wonderbare daden, zijn genezingen, zijn boodschap van liefde en ommekeer, zijn lijden, zijn 

sterven, zijn opstanding. Het hele verhaal was er al.  

Maar toch vond Lucas het nodig om het nog eens op te schrijven. In het voorwoord van zijn 

boek benoemt hij het ook zelf: velen hebben al geprobeerd om verslag te doen van alles wat 

gebeurd is. Maar toch doet hij het nog een keer. Ongeveer twintig jaar nadat Marcus zijn 

Evangelie heeft geschreven, gaat Lucas aan het werk. Op zijn schrijftafel ligt dat Evangelie 

van Marcus, en waarschijnlijk ook nog wat andere, soortgelijke teksten. Daar zal hij uit gaan 

citeren, sommige verhalen zal hij bijna letterlijk hetzelfde vertellen als Marcus. Maar nu nog 

niet. 

 

Het Evangelie van Marcus begint met Johannes de Doper, dopend in de woestijn. Hij is de 

man over wie Jesaja al schreef. Dat zal Lucas ook gaan vertellen, ook met een verwijzing naar 

Jesaja. Maar nu nog niet. Hetzelfde vertellen als Marcus kan altijd nog. Voor Lucas zit er nog 

een uitgebreid verhaal vóór. Die doop in de Jordaan komt bij Lucas pas in hoofdstuk 3. Daar 

pakt hij de draad op die Marcus ook al had gesponnen. Maar eerst nog twee ‘voortijdige’ 

hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk daarvan lezen we deze adventstijd, elke zondag een 

stuk. 

 

Het zijn unieke hoofdstukken, Lucas 1 en 2. De aankondiging en geboorte van Johannes de 

Doper, de engel die bij Maria komt, maar ook de geboorte in de stal en de herders in het 

veld: geen van de andere Evangelisten heeft het daar over. Matteüs, Marcus en Johannes 

reppen allemaal met geen woord over deze verhalen. Wisten zij er niets van? Geloofden ze 

het niet? Vonden ze het niet belangrijk? Wie zal het zeggen. Lucas vertelt erover, dat is het 

belangrijkst. Het is een van de grootste verschillen met het Evangelie van Marcus, dat boek 

dat al geschreven en wel klaar lag op zijn schrijftafel. 

 

Die doper in de woestijn, die mensen onderdompelt om een nieuw begin te maken, die is 

voor Lucas net zo belangrijk als voor de andere Evangelisten. Maar het verhaal begint al veel 

eerder, zo wil hij duidelijk maken. Véél eerder. Nog voordat Johannes en Jezus zelfs maar 

geboren waren, werd in de hemel al over hen gefluisterd. En nog sterker: dat verhaal van die 



aankondigingen en geboortes: wie er goed naar luistert, ontdekt dat het al veel eerder 

begon. 

 

Het gaat in de lezing van vandaag over een man en een vrouw die kinderloos zijn. Ze zijn oud 

en gelovig, ze hebben geen kinderen. Zacharias brengt een offer en God belooft hem een 

zoon. Hij lijkt Abraham wel. En Elisabet, zijn onvruchtbare vrouw – je zou haar bijna 

verwarren met Sara. En dat is ook de bedoeling. ‘Je krijgt een zoon,’ vertelt de engel, ‘een 

zoon die vreugde en verrukking zal brengen.’ Die zoon van Abraham en Sara heette Izaäk, 

het kind van de lach. En nu krijgt Zacharias een zoon die vreugde en verrukking zal brengen. 

Zeker, er zijn ook verschillen met het verhaal van Abraham en Sara. Want het is nu eens niet 

de vrouw die ongelovig lacht als de engel haar iets aankondigt: Het is de man, een priester 

nota bene, die er met zijn verstand niet bij kan. En als je er met je verstand niet bij kunt, dan 

kun je maar beter je mond houden, laat de engel weten – dat zou ook vandaag de dag voor 

velen een waardevol advies kunnen zijn.  

 

Het is niet hetzelfde verhaal, maar wel een verhaal dat duidelijk trekken vertoont van 

eerdere, oudere verhalen. Dat doet Lucas ook nog op een andere manier. Twee 

hoofdstukken gaan vooraf aan het verhaal van Johannes de Doper in de woestijn, twee 

hoofdstukken waarin hij vertelt wat Marcus nog niet verteld had. En in die hoofdstukken 

klinkt precies zeven keer de uitdrukking: ‘En het geschiedde...’ In de meeste moderne 

Bijbelvertalingen is dat al parafraserend onder het vloerkleed gemoffeld, dan staat er de ene 

keer dat er iets ‘gebeurde’ en de andere keer staat er alleen maar ‘toen’. Dat leest lekker 

makkelijk. Maar in het Grieks staat er echt precies zeven keer: ‘Egeneto.’ En het geschiedde. 

Egeneto – dat is dat werkwoord dat de naamgever is geworden van het eerste Bijbelboek, 

Genesis. Zeven keer ‘En het geschiedde’, zeven keer Genesis – alsof de zeven dagen van de 

Schepping even dunnetjes worden over gedaan. Alsof Lucas heel even, als een flinterdun 

speldenprikje, wil aangeven: Dit is geen verhaal van vandaag of gisteren. Wie goed luistert, 

heeft het al eerder gehoord. Dit verhaal zingt eigenlijk al sinds mensenheugenis rond. In de 

dagen van de schepping begon het al te geschieden. 

 

De geboorte van de Messias, de mens die zou laten zien hoe God naar mensen toekomt, 

werd in Israël al eeuwenlang verwacht. Eigenlijk was hij altijd al aanwezig in de verhalen. Als 

Israël hoorde over Abraham en Sara die toch nog een kind kregen, als ze hoorden over de 

biddende Hanna die onverwacht moeder werd van Samuël, als ze hoorden over Noömi die 

geen toekomst had maar toch een kleinzoon kreeg - dan dachten ze even aan de Messias. 

Het waren verhalen vol verwachting: want wat eens gebeurd was, zou opnieuw geboren 

worden. Als Lucas zijn Evangelie gaat vertellen, wil hij daarbij beginnen. Natuurlijk, Jezus 



kwam ongedacht, als een lichtflits in de nacht. Maar terugkijkend bedenkt Lucas: eigenlijk 

wisten we het al veel langer. We konden het al veel eerder zien.  

 

Dat het nu gebeurt, dat die verwachting van Israël werkelijkheid wordt, is niet 

vanzelfsprekend. Zacharias is een priester uit de afdeling Abia. Dat is een afdeling buiten 

Jeruzalem, uit de provincie zogezegd. Maar ze gaan naar Jeruzalem om de tempeldienst te 

vervullen. Daar wordt geloot welke priester het offer zal gaan brengen. De kans dat je door 

het lot werd aangewezen, was niet erg groot; veel priesters kwamen nooit in hun leven aan 

de beurt dat te doen. Op wie zal dit keer het lot vallen? Het lot valt op Zacharias, een naam 

die betekent: God gedenkt. Noem het maar toeval. (‘Toeval is Gods manier om anoniem te 

blijven,’ zei Albert Schweitzer.) Als het lot valt op God-gedenkt, dan weten we eigenlijk al 

genoeg. Op het moment zelf misschien nog niet – maar terugkijkend zie je dat de 

geschiedenis hier al een cruciale wending neemt. God-gedenkt is aan zet. 

 

Wie is die man, die later bij de Jordaan zal staan en mensen doopt? Hij is de zoon van een 

priester. Zijn vader komt uit de afdeling Abia, uit de provincie. Maar zijn geboorte wordt 

aangekondigd in de tempel. Johannes zal een provinciaal zijn, een man in de woestijn – maar 

wel iemand die Jeruzalem in zijn paspoort heeft staan. Hij is ook een zoon van Elisabet, een 

afstammelinge van Aäron. Haar naam kan twee dingen betekenen: ‘God belooft’ en ‘zij 

zweert bij God’. Zij draagt belofte in haar naam, en Zacharias vertelt dat God gedenkt. Als die 

twee een kind krijgen, is de Messias niet ver meer.  

 

Waarom vieren wij Advent? In zekere zin om hetzelfde te doen als Lucas. We leven toe naar 

wat gebeuren gaat, door te kijken naar wat er nu gebeurt en wat al veel eerder begonnen is. 

Omdat het wonder van kerst niet zomaar uit de lucht komt vallen. Dat verhaal van licht voor 

de wereld en vrede op aarde, dat is er niet van de ene op de andere dag. Er gaat een lange 

weg naartoe. Een weg van hoop en verwachting, maar ook van vervulling en verrassing. Een 

weg van Elisabet en Zacharias – van ‘God belooft’ en ‘God gedenkt’, en van de mensen die 

dat met zich meedragen. Wie die weg van verwachting wil gaan, moet niet alleen wachten 

op wat komt. Je krijgt ook oog voor wat al is, wat al lang geleden begonnen is. 

 

En ik denk dat dat niet alleen geldt voor de verwachting van het kind in de kribbe, maar ook 

voor de verwachting van Jesaja. Het zijn prachtige woorden: speren die tot snoeimessen 

worden omgesmeed, geen mens die meer weet wat oorlog is. Vandaag de dag ben je 

geneigd om te denken: als dat nou toch eens kan. Maar het is niet alleen een vergezicht. Op 

de dag dat het visioen voor jou vervuld is, zie je dat het al veel eerder begon. Dat er tekens 

van hoop waren, dat er Sara’s en Hanna’s en Noömi’s waren die er al iets van lieten zien. 



Omdat er altijd hoop is. Verwachting is niet dat je je losweekt van het nu, omdat je alleen 

nog maar denkt aan wat komen zal. Verwachting is dat je het ‘nu’ anders gaat zien. Je ziet 

dat er iets begonnen is. Dat er mensen zijn die vrede stichten. Mensen die lichtpuntjes zijn 

op plaatsen waar het donker is. Mensen die bruggen slaan. Wie dat ziet, kan leven van 

verwachting.  

 

Eigenlijk was dat Evangelie er al, voordat Lucas begon te vertellen.  

Amen. 


