
Er wordt veel gegroet in de bijbel. We lazen de meest beroemde groet misschien. 
Met handdruk, naast beroemde handdrukken van Gorbatsjov en Reagan of Trum en 
Kim-Jong un. 
In deze alweer vooral online kerkdienst is het lastig elkaar te groeten en even in de 
ogen te kijken. Toch maar even doen. 
 
De groet is een gebaar dat gewoon bij nette omgansvormen hoort, maar toch een 
veel diepere betekenis kan hebben. 
 
Vrede met u – vrede ook met u – met deze groet zijn we de dienst begonnen.  
Een gestileerde groet in de liturgie, met inhoud. Vrede, of genade. Er kotm meer mee 
dan een fomaliteit. 
In de islam is de groet een soort van gebod. Wie als eerste groet staat dichter bij God 
– zo staat het in de overleveringen. Dat maakt dat men haast maakt de eerste te zijn 
… soms op het komische af. 
 
Groet en vreugde hoort bij elkaar - M en E groeten elkaar, en het kind van Elisabeth 
springt van vreugde op in haar schoot. 
Twee zelfstandige vrouwen komen daar voor het voetlicht. Het zijn de vrouwen die 
belangrijk zijn. Zacharias moest zich zwijgend terugtrekken en Jozef was nog 
helemaal niet in beeld. Maria als ongehuwde zwangere vrouw die alleen gaat reizen 
– dat hoef je in veel landen niet te proberen. Daar gebeurt het gewoon. Zo gewoon 
dat wij er niet van opkijken, maar het is opvallend en buitengewoon. 
 
Op 26 december is hhier de top2000 dienst met als thema  ‘vluchtelingen’. Daarom 
vertel ik in deze dienst iets vertellen over mijn ervaringen in het vluchtelingenkamp in 
Thessaloniki, nu een jaar geleden. Dat doe ik n.a.v. Maria. 
 
Thessaloniki is een oude stad met veel oude geschiedenis. Ik was daar – toen het 
nog kon – in het Museum voor Byzantijnse cultuur. Daar staan veel oude potten en 
interesssante geschiedenis. 
En er is ikonenverzameling.  
Die raakte mij, daar waren ogen die mee aankeken. Kijken en aangekeken worden is 
iets wezenlijks als het om ikonen gaat.  
Een ikonenschilder heiligt eerst zichzelf, door vasten en gebed.  
En daarna heiligt hij het hout dat hij gaat beschilderen,  
door er de goddelijke driehoek op te zetten, met het goddelijk oog erin. Daar 
overheen komt de eerste lang en dat de afbeelding. 
Wanneer je naar een ikoon kijkt, kijkt die dus ook naar jou, door de verf heen. 
 
De ikonen van aanraking vielen op, met name moeder en kind die elkaar omhelzen. 
IThe virgin of tenderness, de tedere maagd, of de Eleousa-ikoon (zo valt hij op 
internet op te zoeken). Die hing er in veelvoud. Rijen van moeders met kinderen in 
omarming, met stuk voor stuk een voor een ikoon ongebruikelijke affectie.   
Hier niet enkel de stoicijns afstandelijk kijkende heiligen, maar menselijke, liefdevolle 
heiligheid. De moeder kijkt soms naar het kind, soms ook kijkt ze naar mij.  
Met een open gevoelige melancholie – of is het verdriet?  
De blik houdt me vast. Ook Jezus, kind en volwassene tegelijk, treft mij weer anders. 
Meestal komt deze dubbelheid - er zit daar nooit een baby, maar in mini-volwassene  
- op mij onecht over.  



Maar nu kan ik dit anachronisme blijkbaar beter verdragen. Nee, begrijpen: het maakt 
iets zichtbaar dat overal om mee heen  - en om ons heen - is, maar meestal 
verborgen. Iets dat fundamenteel niet klopt en niet zou moeten zijn maar toch is. 
God is aanwezig en komt willen en wetens in onze wereld, Gods waarheid is deel 
van onze waarheid: die van de modderige, tragische en tegenstrijdige werkelijkheid.  
Die tegenstrijdigheid belichaamt die kleine volwassen baby op de troon. De ikoon als 
venster op Goddelijke waarheid, omarmt ook onze ondragelijke waarheid van dat wat 
niet klopt. Dat troost. 
 
Ik zag overigens  ook veel ikonen van strijdbaarheid: de priemende wijsvingers, de 
heilige Georgius, St. Joris, die de draak verslaat. Onmisbare goddelijke 
strijdbaarheid. Ook die troost. 
 
In die kampen is zo veel dat niet klopt en eigenlijk niet te verdragen is.  
Je weet dat er kinderen zijn die veel te veel zien en meemaken.  
Veel gezinnen zonder vader – die vermoord is, of die al eerder gevlucht is,  
Nu bijvoorbeeld in Duitsland net zo zitten te wachten asl zijn gezin in Griekenland. Ze 
zijn veilig, maar op afstand van 2000 km. 
Ik zie kinderen van 6-7 jaar sjouwen met hun babyzusje/broertje, de assepoesters 
van het gezin. 
En natuurlijk is daar de liefde vermengd met pijn. Zoals de moeder die altijd bij ons 
naar het inloophuis kwam met haar meisje van 1,5 jaar. Zij kon bij ons rennen, wat in 
de kleinde container en het onveilige kamp niet kon. De moeder barst in huilen uit 
wanneer haar kleintje valt en zich onschuldig bezeert; ze was zich rot geschrokken.  
‘Zij is het enige dat ik heb.’  
Ik beseft: zo dun is het ijs waarop zij zich staande houdt.  
Ernstige ongelukken zijn er ook veel met kinderen, vooral verbrandingen komen veel 
voor in de chaotische omstandigheden. Open vuur in veel te kleine tentjes en 
containers… 
 
En als ik besef dat velen er nog steeds zullen zijn, want ze zitten in val die Europa’s 
buitengrenzen zijn (de enkelen die vertrekken doen dat op eigen houtje, en vaak 
zonder succes, na een paar dagen terug) 
Gezinnen vrouwen meisjes die zo veel alleen moeten rooien- 
Die scheiding van het gezin hakt erin; eenmaal op een veilige plek terechtgekomen 
bijvoorbeeld in Nederland, lukt het samenleven amper meer. Veel gezinnen breken 
uit elkaar omdat de man niet goed kan omgaan met de nieuwe rol van zijn vrouw. 
 
We gaan terug naar die twee onafhankelijke moeders 
Maria naam haar rol op zich,  
Ze hoorde het ‘wees niet bang’ van de engel 
En vond de moed om JA te weggen 
De moed ruimte maken voor iets nieuws,  
om het wonder te ontvangen  
  



 
 
En hier, in de ontmoeting met Elisabeth, komt het naar buiten 
Mag het in de openbaarheid 
God komt aan het licht 
de moed en verwachting de hoop gaat véél verder dan enkel het nageslacht, het  
gaat de hele wereld aan.  
 
Gods wereld raakt de onze onderaan de piramide  
Bij de armen, de kansarmen.  
De engel uit de hemel daalt af in het duister  
Hij komt bij een heel gewoon meisje, stemloos, kansloos, uitgehuwelijkt,  
een meisje zonder zelfbeschikkingsrecht.  
 

Gods wereld raakt de onze in Maria, in een mens. God ziet en roept de eenvoudige 
dienares 
Mens die open gaat, op weg gaat. Gods wereld raakt de onze in een gewoon meisje, 
een mens als u en ik.  
Gods wereld raakt de onze in de ikonen net zo als in het vluchtelingenkamp 
Jijzelf kunt het zijn. Gods aanraking met de wereld gaat via jou, ook als je in de 
wereld nauwelijks iets voorstelt 
als niemand je ziet staan, raakt God jou aan. 
god die zo nabij komt zal kentering brengen ; rechtvaardigheid 
als ik zichtbaar wordt, zo zingt Maria 
dan moet en zal zichtbaar worden wie in de schaduw van de geschiedenis leeft 
 
schaduwen van onze werkelijkheid zijn er en zullen blijven  
en er valt licht op, zo worden waarheid openbaar worden 
 
verborgenheid – van de zwangerschap van de vrouwen, van de zwijgende Zacharias 
die verborgenheid is geen verstopplek  
maar een plaats van rijping 
waar je vandaan geroepen kan worden 
waar de engel je ontmoet en uitnodigt: wees niet bang 
waar we elkaar begroeten in het licht van God 
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