
Fonteinkerk, 24 december 2017 

Lezingen: Jesaja 7:10-17 en Lucas 1:26-38 

 

Afgelopen maandagnacht schoot ik wakker uit een merkwaardige droom. Ik was op vakantie 

met ‘n stel vrienden, en we zaten in een warm land. We spraken met elkaar over de terugreis. 
Ik was erg boos, want op de heenreis waren we door het vliegtuigpersoneel gedwongen om 

met een emmertje sop de vloer van het vliegtuig te schrobben. En ik zei: “Dat krijg je er nou 
van, met die prijsvechters en die belachelijk goedkope vliegtickets: ze gaan je dwingen tot 

slavenarbeid!” Maar ik had voor de thuisvlucht een goed voornemen. Als ze nou wéér zouden 

aankomen met hun emmertje sop, dan zou ik zeggen: “Je refuse! C’est une impertinence! On 
ne fait pas ca!” Dat heb ik even nagekeken in een woordenboek, en ik schijn in mijn droom 
gezegd te hebben: “Ik weiger dit te doen! Het is een onbeschaamdheid! Zoiets doe je niet, 

zoiets vraag je niet van je reizigers!” Dat klinkt allemaal heel resoluut en zelfverzekerd, maar 
blijkbaar was ik toch niet helemaal zeker van mijn zaak; ik voegde eraan toe: “Als jullie nou 
zien dat ik het emmertje toch weer aanpak en toch maar weer aan het boenen ga, dan moeten 

jullie mij heel hard en heel vernederend uitlachen!”  Ik denk dat ik het vooruitzicht op deze 
vernedering nodig had om werkelijk standvastig te kunnen zijn… 

 

Toen ik erover zat na te denken wat in vredesnaam de boodschap van deze droom zou kunnen 

zijn, toen dacht ik opeens: “Dat francofone protest van mij, die Franse woorden: dat hadden 

de woorden van Maria kunnen zijn. Sterker nog: dat hadden de woorden van Maria móéten 

zijn!” “Ik weiger dit te doen! Het is onbeschaamd! Zoiets doet men niet, zoiets vraag je niet 

van een maagd!” Want het is nogal wat, waar de engel mee aankomt. Als Maria erin meegaat, 

loopt zij het risico dat Jozef, haar verloofde, tegen haar zegt: “Je bent mij ontrouw geweest, je 

hebt jezelf onteerd, en mij erbij!” Vervolgens zou hij haar, met een beroep op Deut. 22, naar 
de poort kunnen laten slepen voor een steniging. Ook zou Jozef tegen haar kunnen zeggen: 

“Je hebt blijkbaar voor een andere man gekozen; ga dan maar naar die ander.” Als Maria mee-

gaat in wat de engel aankondigt, dan loopt haar leven gevaar, of haar verloving met Jozef. En 

zelfs als Jozef haar verhaal gelooft, en bij haar blijft, dan zal haar leven vergald worden door 

de roddels van de mensen: heel het dorp zal haar hard en vernederend uitlachen! 

 

Maria had àlle reden om “ik weiger” te zeggen. Maar in plaats van “nee” zegt ze: “De Heer 
wil ik dienen; laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.” In de vroegere vertaling klonk dat 
wat mooier en plechtiger: “Zie, de dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar uw woord!” 
Dat betekent zoveel als: “Laat uw woorden maar geschiedenis, werkelijkheid worden, en laat 

mij maar meedoen met die geschiedenis. Laat het maar gebeuren; ik doe mee!” Reusachtige 
woorden voor zo’n meisje van 15, 16 jaar. 

 

Misschien moet je wel de onschuld van een kind bezitten, om zomaar “ja” te kunnen zeggen 
tegen de Stem die jou roept. Maria staat nog open voor het onverwachte, het verrassende, ook 

al zet dat haar leven volledig op z’n kop. In haar zuiverheid begrijpt zij nog wat wèrkelijk telt. 

“De Heer is met je,” hoort zij de engel zeggen, en zij herkent dat als het fundament van haar 
bestaan. Zij is nog geen berekenende volwassene, zij piekert niet over de nadelen, en vraagt 

ook niet hebzuchtig naar de voordelen. In alle onschuld en openheid gaat zij mee in het ver-

haal dat de engel haar vertelt. “Laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd, mij geschiede 

naar uw woord…” Daarin klinkt het woord “geschiedenis” door. God gaat een verbond aan 
met mensen, en Hij maakt mensen medeverantwoordelijk voor deze verbondsgeschiedenis. 

De geschiedenis stokt, er gebéúrt niets meer, als mensen geen “ja” meer willen zeggen tegen 
dit verbond en deze God. Maar als Maria tegen de haar aangeboden gave en opgave “ja” zegt, 
dan kan de geschiedenis verdergaan, dan kunnen er nieuwe tijden aanbreken. 



Wij, calculerende mensen, leven vaak met een gesloten hart, in de jacht naar welvaart of in de 

angst die welvaart weer te verliezen, in ons streven te voldoen aan de verwachtingen van onze 

omgeving, of in een poging onszelf af te sluiten voor alle ellende die de wereld laat zien. Het 

is vaak een vorm van zelfbescherming, die geslotenheid. Maar we staan dan niet meer open 

voor het nieuwe begin; we missen dan de Stem die ons nieuwe kansen biedt. 

 

Maria staat, als maagd, symbool voor de zuiverheid, de ziel die nog niet bedorven is door 

egoïsme, zelfbehoud, en de behoefte zichzelf te verstoppen achter uiterlijkheden. Zij is de ziel 

die nog openstaat voor wat wèrkelijk telt, voor innerlijke rijkdom. Zij beseft dat het er niet om 

gaat wie of wat je bent in de ogen van de mensen, maar wat je bent in de ogen van God. Want 

dáár praat die engel Gabriël over: “Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je.” En 
daarna: “Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken.” Dáár gaat het om in een 
mensenleven: dat je genade vindt, dat je het leven krijgt aangereikt, dat het heil naar je toe-

komt vanaf de andere kant, soms op een onwaarschijnlijke, ongelofelijke manier. Franciscus 

van Assisi zei eeuwen later: “Een mens is waard wat hij in Gods ogen waard is.”  
 

De naam “Maria” betekent: “Geliefde, Gewenste.” Maria is geliefd in de ogen van God, niet 
vanwege haar jeugdige kracht of haar vruchtbaarheid (dàt zijn weer van die zaken waarmee 

mensen zich een naam proberen te maken), maar vanwege haar ontvankelijkheid, openheid. 

Maria staat open voor wat Gods kracht kan oproepen in een mensenhart, en voor vriendschap 

met de Eeuwige. Dat zijn twee aspecten die weerspiegeld worden in de naam van de engel. 

“Mijn kracht is in God,” zou de naam “Gabriël” kunnen betekenen, maar ook: “God is mijn 
vriend, mijn gabber.” Maria weet zich los te maken van alles wat mensen kunnen bedenken 

om zich af te sluiten voor het leven. Zij stelt zich open voor het geheim van God. Dan kan de 

kracht van de Geest door haar heen stromen, en kan er een nieuwe toekomst opengaan. 

 

Moge de openheid van Maria ons vergezellen in deze tijd van verwachten, van uitzien naar 

het nieuwe begin. Moge de openheid voor het woord van God in deze tijd bij ons blijven, nu 

zoveel andere stemmen onze aandacht opeisen. Zomaar opeens kan de Stem van God door-

klinken in een bijbelverhaal, in gebeurtenissen om ons heen, of in wat mensen elkaar te 

zeggen hebben. Dat zou zomaar opeens een roeping kunnen zijn, een vraag om ons leven te 

veranderen. 

De dichteres Inge Lievaart vond er de volgende woorden voor: 

 

Streek hij neer als een adem van wind 

was er licht rondom zijn geheim 

zo ver zo dichtbij 

er staat niets over geschreven 

wel dat hij was een stem 

een groet 

een zegen met kracht van leven 

van de Heilige zelf gekomen 

en zij: 

was stilte 

en was het oor 

het luisterend hart 

de schoot die het wonder ontving 

de gezegende onder de vrouwen 

 

(Uit: Een engel kwam naar Maria) 


