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Lezingen en preek – Zondag 5 december, 2e zondag van de Advent 

Protestantse Kerk William Tyndale-Silo  

 

Jesaja 55:6-11 
1 

Hierheen! Hier is water, voor ieder die dorst heeft. 

Kom, ook al heb je geen geld. 

Koop hier je voedsel en eet. 

Kom, koop voedsel zonder geld, 

koop wijn en melk zonder betaling. 
2 

Waarom geld betalen voor iets dat geen brood is, 

je loon besteden aan wat niet verzadigen kan? 

Luister aandachtig naar mij, 

en je zult ruimschoots te eten hebben 

en genieten van een overvloedig maal. 
3 

Leen mij je oor en kom bij mij, 

luister, en je zult leven. 

Ik sluit met jullie een eeuwigdurend verbond, 

als bevestiging van mijn liefde voor David. 
4 

Hem heb ik aangesteld als vorst en heerser over de naties, 

als getuige voor de volken. 
5 

Ook jij zult een volk ontbieden dat je nog niet kende, 

en een volk dat jou nog niet kende 

zal zich haasten om bij je te zijn, 

omwille van de HEER, je God, 

de Heilige van Israël, die je deze luister heeft verleend. 
6 

Zoek de HEER nu hij zich laat vinden, 

roep hem terwijl hij nabij is. 
7 

Laat de goddeloze zijn slechte weg verlaten, 

laat de onrechtvaardige zijn snode plannen herzien. 

Laat hij terugkeren naar de HEER, 

die zich over hem zal ontfermen; 

laat hij terugkeren naar onze God, 

die hem ruimhartig zal vergeven. 
8 

Mijn plannen zijn niet jullie plannen, 

en jullie wegen zijn niet mijn wegen – spreekt de HEER. 
9 

Want zo hoog als de hemel is boven de aarde, 

zo ver gaan mijn wegen jullie wegen te boven, 

en mijn plannen jullie plannen. 

 
10

 Zoals regen of sneeuw neerdaalt uit de hemel 

en daarheen niet terugkeert 

zonder eerst de aarde te doordrenken, 

haar te bevruchten en te laten gedijen, 

zodat er zaad is om te zaaien en brood om te eten – 
11

 zo geldt dit ook voor het woord 

dat voortkomt uit mijn mond: 

het keert niet vruchteloos naar mij terug, 

niet zonder eerst te doen wat ik wil 

en te volbrengen wat ik gebied.   
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Lucas 1,26-38 
26

 In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazaret in Galilea, 
27

 naar een meisje 

dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette, een afstammeling van David. Het meisje 

heette Maria. 
28

 Gabriël ging haar huis binnen en zei: ‘Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer 

is met je.’ 
29

 Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te 

betekenen had. 
30

 Maar de engel zei tegen haar: ‘Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst 

geschonken. 
31

 Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet hem Jezus noemen. 
32

 Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, 

zal hem de troon van zijn vader David geven. 
33

 Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk 

van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen.’ 

 
34

 Maria vroeg aan de engel: ‘Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog nooit gemeenschap met 

een man gehad.’ 
35

 De engel antwoordde: ‘De heilige Geest zal over je komen en de kracht van de 

Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig 

worden genoemd en Zoon van God. 
36

 Luister, ook je familielid Elisabet is zwanger van een zoon, 

ondanks haar hoge leeftijd. Ze is nu, ook al hield men haar voor onvruchtbaar, in de zesde maand 

van haar zwangerschap, 
37

 want voor God is niets onmogelijk.’ 
38

 Maria zei: ‘De Heer wil ik dienen: 

laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.’ Daarna liet de engel haar weer alleen. 
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Gemeente van Jezus Christus,  

Geliefde mensen van God, 
 

Het verhaal dat we zojuist gehoord hebben, dat is één van die verhalen die misschien wel té 

bekend zijn. De aankondiging van de geboorte van Jezus aan zijn moeder Maria, door de engel 

Gabriël. Als ik zeg “té bekend” bedoel ik daar eigenlijk mee: dat zijn die verhalen waarvan we te 

makkelijk denken: o, dat kennen we wel. En dan is de verleiding zo groot om niet écht te luisteren. 

Dat is jammer. Want als we dit verhaal goed lezen dan blijkt toch niet alles evident.  
 

 “In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazaret in Galilea”. Als we deze zin 

tot ons door laten dringen, valt op hoe de evangelist Lucas in één enkele zin een hele wereld kan 

oproepen. In de zesde maand: dat is, in de zesde maand van de zwangerschap van Elisabeth. 

Elisabeth is zwanger van Johannes de Doper. En ook die zwangerschap werd aangekondigd door 

een engel, zelfs door diezelfde Gabriël die nu door God wordt gezonden - naar de stad Nazareth in 

Galilea. De aankondiging van de geboorte van Johannes de Doper gebeurde midden in het hart 

van de Joodse traditie van die tijd: in de tempel in Jeruzalem. Waar de vader van Johannes priester 

is, een man in aanzien onder het volk. Maar nu wordt de boodschapper die eerder in de tempel 

verscheen, uitgezonden naar een heel andere plaats. Niet naar één van de plaatsen die we kennen 

uit het Oude Testament. Niet naar één van de steden die zo doordrongen zijn van geschiedenis en 

verhalen. En ook niet naar een priester, maar naar een jonge vrouw, nog niet eens getrouwd. Een 

vrouw, met andere woorden, die weinig of geen status heeft. En die jonge vrouw woont in de stad 

Nazareth. In Galilea. Aan de rand van het heilige land, in een streek die vanouds ‘de streek van de 

heidenen’ wordt genoemd. Een streek die aan bijna alle kanten omringd wordt door het land van 

de Griekssprekende aanbidders van afgoden; of anders wel de Samaritanen. Een regio waar de 

zuiverheid van het geloof kennelijk wat twijfelachtig is. En net dáár wordt de geboorte 

aangekondigd van de Messias, de Gezalfde van God, de Christus in het Grieks. De langverwachte 

opvolger van de grote koning David. Dat gebeurt met grote woorden. Een groot man zal hij 

worden, Zoon van de Allerhoogste zal hij worden genoemd. God zal hem de troon van zijn vader 

David geven. Koning zal hij zijn over het huis van Jakob - dat is: over het oude volk Israël - en daar 

zal geen einde aan komen. Voor tijdgenoten van Jezus, gepokt en gemazeld in de verwachting van 

de Messias, zal dit bekende taal zijn geweest. De evangelist Lucas had een rijke traditie om zijn 

verhaal in te kleden. Kennelijk vond Lucas het ook belangrijk om de doorgaande lijn aan te geven 

tussen Jezus en de profetieën uit het Oude Testament. Dit valt misschien nog wel meer in het oog 

dan de woorden van Maria, waarmee zij de engel antwoordt: hoe zal dat gebeuren?  
 

Op het moment dat Lucas zijn evangelie opschrijft, is de dood en opstanding van Jezus al minstens 

veertig jaar geleden. Net zo goed als wij zal Lucas dus geweten hebben, dat er van die klinkende 

voorspellingen toch niet veel terecht gekomen is. Waarom heeft hij ze dan tóch opgeschreven? Is 

dat enkel om de nadruk te leggen op die doorgaande lijn met het Oude Testament en met de 

verwachting van de Messias? Er klinken in die voorspellingen die de engel doet, ook duidelijke 

echo’s door van het verbond dat God zelf ooit sloot met koning David - volgens Lucas de 

voorvader van Jozef, aan wie Maria uitgehuwelijkt is. Hoe dan ook was Jezus voor Lucas kennelijk 

de ware opvolger van David.  
 

Maar dan wel een ander soort opvolger dan de machtige held op wie het volk wachtte. Een ander 

soort koning dan de heerser die de Romeinse bezetters het land uit zou jagen. Een ander soort 

Messias dan in de verhalen die mensen in die tijd aan elkaar doorvertelden. Op de keper 

beschouwd is de Jezus die we verderop tegenkomen in het evangelie van Lucas, een 

merkwaardige koning. Want er is bijvoorbeeld geen evangelie waarin hij zó vaak afgewezen wordt, 

als in dat Lucas-evangelie. Rondom zijn geboorte is er geen plaats voor zijn ouders in Bethlehem. 

In Nazareth, waar hij opgroeit, wordt hij na een redevoering bijna letterlijk de afgrond in gestort.  
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En de bewoners van een Samaritaans dorp willen hem later niet ontvangen, omdat hij Jeruzalem 

als einddoel heeft. Zelfs op het moment dat nog het meeste lijkt op een triomftocht - de intocht in 

Jeruzalem - krijgt Jezus het aan de stok met de religieuze autoriteiten. Met bijna aan het einde van 

het verhaal zijn kruisdood als de uiterste afwijzing. En de mensen met wie hij zich inlaat. Niet de 

mensen van aanzien onder zijn volk, maar de mensen aan de rand, de spreekwoordelijke 

‘tollenaars en zondaars’ die we op verschillende plekken tegenkomen in het evangelie van Lucas.  

Mensen van wie je, met enig cynisme, zou kunnen zeggen dat zij zichzelf aan de rand gebracht 

hebben. Mensen die zelf ook afgewezen werden maar die ’t er ook wel zelf naar gemaakt hadden.  
 

Jezus zal later een merkwaardige, ongebruikelijke koning blijken te zijn. En toch is dat minder 

merkwaardig dan het lijkt, als we ons realiseren hoe er in het Oude Testament wordt gesproken 

over koningen. Al tijdens de tijd dat het volk op weg was naar het Heilige Land, in de woestijn, 

verkondigde God via Mozes dat hij zélf koning over het volk zou zijn. Een mens als koning over het 

oude volk Israël - dat is eigenlijk een soort ‘plan B’. Zelfs als het gaat om de grote koning David, die 

voorvader van Jozef. Al blijft David wél een legendarische naam, zoals we ook kunnen opmaken uit 

de profeet Jesaja, die we vandaag hoorden. Maar als Jesaja spreekt over David, heeft hij het 

eigenlijk niet over de mens David zelf. Jesaja heeft het dan veel eerder over het volk, als 

erfgenamen van die koning David. Jesaja schrijft tijdens de ballingschap in Babylonië, als de aardse 

koningen van het oude volk Israël van hun troon zijn gegooid door de Babylonische bezetters van 

het land. En in de profetie van Jesaja neemt God het koningschap als het ware terug. Niet langer 

neemt hij het volk kwalijk dat zij Hem verworpen hebben door te vragen om een mens als koning. 

God verheft het volk zelf tot koninklijke status, tot vorst en heerser over de naties. De ENE is zelfs 

bereid om de goddelozen en onrechtvaardigen - een soort verzamelnaam voor allen die zich 

bedienen van macht en geweld - om hen te vergeven, als zij zich maar afkeren van hun slechte 

wegen. En dan volgt een uitspraak die ons terugbrengt naar de aankondiging van de geboorte van 

Jezus: het woord van God keert niet vruchteloos naar hem terug, maar het volbrengt wat Hij 

gebiedt. Wat God belooft, dat zal gebeuren. In zijn verhaal over de aankondiging van de geboorte 

van Jezus pakt Lucas dit weer op. In de vertaling staat het niet helemaal nauwkeurig: “want voor 

God is niets onmogelijk”. Een meer precieze vertaling zou zijn: “niets dat uitgaat van God, zal 

krachteloos zijn”. Of dit nu de woorden van Gabriël zijn, of de mens Jezus van wie wij geloven dat 

hij van God uitging. Als een mens van God uitgaat, dan is het niet mensenmacht of menselijke 

vruchtbaarheid, die de hoofdrol kan opeisen. De geboorte van Jezus gebeurt doordat God zelf zich 

inlaat met een jonge, ongetrouwde vrouw in een uithoek van het land.  
 

Geliefde mensen van God, 

De engel Gabriël kondigt de geboorte aan van een mens naar Gods hart. Een koninklijke mens. Dit 

zal de mens worden naar wie wij, Christenen, genoemd zijn: de Gezalfde, de Christus. Maar deze 

Jezus Christus was een ongewone koning. Geen koning zoals mensen koningen zijn, met pracht en 

praal, met macht en geweld. Jezus werd een koning zoals God zelf koning zou zijn. Niet om te 

heersen is hij gekomen, maar om te dienen. Niet om aan te schuiven bij de machtshebbers, maar 

om de harten te veroveren van mensen aan de rand van de samenleving. Zelfs als zij zichzelf aan 

die rand gebracht hebben. Zo wees hij de weg die hij ons vraagt te volgen, als gemeente van 

Christus. De weg van God zelf; de weg van liefde en trouw aan ieder die op onze weg komt en 

onze liefde en trouw nodig heeft. De weg van de genade van God, die steeds bereid is om 

ruimhartig te vergeven en die niet loslaat wat zijn hand ooit begon. De weg van vrede en 

bevrijding voor wie worden doodgezwegen en wie gebroken zijn. De weg van het licht van onze 

God. Want: “zoals sterren mensen melden dat geen nacht te donker is, zal een kind ons komen 

redden, dat het licht der wereld is.” 
 

Moge het zo zijn.  

Amen.  


