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Kerstmiddag voor genodigden 
 

 ‘Mij geschiede naar uw woord’ 
 

Vrijdag 17 december 2021 
De Eshof, Hoevelaken 

14.00 uur 
 

 
 
Psalmlezing, gezongen en gesproken: Psalm 98  
(t. Jan Willem Schulte Nordholt en Jan Wit, m. 
Straatsburg 1545/Genève 1551) 
 
Evangelie: Lukas 1,26-38 
 
Lied: ‘Er is een roos ontloken’: lied 473, 1+2  
(t. Jan Wit, vrij naar ‘Es ist ein Ros entsprungen’, m. 
Michael Praetorius) 
 
Overweging 
Lieve mensen, hier en thuis, 
 
We gaan een moeilijke Kerst tegemoet. Ik hoor het 
van verschillende mensen om me heen. 
Het is niet gemakkelijk. Voor de één meer dan voor de 
ander, maar voor iedereen in zekere mate. 
Opnieuw een kerstfeest zonder de hele familie bij 
elkaar. 
Opnieuw een kerstfeest zonder kerkdiensten waarin 
we met iedereen die maar wil samen kunnen zijn en 
samen kunnen zingen. 
Opnieuw de dreiging van een nieuwe uitbraak van het 
virus – nu die omikron variant. En misschien ben je 
niet eens zo bezorgd om je eigen gezondheid. 
Waarschijnlijk heb je al de boosterprik gehad. Maar 
gedachten kunnen je bekruipen die niet zo vrolijk zijn. 
Je bent op leeftijd, zeggen we dan. Weer kun je niet 
de feestdagen vieren met allen die je lief zijn om je 
heen. Hoe zal het volgend jaar zijn? Weer op dezelfde 
manier? En hoe sta je er zelf volgend jaar voor? Ben je 
dan nog fit genoeg voor iets met de hele familie? Bén 
je er dan nog? Natuurlijk, je hebt een leven achter de 
rug, je hebt de mooie dingen van het leven 
meegemaakt. Maar als het op deze manier zou 
eindigen – zou dat niet verdrietig zijn? 
 
En dan de jonge mensen. Ik hoor van veel ouderen 
hoe ze met hen meeleven. Kleinkinderen; neven en 
nichten; buurmeisjes en -jongens. Die achttien 
worden en geen feest kunnen geven. Die hun examen 
halen en geen feest kunnen geven. Die in de bloei van 
hun leven zijn en beperkt worden in alles wat ze 
willen doen. ‘Wij hebben niet meer zo’n behoefte aan 
grote evenementen,’ zei iemand, ‘maar voor hen is 
dat hun wereld. En die staat stil.’ 

 
En midden in deze tijd lezen we over Maria. Zo 
iemand als je kleindochter of je buurmeisje van 16. 
Een jonge vrouw 2000 jaar geleden, in een totaal 
andere tijd, in compleet andere omstandigheden. 
 
Alhoewel – compleet anders? 
Misschien zijn er meer overeenkomsten tussen haar 
tijd en de onze dan we op het eerste gezicht zouden 
denken. 
 
Denk aan de Romeinse bezetting. Als een virus houdt 
die de Joodse samenleving in haar greep. 
 
Denk aan de onzekerheid die er was, over het eigen 
leven, over de toekomst. Mensen hadden het gevoel 
geen grip meer te hebben op hun bestaan. We weten 
daarvan door literatuur vol gedachten over de eindtijd 
– apocalyptische literatuur. Die eindtijd zou zijn 
aangebroken. Het zou niet lang meer duren voordat 
de wereld ten onder zou gaan. 
Ook nu zijn er mensen die in corona een voorbode 
zien van de eindtijd. De wildste theorieën doen de 
ronde. Over complotten en boosaardige 
machthebbers die de wereld in hun greep zouden 
willen krijgen. En het onheilspellende is: de theorieën 
werken op sommige mensen als een verslaving. Ze 
gaan er helemaal in op. Je vraagt je af wat 
bedreigender is: de theorie – of de mensen die erdoor 
gehersenspoeld worden. 
 
Te midden van al die onzekerheid heeft Maria een 
visioen. Ze ziet een engel die tegen haar zegt: “Wees 
niet bang; je zult zwanger worden en een zoon 
baren…” 
Stel je het je voor… dat is nogal een schokkend 
bericht! Hoe is dat voor haar? 
Zou ze hebben staan juichen? 
Ik geloof het niet. Bovenop alle ellende van bezetting, 
onzekerheid, angst voor het ongewisse en voor 
definitieve ondergang, nu ook nog dít: zwanger… 
Voor ons in deze tijd misschien niet zo’n groot 
probleem. We hebben sociale vangnetten en een 
overheid die inspringt als het fout gaat – al heeft die 
overheid met de toeslagenaffaire wel een flinke deuk 
opgelopen. 
Maar voor een ongetrouwd meisje tóen was het een 
ramp. Een grote bron van angst. Wat zullen de 
mensen doen? Wat zal er met haar gebeuren? Juist in 
deze onzekere tijden? De reacties van mensen zijn 
onvoorspelbaar… Als men de wet naar de letter gaat 
naleven, zou ze zelfs gestenigd kunnen worden. Ze 
was immers al aan Jozef beloofd! 
 
Toch vertelt Lukas ons iets anders. 
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Hij laat haar vertwijfeling onvermeld. Hij zegt niets 
over haar angst. Want er is iets anders wat hij ons via 
Maria wil vertellen. Iets wat hij veel belangrijker vindt. 
En dat is haar aanvaarding. 
Maria zegt: “De Heer wil ik dienen: laat er met mij 
gebeuren wat u hebt gezegd.” Of, in de oude woorden 
die velen van ons uit het hoofd kennen: “mij 
geschiede naar uw woord.” 
 
Wat Maria precies heeft gezegd, hoe ze precies heeft 
gereageerd? We zullen dat nooit weten. Maar in de 
woorden die van haar zijn overgeleverd, heeft ze een 
boodschap voor ons. Een boodschap van vertrouwen 
en overgave. God dienen staat voor haar bovenaan. 
Ze zet haar eigen belang, haar wensen, haar ‘ik’, opzij. 
God staat voortaan voor haar in het middelpunt van 
haar leven – niet zijzelf. 
 
En ja - zo kan dat gaan. Wanneer je ervaart wat er 
werkelijk toe doet. Ook in deze tijd. Een tijd waarin we 
ons soms verliezen in kijken naar wat er allemaal níet 
kan, niet mag, niet doorgaat. Naar deze kerstmiddag 
die niet groot en uitbundig gevierd kan worden. Naar 
de avondsluiting. Naar onze familiebijeenkomsten die 
niet doorgaan. 
Dan laat Maria je voelen: niet ík ben belangrijk, het 
gaat er niet om dat ik altijd kan doen wat ik wil doen 
en dat mijn plannen altijd doorgaan – maar het gaat 
om God. Het gaat erom dat God in het middelpunt 
staat.  
Dat wil zeggen: dat liefde centraal staat. 
Liefde die zich uit in mededogen voor een ander. In 
mildheid. In er zijn voor wie je nodig heeft. 
 
“Mij geschiede naar uw woord.” 
Dit is overgave. 
Overgave is niet iets extra’s doen, maar juist iets níet 
doen – namelijk controle houden. 
Overgave is op je lip bijten – en niet verzuren. Of 
agressief worden. 
De overgave van Maria is geen onverschilligheid. Het 
is geen passief achterover leunen. Deze overgave is 
een forse inspanning. Want het gaat om loslaten – en 
dat doen we niet zo makkelijk.  
Zo kan het voor ons een forse inspanning zijn om 
positief te blijven. Om te blijven zien wat er wél kan in 
plaats van wat er niet meer kan. 
Zo kan het een forse inspanning zijn om het uit te 
houden met de zwaarte van deze tijd. Een filosoof 
noemde het ‘wonen in het uitstel’. 
Zo kan het een forse inspanning zijn om te 
aanvaarden dat het leven niet alleen leuk is.  
 
Maria levert die inspanning, vertelt Lukas. Ze laat los. 
Ze geeft zich over in Gods hand. 
In haar overgave zegt ze: God, ik vertrouw op jou. Ik 
vertrouw erop dat het goed zal komen. Hoe dan ook.  

 
Dat vertrouwen, daarvan getuigt Maria. 
Dat die overgave en dat vertrouwen ook ons mogen 
bezielen. Vandaag, deze Kersttijd, en alle dagen die 
volgen. 
 
 
Muziek 
 
Lied: ‘Nu zijt wellekome’: lied 476, 1+3 
(t. Oud-Nederlands lied; m. Theodotus’ Paradys der 
Gheestelycke en Kerckelycke Lofsangen 1627) 


