
1 

 

 
Zondag 6 december 2015 

 tweede van de Advent 

 
 

Lezing uit de Psalmen: Psalm 126 

 

Antwoordlied: lied 444,5 

 

Evangelielezing: Lukas 1,26-38 

 

Lied: “Wat de toekomst brengen moge”: lied 913 

(t. Jacqueline van der Waals, m. John Zundel) 

 

Uitleg en verkondiging 

 

“Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des 

Heren hand.” 

Het is een andere manier om te zeggen: “De Heer 

wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt 

gezegd.” De beroemde woorden van Maria.  

Het zijn grote woorden op deze tweede 

Adventszondag. Maar dit is dan ook een zondag 

met grote gebeurtenissen. Drie kinderen worden 

gedoopt. En dopen – dat doe je niet zomaar. Ooit, 

een tijd geleden, wel. Toen hoorde het erbij. 

Hadden je ouders jou laten dopen, dan liet je ook 

jouw eigen kinderen dopen, dat sprak vanzelf. 

Maar zo is het niet meer. Nu is alleen al de vraag 

bijzonder: “zullen wij onze zoon, onze dochter 

laten dopen?” En als je daarop ‘ja’ zegt: “waarom 

dan wel?” 

 

Waarom dan wel? Wat betekent dopen voor je? 

Wie is God voor jou, dat je hiervoor kiest? 

Daar kunnen wij mensen ons stevig het hoofd over 

breken. Dat deed Jacqueline van der Waals ook, de 

dichteres van “wat de toekomst brengen moge”. 

Haar hele leven zoekt ze naar God. En schrijft ze 

gedichten over haar droefheid, omdat ze hem niet 

vindt. Haar werk is doortrokken van verdriet omdat 

alles eindig is. En van strijd met God: omdat hij er 

niet lijkt te zijn in die vergankelijkheid; omdat ze 

hem vergeefs zoekt. En omdat hij zoveel onrecht 

toelaat. Boos roept ze hem ter verantwoording. 

Tot in 1920, als ze 42 jaar is, wordt ontdekt dat ze 

ongeneeslijk ziek is. Ze heeft maagkanker. Dat 

brengt een omslag. Het is alsof ze het kwaad leert 

aanvaarden; het kwaad als onlosmakelijk deel van 

de schepping. En in die aanvaarding van haar ziek 

zijn vindt ze God. Nu schrijft ze het gedicht: “Wat 

de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren 

hand.” Een lied van overgave. Als de overgave van 

Maria. 

 

En wij – zeggen we het hen na…? 

 

Er is een manier om je dit soort vragen niet te 

hoeven stellen. Dat is als je de Bijbelverhalen leest 

als ooit lang geleden gebeurd. Als ‘geschiedenis’ 

van 2000 jaar terug. Leuk om nog eens te lezen; 

aardig om te zien hoe mensen toen dachten en 

wat ze deden. Interessant om te horen dat men 

wel heeft gedacht dat Lucas de arts was die Paulus 

vergezelde. En dat dat toch waarschijnlijk weer 

niet zo is en we dus niet weten wie dit evangelie 

schreef. Of dat deze schrijver op zijn vroegst 50 

jaar na Jezus’ dood dit alles heeft opgeschreven. 

En nog meer op afstand blijft het verhaal wanneer 

je je gaat afvragen: is er nou een man aan die 

zwangerschap te pas gekomen of niet? Hoe zit dat 

toch, biologisch gezien, met die zwangerschap? 

Dan wordt het een onderwerp om over te 

discussiëren. En de een zal zeggen: ‘ik geloof dit’. 

En de ander zal zeggen: ‘ik geloof dat’. Dan maak 

je geloven klein. Het wordt een voor waar houden 

van feitjes. 

 

Wanneer je op díe manier naar het verhaal kijkt, 

blijft het op veilige afstand. Dan gaat het in ieder 

geval niet over jóu. 

Maar dan doet het verder ook niets met je. Dan 

blijft ook God op afstand. 

Terwijl Lucas toch geen geschiedschrijver is. En de 

werkelijkheid van de biologie interesseert hem 

niet. Hij is eigenlijk vooral een kunstenaar: hij 

schildert met woorden. En kunst, kunst is er om je 

te raken. Om bij een laag in jezelf te komen waar 

je verstand niet bij kan. Kunst laat een 

werkelijkheid achter de werkelijkheid zien. 

 

De afgelopen week zaten we bij elkaar met negen 

mensen. Een wijkbijeenkomst van wijk 2. We lazen 

dit verhaal over Maria. We vroegen ons af wat het 

nu, op dit moment, aan ieder van ons te zeggen 

had. En we ontdekten hoe het ineens over jezelf 

kan gaan.  

Iemand zei: “Wat Maria allemaal doormaakt – 

schrik, en dan de vragen, en dan de aanvaarding: 

zo snel zou ik dat niet kunnen! Ik heb aan negen 

maanden nog niet genoeg! Dit duurt voor mij een 

leven lang...” Zo las zij in dit schilderij van Maria 

haar levensweg; haar weg met God. En 

omgekeerd: Gods weg met haar. 

Anderen werden geraakt door dat zinnetje: “De 

Heer wil ik dienen.” “Dat zou ik wel willen,” zei 

iemand, “veel meer dan ik nu doe. Maar het leven 

is vaak zo vol dat ik er niet aan denk.” Een ander 

vroeg zich af: “hoe doe ik dat – God dienen? Wat 

doe ik als ik God dien?” 

En iemand anders werd aangesproken door het 
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vertrouwen. Zoals Maria het lot dat haar overkwam 

aanvaardde, zo zou ze het zelf ook willen. “Kan ik 

dat? Ook als er iets heel ergs gebeurt? Ik hoop het. 

Ik vertrouw erop dat ik steun zal krijgen – wat er 

ook gebeurt.” “Wat de toekomst brengen moge, 

mij geleidt des Heren hand.” 

 

Ook wanneer je ‘ja’ zegt tegen de doop, kan dit 

alles door je heen gaan. Dat bleek tijdens het 

doopgesprek. We hadden het over overgave. Over 

loslaten. Over dankbaarheid. En over onzekerheid. 

Het overkomt je allemaal bij de geboorte van je 

kind. 

 

Een diep besef was er van het wonder, dat aan hen 

was geschied; als het wonder dat Maria ervaart. 

Wonder van nieuw leven. Een kind is je 

toevertrouwd. “Ik vind het niet gewoon dat een 

kind zomaar op de wereld komt,” zei Leon. 

Niet gewoon?, kun je vragen. Elke seconde wordt 

er een kind geboren. Het is biologisch gezien 

gewoon onze voortplanting als mens. Zo is het 

altijd geweest en zal het altijd zijn zolang er 

mensen zijn op aarde. 

En toch zei jij dat, Leon. Omdat er, naast die 

biologische werkelijkheid, nog een andere 

werkelijkheid is. De werkelijkheid die Lukas 

schildert met zijn woorden. De werkelijkheid van 

dit ene kind, deze dochter, die aan jou en Marloes 

is toevertrouwd. Een wonder – omdat  je kijkt met 

de ogen van je hart. Met de ogen van God. 

 

Een diep besef was er ook van kwetsbaarheid. In je 

kind ben je kwetsbaarder dan ooit. Voor sommigen 

van jullie een van de redenen om hier nu te zijn. Je 

bent je bewust van die kwetsbaarheid. Wanneer er 

iets met mijn kind gebeurt, denk je, ben ik nergens 

meer. Hier ben ik, God, en ik bid u om 

bescherming. Bewaar mijn kind. Laat het mogen 

worden en mogen zijn wie hij is. Immers, “voor 

God is niets onmogelijk,” zegt de engel Gabriël.  

 

Maar in ons gesprek in wijk 2 vonden we dit ook 

een moeilijke uitspraak. Net als Jacqueline van der 

Waals vragen we: hoe zit het dan met het kwaad, 

God? Laat u dat zomaar gebeuren? Als alles goed 

gaat, is er geen probleem. Maar, zei iemand, “als 

het tegenzit wil ik God graag voor mijn karretje 

spannen. En ik weet wel, God is Sinterklaas niet. 

We kunnen geen wensenlijstje inleveren. We 

hebben onze eigen verantwoordelijkheid. Maar wat 

doet God dan? Kán hij wel iets doen…?” 

Ik denk aan aanslagen. Aan jonge mensen die met 

een bomgordel om zichzelf en anderen opblazen. 

Gerdien vertelde dat ze zaterdag bij een groot 

evenement in de catering werkt. Zal het goed 

gaan? Is de bewaking voldoende alert? Waar is 

God? Als hij niet ingrijpt, omdat wat mensen 

elkaar aandoen de verantwoordelijkheid van 

mensen is, wat doet hij dan? Wat doet hij in Zuid-

India, waar zoveel mensen zijn verdronken? Wat 

doet hij wanneer iemand ongeneeslijk ziek wordt? 

“God huilt,” zei iemand. 

En die woorden van Gabriël: “voor God is niets 

onmogelijk”? Wat willen die dan zeggen? 

 

Ik laat de vragen staan. Ik moet wel – want ik heb 

er geen antwoord op. Er is zoveel wat we niet 

weten en zoveel wat we niet begrijpen. Waarin we 

blijven zoeken naar Gods aanwezigheid zonder die 

misschien ooit duidelijk te zien. 

 

Maar het is niet erg te zoeken. Want wie écht 

zoekt, staat open – dus open voor God. Door 

vragen kan geloof groeien. 

Anderen kunnen soms een weg wijzen en 

bemoedigen. Zoals de gedichten van Jacqueline 

van der Waals. Ze laten haar geloofsontwikkeling 

zien. Van zoekend en vaak verdrietig en 

weemoedig en zelfs ook boos, omdat ze God niet 

vond en niet verstond, naar aanvaardend. En dat 

juist in de tijd waarin ze wist dat ze niet meer lang 

te leven had. 

Zoals de ervaring van Maria. Lukas beeldt haar 

gestalte prachtig uit in zijn evangelie. Maria, die 

aanvaardt wat er komt. En voor wie dat niet 

betekent dat er geen verdriet meer zal zijn. In 

tegendeel – “zelf zult u als door een zwaard 

doorstoken worden”, vertelt de wijze Simeon haar 

later. 

In het gesprek met de mensen uit wijk 2 vertelde 

Alice haar ervaring. Ze voelt de verwantschap met 

Maria: “God heeft ook mij zijn gunst geschonken,” 

zei ze. Na een periode van ziekte heeft ze de kans 

gekregen door te gaan. Elke levensdag ervaart ze 

nu als een geschenk. Elke dag die ze krijgt is een 

dag onder de bescherming van Gods vleugels – 

verbeeld in de symbolische schikking. 

En Wiegert vertelde hoe hij ervaren heeft dat voor 

God niets onmogelijk was. Hoe voor hem Kees van 

Duijn de engel was die hem verscheen. Die hem 

meenam naar de kerk en weer op het spoor bracht 

van God. Hoe hij, zoals hij het ervoer, daaruit de 

kracht kreeg om de moeite op zijn weg aan te 

kunnen. 

 

Gods engel te zijn voor elkaar; voor elkaar de 

vleugels te zijn waaronder je kunt schuilen: dat 

beloven we als gemeente straks, na de doop. En 

daar zingen we van. 

 

Lied: “Uit vuur en ijzer, zuur en zout” (t. Huub 

Oosterhuis, m. Poolse volksmelodie; Gezangen 

voor liturgie 531) 


