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Hoevelaken, 21 december 2014 

2 Samuël 7:1-7 / Lucas 1:26-38 

Soms overkomt het mensen: dat ze ineens iets te zien, iets te horen krijgen van God. Alsof 

plotseling de hemel een klein beetje opengaat. Ineens weten ze: God bestaat en Hij is niet 

ver weg. Dat gebeurt ook in Galilea, bij de jonge vrouw Maria. Zij krijgt bezoek van Gabriël, 

de engel uit de hemel. ‘Gabriël’ is zijn naam, dat betekent: gabber van El, gabber van God. 

Een vriend van God is het, die bij Maria komt en haar een hemelse groet brengt. 

 

Het verhaal is natuurlijk zeer bekend: het is ontelbare keren geschilderd, bezongen, vrijwel 

elke kinderbijbel vertelt het ook. Opvallend is, dat veel van die kinderbijbels dit verhaal 

ongeveer op dezelfde manier vertellen. Als je in tien kinderbijbels het verhaal van de 

aankondiging aan Maria leest, gaat het minstens acht keer grofweg als volgt: Het begint met 

een klein stadje, Nazaret, met in dat kleine stadje een klein huisje. In dat kleine huisje woont 

een heel gewone vrouw, die in de meeste kinderbijbels bezig is met de vloer vegen of een 

stofdoek over de tafel halen. Heel huiselijk. En dan ineens komt, in dat hele kleine stadje in 

dat hele kleine huisje bij die hele gewone vrouw, zomaar een engel binnen.’ Ik overdrijf 

natuurlijk een beetje, maar in een notendop is dat hoe vrijwel alle kinderbijbels het verhaal 

van Maria vertellen.  Dat is natuurlijk bijzonder, want wie had dat nou verwacht: dat juist in 

zo’n alledaagse omgeving de geboorte van de Messias zou worden aangekondigd. ‘Zie je 

wel,’ zeggen we dan, ‘God heeft oog voor de gewone mensen. Het gaat hem niet om pracht 

en praal, niet om koningen en koninginnen, juist zo’n heel gewoon meisje wordt de moeder 

van Jezus.’  

 

Het is een prachtig verhaal en je krijgt er een warm kerstgevoel van. Ik zou dit romantische 

plaatje van Assepoester en de engel uit de hemel dan ook niet graag willen verpesten. Er is 

ook echt niets mis mee om het zo te vertellen. Maar soms is het ook goed om een 

Bijbelverhaal eens opnieuw te lezen, zonder alles wat je uit die tien kinderbijbels nog weet. 

Hoe vertelt de evangelist Lucas het verhaal nou echt? 

 

Als je zorgvuldig leest in het evangelie van Lucas, dan valt op dat Lucas een heleboel dingen 

niet vertelt. Nazaret wordt natuurlijk wel genoemd, de jonge vrouw Maria ook. Maar het 

kleine huisje, de kneuterig-huishoudelijke  klusjes, de heel ‘gewone’ vrouw; daar vertelt 

Lucas niet direct over. Het is niet dat het niet zou kunnen hoor, misschien kloppen al die 

beelden wel; maar Lucas vertelt er niet over. 

 

Als je vers voor vers, of liever nog woord voor woord, het evangelie van Lucas leest, dan valt 

iets anders op. Lucas begint zijn verhaal niet in een kleine stad of in een armoedig huisje. 

Lucas begint niet met een eenvoudige vrouw. Lucas begint zijn verhaal in de hemel. En dat is 

heel bijzonder, want er zijn niet zo veel Bijbelverhalen die beginnen in de hemel. Het eerste 

dat Lucas vertelt is dit: ‘In de zesde maand zond God de engel Gabriël…’ Dat is het eerste. 
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God stuurt zijn engel met de naam ‘Vriend-van-God.’ De hemel is het decor, God zelf is de 

eerste persoon die iets doet in dit verhaal. Dit verhaal begint bij Lucas dus niet alledaags, 

integendeel: het begint weergaloos onvoorstelbaar. De hemel is even open, in dit verhaal, 

en we zien wat er gebeurt: God stuurt een engel. 

 

Die engel wordt gestuurd naar ‘een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef 

heette, een afstammeling van David. Het meisje heette Maria.’  

Dat is de eerste keer dat Maria ter sprake komt. Met andere woorden: voordat Maria de 

eerste keer genoemd wordt, weten wij al dat zij een heel bijzondere vrouw is. Zij is een 

vrouw naar wie een engel gestuurd wordt. Misschien is ze ook wel een heel gewoon meisje 

hoor, maar Lucas vertelt dat niet als eerste. Wat we van haar te horen krijgen is 

achtereenvolgens: God zelf stuurt een engel naar haar toe, dat is het eerste. Dan: Zij is 

uitgehuwelijkt aan Jozef, een afstammeling van David. (Ze gaat deel uitmaken van de 

koninklijke familie.) En dan: zij heet Maria. (Of eigenlijk Marjam in het Grieks, Mirjam, net als 

de zus van Mozes uit het Exodus-verhaal. U weet wel, dat meisje zo mooi kon zingen over 

Gods bevrijding.)  

Als lezers van Lucas weten we nog voordat Maria ter sprake komt: er is iets bijzonders met 

deze vrouw. Iets heel speciaals, God zelf stuurt zijn vriend naar haar toe. 

 

Waarom ze dan toch altijd als zo’n eenvoudig meisje wordt neergezet? Dat heeft alles te 

maken met wat Maria van zichzelf zegt. Of liever gezegd: zingt. Later in het verhaal zingt 

Maria een lied, een lied dat de geschiedenis in zal gaan als het Magnificat, de lofzang van 

Maria. (Zoals Mirjam een lied zong toen het volk Israël door de woestijn was getrokken, zo 

zingt Maria ook een lied over Gods bevrijding.) Daarin zingt ze van zichzelf: ‘De Heer heeft 

oog gehad voor mij, zijn minste dienares.’ Waarschijnlijk komt het vooral daardoor, dat 

Maria altijd weer als een heel eenvoudig meisje wordt neergezet. Maar je kunt je afvragen 

wat er met die woorden nou precies gezegd wordt. Als er een engel uit de hemel bij je komt, 

als verteld wordt dat jij de moeder wordt van Gods zoon, zou dan niet iedereen van zichzelf 

zeggen dat ze maar eenvoudig is? Zou bij wijze van spreken een koningin dat ook niet van 

zichzelf kunnen zeggen, in het aangezicht van de Eeuwige? Abraham zei ook van zichzelf dat 

hij ‘stof’ was in het aangezicht van God, maar zo gewoon was hij nou ook weer niet… 

 

Er is natuurlijk niets mis mee om te vertellen over Maria als een heel gewone vrouw; 

misschien was ze dat ook wel. Maar het verhaal heeft ook een andere kant. Dit is een 

weergaloos onvoorstelbaar verhaal, dat begint in de hemel, over een vrouw uit duizenden. 

 

In deze weken staan we met de kinderen stil bij ‘Verderkijkers’: mensen die net iets verder 

kijken dan anderen. Zij zien aan de horizon iets dichterbij komen en vertellen ons erover: dat 

God naar mensen omziet, dat Hij licht brengt in de nacht. Zo zien ze kerst dichterbij komen. 

En wij kijken met hen mee. Vandaag met Maria, met een verhaal waarin de hemel opengaat. 
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God laat zich zien aan mensen, zomaar, onverwacht. Waar en wanneer? Dat weet je nooit 

precies. Je kunt het ook niet vastleggen op een bepaalde plek of een bepaald moment. 

 

Dat ontdekte ook koning David in zijn gesprek met Natan, we lazen het in de eerste lezing. 

De koning heeft een schitterend paleis laten bouwen, en de Heer heeft hem van al zijn 

vijanden verlost. He he, heerlijk. En dan zegt de koning iets van een ontwapenende eenvoud: 

‘Ik een mooi paleis van cederhout, en de ark van God in een tent? Dat kan niet!’ Ik een mooi 

paleis, dan God een mooie tempel, moet David gedacht hebben. Het zal toch niet zo zijn dat 

ik hier lekker comfortabel op de troon zit, terwijl de Heer in een tent moet bivakkeren.  

 

Het klinkt ergens wel logisch, en het is natuurlijk goed bedoeld. Maar de Heer reageert al 

bijna even nuchter als de koning zelf: ‘Overal heb ik met Israël rondgetrokken, en ik heb 

nooit gevraagd om een paleis van cederhout!’ (Joh, ik red me wel, doe voor mij geen 

moeite…) God woont niet in een paleis vol pracht en praal. Zijn troon staat niet in een 

tempel, ergens op een hoge berg. In plaats daarvan trekt hij met mensen mee. Hij laat zich 

vinden waar zijn volk is. God zoekt mensen op. 

 

Twee verhalen over mensen die iets te zien en te horen krijgen van God, een koning en een 

koningin. Dat is in ieder geval later van Maria gemaakt, in vele schilderijen en beelden. En 

hoe groot of hoe klein zij ook mag zijn: Groot is in ieder geval haar reactie op de gebeurtenis. 

Die reactie gaat in drie stappen, zo vertelt Lucas. Eerst schrikt ze hevig, ze weet niet wat haar 

overkomt. Na de schrik komen de vragen: ‘Hoe zal dat gebeuren?’ En na de vragen komt de 

toewijding: ‘De Heer wil ik dienen. Zo zal het zijn.’ 

‘En daarna,’ zo vertelt Lucas, ‘liet de engel haar weer alleen.’ Hij sluit het verhaal af zoals het 

begonnen is: met de engel die bij haar kwam en weer weggaat. 

Maar of ze echt alleen is? Maria weet, dat ze iets bijzonders met zich mee draagt. Er zal een 

kind geboren worden dat God dichtbij zal brengen, zó dichtbij dat Hij je aanraakt. Daarmee is 

de hemel niet alleen even open gegaan, er is ook voorgoed iets van de hemel op aarde 

gekomen. Je moet wel heel bijzonder zijn, als je dat als eerste weet. 

 

Met Kerst zullen we vieren, dat Maria wel de eerste was, maar zeker niet de laatste die dit 

bijzondere nieuws hoorde. God zal zich blijven bemoeien met de wereld,  hij blijft vrienden 

sturen die iets over hem vertellen. Of dat nou engelen zijn of profeten of koningen of hele 

gewone mensen uit hele gewone stadjes: God zal van zich laten horen. Hij zal laten vertellen 

dat het licht kan worden in de nacht. Hij zal spreken van vrede, van toekomst, van licht. Dat 

kan in eerste instantie even schrikken zijn, misschien weet je niet wat je overkomt als 

iemand je vertelt dat God dichtbij komt. Misschien zit je (in tweede instantie…) vol vragen, 

denk je bij jezelf: Hoe zal dat gebeuren? Dat is ook niet erg. Want Maria, de koningin van 

Nazaret, laat horen wat je daarna kunt zeggen: ‘Zo zal het zijn.’ Amen.  


