
Fonteinkerk, 28 november 2021 

Lezing: Lucas 1:57-79. 

 

Hoe word je een ander mens? Het meest simpele antwoord op deze vraag is: “Gewoon door-

leven, door blijven gaan met ademen, en je verandert vanzelf.” De ervaringen van het leven, 

de goede en de slechte, werken op ons in en veranderen onze manier van denken en reageren. 

Verreweg de meeste mensen staan er ook open voor; mensen begrijpen heel goed dat het 

leven voortdurend in beweging is, en dat je als mens dus méé moet bewegen. Heel soms kom 

ik iemand tegen die niet veranderen wil, die het als een plicht beschouwt om een leven lang 

dezelfde ideeën en gewoontes te blijven omarmen. Met alle respect, - dat begrijp ik niet. Ook 

Jezus verandert. Volgens het evangelie raakt Hij op zeker moment in gesprek met een niet-

Joodse vrouw. Zij vraagt Hem: “Wilt U mijn zieke dochter beter maken?” Daar wil Jezus 

eerst niets van weten; Hij zegt dat Hij enkel voor de Joden, voor Gods volk is gekomen. Maar 

deze vrouw blijft net zolang op Hem inpraten totdat Jezus zich gewonnen geeft. Hij prijst de 

vrouw om haar geloof en geneest haar dochter. Jezus is van standpunt veranderd! 

 

Daarmee hebben we meteen een tweede antwoord te pakken. Hoe word je een ander mens? 

Door in gesprek te gaan (en te blijven) met anderen. Misschien wel het mooiste voorbeeld van 

gesprek is de Joodse Talmoed, het omvangrijke commentaar op de Bijbel, waarin allerlei 

rabbijnen en schriftgeleerden met elkaar in gesprek gaan over de juiste uitleg. Hoe belangrijk 

en inspirerend een uitleg ook mag zijn, - er kan altijd een betere uitleg komen, opgeroepen 

door de nood van de tijd of de sterke argumenten van een nieuwe rabbijn. De waarheid ligt 

nooit onwrikbaar vast! Het gesprek is voor het Jodendom altijd van levensbelang geweest.  

 

Maar ook voor ons, voor de Fonteinkerk. Wij zijn een veelkleurige gemeente. Over geloofs-

zaken en theologische kwesties denken wij zó verschillend, dat we onmogelijk met elkaar 

door één dogmatische deur kunnen. Maar omdat we er van tijd tot tijd over in gesprek gaan, 

houden we het met elkaar uit. Het gesprek maakt andere mensen van ons, al was het maar 

doordat het onze blik verruimt. Helaas zijn we dat in de samenleving kwijtgeraakt: het talent, 

het vermogen om werkelijk naar elkaar te luisteren en onze eigen waarheid te relativeren. 

 

Een derde oorzaak van verandering in mensen is een beruchte: narigheid! Ongelukken en 

conflicten, ziekte en dood, - daar kan geen mens dezelfde bij blijven. Soms loopt dat totaal 

verkeerd af: dan veranderen mensen in verbitterde wezens vol zelfbeklag. Dat is onuitstaan-

baar voor henzelf èn voor hun omgeving, maar het gebeurt. Veel vaker vinden mensen de 

wijsheid en de kracht om met hun vreselijke ervaringen om te leren gaan. Dat is altijd weer 

een enorme worsteling. Maar ze leren hun ervaring een plek te geven, zodat die niet langer 

hun denken en doen beheerst. Soms zegt er zelfs iemand: “Ik ben er een beter mens van 

geworden,” ook al zou hij of zij deze “verbetering” dolgraag weer willen inruilen tegen het 

uitwissen, het ongedaan maken van de ervaring. Narigheid verandert mensen, altijd. 

 

Lucas vertelt hoe de oude Zacharias en Elisabeth andere mensen geworden zijn: in de loop 

van enkele maanden zijn de ouders van Johannes goed gaan beseffen dat er een nieuwe tijd 

gaat aanbreken. De familie en de buren leven nog helemaal in de oude tijd.  Want die willen 

het kind met alle geweld “Zacharias” noemen, naar zijn vader, zoals het in een Joods gezin de 

gewoonte was. Zij leven nog in de wereld van tradities, gewoontes en vaste regels. Maar het 

oude priesterechtpaar weet dat God zich op een nieuwe manier tot de mensen gaat richten. En 

ze willen hun kind een naam geven die van dat nieuwe getuigt: Johannes, “God is genadig”.  

Als dan de omstanders met verbazing en onbegrip reageren, zingt Zacharias opeens een lied, 

een loflied dat vertelt wàt er precies veranderen gaat. God heeft naar zijn volk omgezien, en 



gaat de verlossing brengen waarover de oude profeten al hadden gesproken. De Messias komt, 

de koning die licht en warmte verspreidt, die als de Opgang uit de hoogte, het stralende licht 

uit de hemel zijn verkilde mensen weer tot leven brengt. Deze nieuwe koning zal ons weer in 

aanraking brengen met de goedheid van God, zodat we onze voeten weer durven te zetten op 

de weg van de vrede. En die kleine jongen Johannes zal dat allemaal aankondigen. Er gaat een 

nieuwe tijd aanbreken. 

 

Uit dit lied van de oude Zacharias spreekt een ongelofelijke hartstocht. Alle wanhopige ver-

langens van psalmdichters en profeten worden in deze geestdriftige lofzang samengevat: ver-

langen naar gerechtigheid en vrede, heimwee naar vrijheid en de liefde van God. Zacharias is 

een ander mens geworden: terwijl hij negen maanden geleden de woorden van de engel maar 

nauwelijks kon geloven, richt hij nu zijn gedachten volledig op dat nieuwe dat vanuit de 

hemel op de mensen afkomt. De engel had hem destijds “gestraft” voor zijn ongeloof: “Negen 

maanden moet je zwijgen; je zult geen woord kunnen uitbrengen.” Maar misschien moeten 

we het niet als straffen zien. Misschien heeft de engel hem geholpen met een periode van 

stilte en afwachten. In de stilte heeft Zacharias geleerd om zijn ongeloof, zijn standpunt tussen 

haakjes te zetten, en om langzaam maar zeker open te gaan voor geloof in het ongelofelijke: 

een zoon, een belofte, een nieuwe tijd. De stilte heeft van Zacharias een ander mens gemaakt! 

Vandaag zijn we aangekomen op de eerste zondag van Advent. De tijd van stil worden, van 

wachten en verwachten breekt aan. En natuurlijk kunnen we de situatie van Zacharias en 

Elisabeth niet zomaar vergelijken met onze eigen situatie. Zij leefden in een tijd van hoogge-

spannen verwachtingen, en wisten dat ze dat keerpunt in de geschiedenis, dat nieuwe verbond 

tussen God en mensen zèlf zouden gaan meemaken. Wij leven in een tijd waarin de grote 

verwachtingen verdwenen zijn, en we weten dat we de geboorte van Jezus niet in de realiteit, 

maar enkel in onze liederen en lezingen zullen ervaren. We moeten ons niet gaan verbeelden 

dat we de geestdrift van Zacharias zouden kunnen evenaren. 

 

Toch hebben we een kans. Onze gang door het kerkelijke jaar heen is bedoeld om ons van 

zondag tot zondag te bepalen bij wat God aan het doen is. We volgen, zij het dan op afstand, 

de daden van God op de voet, en we proberen ons voor de gevolgen daarvan open te stellen. 

Zo volgen we in de Veertigdagentijd het leven van Jezus, al die verhalen en gelijkenissen, al 

die verrassende, hoopvolle woorden en levensveranderende ontmoetingen, tot en met de grote 

momenten van lijden, sterven en opstanding, en proberen we samen te ontdekken wat dat voor 

gevolgen kan hebben voor ons leven van vandaag. En zo volgen we in de Adventstijd de 

visioenen, de dromen van de profeten, en de ongelofelijke maar meeslepende lotgevallen van 

Maria en Jozef, van Zacharias en Elisabeth, en proberen we ons mèt hen voor te bereiden op 

de geboorte van een kind, Gods hoogste en diepste levenswoord, het ultieme bewijs dat Gods 

liefde oorsprong en zin van ons bestaan is. Ook voor ons is er een kans om àndere mensen te 

worden! 

 

In het verhaal van Lucas horen wij hoe de hoofdrolspelers, onder de hoogspanning van de 

verwachting, tot een bepaalde kern van hun bestaan komen. Maria had redenen genoeg om op 

de woorden van de engel afwijzend te reageren, maar ze herkent iets wezenlijks, iets van grote 

waarde in die woorden, en ze kiest voor het nieuwe leven. Zacharias had op ‘t laatste moment 

nog kunnen instemmen met de traditionele opvattingen van zijn familie en vrienden, maar zijn 

geestdrift voert hem naar wat ècht belangrijk is: de nieuwe tijd die gaat aanbreken. Wie leeft 

vanuit een sterke verwachting, leert onderscheiden wat ertoe doet en wat bijzaak is. Want 

onder druk of hoogspanning kom je eerder bij de kern. Ook wij kunnen bij de kern uitkomen. 

Stel je eens voor dat we vandaag samen op de grens stonden van dat bijzondere, historische 

moment: de komst van de Messias. En probeer je dan eens in te denken wat dàt voor gevolgen 



zou hebben. Zou je gewoon doorgaan met de dingen waarmee je bezig was, of zou je iets 

veranderen in je leven? Wat zou er gebeuren met je nooit uitgeprate ruzies, nooit opgeloste 

conflicten en je andere onbetaalde rekeningen, wat zou er gebeuren met je verdriet, je ver-

bitterde gedachten of je opgekropte woede, wat zou je doen met je neiging om altijd gelijk te 

willen hebben, of juist kritiekloos je altijd maar aan te willen passen, of met je angst dat je 

niet kunt voldoen aan de verwachtingen van anderen? Hoe ga je met je leven verder, als 

morgen de oude tijd voorgoed is afgelopen? Zou de druk van de verwachting ons veranderen? 

Niet alleen in ons privéleven zou het iets kunnen veranderen. Hoe zouden we kerk willen zijn, 

als we wisten dat morgen de Messias geboren werd? Wat zou dan de kern zijn van ons geloof, 

en van ons kerkelijke bezig-zijn? En wat zouden we achterwege laten, omdat het niet echt van 

belang is, of wat zouden we heel anders aanpakken? Als wij hierover praten met elkaar, is het 

altijd met een zekere vrijblijvendheid. Die luxe kunnen we ons nog veroorloven, want het gaat 

echt niet slecht met onze gemeente. Hoe zouden we praten, en wat zouden we veranderen 

onder de hoogspanning van een nieuwe tijd? 

 

In een gemeente gingen nog maar vijf mensen naar de kerk. Ze zagen de toekomst somber in. 

Niemand wist meer hoe het verder moest. Ze legden hun probleem voor aan een wijze man. 

Deze luisterde aandachtig, en zei toen: “Ook ik weet werkelijk niet wat jullie moeten doen. 

Van alles en nog wat hebben jullie al geprobeerd, en het heeft niets geholpen. Ik weet het ook 

niet meer. Maar één ding weet ik zeker: één van jullie vijven is de Messias!” Volkomen ver-

bijsterd gingen de vijf gelovigen weer naar huis. Ze dachten allemaal bij zichzelf: “Ik ben het 

in elk geval niet; één van de anderen moet het zijn!” Vanaf dat moment gingen de vijf ànders 

met elkaar om. Ze luisterden naar elkaar, behandelden elkaar met eerbied en respect, met veel 

begrip en liefde, bijna met een soort aanbidding. Ze durfden weer te hopen, en te verwachten. 

Ze leefden vanuit een kern, en lieten achterwege wat niet wezenlijk, niet kernachtig was. Hun 

manier van leven, hun onderlinge band en liefde maakte anderen nieuwsgierig. Mensen om 

hen heen gingen weer op zoek, naar het geheim van het bestaan, de kern van ons leven, en 

naar het verhaal dat dáárover vertelt… 

 

Hoe word je een ander mens? 


