
Gemeente van onze Heer Jezus Christus,

Het zijn roerige tijden voor koning Achaz.
(Een Trump avant-la lettre- zou je kunnen zeggen.)
Zijn koninkrijk brokkelt af, het voortbestaan ervan wordt 
bedreigd- 
en hij probeert grip te houden op wat hij nog kan redden, 
regelen, ritselen misschien.

Eigenlijk heel menselijk:
Wat doe je als je door angst overmand wordt?

Jesaja, de profeet van Israel legt de vinger op de zere plek, 
en stelt hem de kritische vraag:
Op wie of wat stel je je vertrouwen?

Op datgene wat je zelf kunt beheersen, controleren,  de 
pacten en bondgenootschappen die je kunt regelen?

Is dat niet wat wij, op zoveel vlakken in ons leven, in onze 
samenleving ook doen? De controle houden, grip- en 
daarmee God-en Zijn wil buiten spel zetten? 

Jesaja stelt als het ware de vraag aan koning Achaz, aan 
ons: Durf je je verdedigingsmuren af te breken, je 
kwetsbaar op te stellen en te vertrouwen op God?
Dat is een pijnlijke, ontwrichtende vraag- het legt ons leven
bloot- onze zekerheden, onze veiligheden en waarop we 
bouwen en vertrouwen. 
Op onze baan, ons pensioen, op hoe het altijd gaat, of al 
jaren gaat. 



En daarmee zetten God buitenspel- 
of gebruiken hem als een EHBO- koffer alleen in nood.
We stoppen onze ervaringen in hokjes, om daarmee het 
ontwrichtende, bevreemdende te beteugelen. God wordt 
gelijk gesteld aan onze traditie, onze kerk, ons geloof. 
Als stok om mee te slaan, de waarheid in pacht te hebben. 

En daarom is het goed ons steeds weer opnieuw te beseffen 
dat God niet in ons denken te vatten is.

Als wij spreken over Immanuel- als ‘God met ons’- dan 
alstublieft als ‘Ganz Andere’. Niet een God die voor ons 
karretje gespannen wordt, zoals bij koning Achaz, of 
Donald Trump.

Advent en de verwachting van Immanuel vraagt van ons 
twee dingen:
ons openstellen & de ontvankelijkheid voor het ‘Ganz 
andere’ van God

Op de eerste Adventszondag had ik over een akker die 
braak  en diepgeploegd moet worden. 

De vraag aan ons is: kunnen we ons zodanig openstellen 
om het verontrustende van de wereld, de samenleving, de 
ander tot ons door te laten dringen? 
Om stil te staan bij de angst, het gebrek aan controle- en 
daarbij te blijven, te verwijlen? 
Het niet meteen dicht te smeren of ons terug te trekken in 
ons eigen bastion?



Bij moeilijke momenten in ons leven is een favoriet lied 
‘Wat de toekomst brenge moge, mij geleid des Heren 
hand’, maar in hoeverre, vraag ik me af – geven we 
werkelijk die leiding over aan God? Durven we aan de 
ander toe te geven: Ik heb de waarheid niet in pacht. Laat ik
mijn oordeel nog maar even opschorten.
Laten we maar samen wandelen, samen ontdekken.

Zowel in het verhaal van Jesaja als dat van Mattheus komt 
de redding op onverwachte wijze. 
Een Goddelijke interventie. Met het teken van een maagd, 
nog onbevlekt. 
En dat is opmerkelijk en tegenstrijdig- juist in een 
geslachtsregister en heilsgeschiedenis die bomvol staat met 
mannen, met macht, kracht en koninkrijk. 
(Als Greta Thunberg tegenover Donald Trump)

Daar lees je makkelijk overheen in het geslachtsregister 
van Mattheus 1. 
Als je daar oog voor krijgt, ontdek je een heel ander 
verhaal: 
Gods wegen gaan via zijwegen, opmerkelijke mensen, niet 
alleen maar heilige boontjes. Maar juist via breuken, dwars 
door de gebrokenheid en pijn en verlies in het leven.
Dat vertellen die paar vrouwelijke namen:

Ruth- een vreemdeling en vluchteling.
Tamar die je zou kunnen betichten van sexuele escapades.
Maria- een tienermoeder zou je kunnen zeggen. 
Rachab- van het scharlaken koord. 
En de ongenoemde Batseba, die overspel pleegt.



In die lange lijn van 52 mannelijke namen in het 
geslachtsregister worden dus maar 4 of eigenlijk 5 vrouwen
van de 52 namen bij naam genoemd!
Terwijl er voor de bevruchting natuurlijk net zoveel 
vrouwen als mannen nodig waren.. 

Des te belangrijker en evidenter is het dat deze vrouwen 
wel genoemd worden. Niet alleen  de volgzame types, 
maar ondernemende vrouwen- die niet hun eigen politieke 
pad kiezen, maar dat van God- van een toekomst niet in 
eigen hand, of land, maar verder of anders. 

Al die vrouwen, zou je kunnen zeggen, droomden van en 
waren in verwachting van dat verhaal dat groter is, dan 
onze kleine, menselijke denken. Ze droomden van 
Immanuel die ons mensen aan elkaar verbindt, die onze 
menselijke verhalen aan een rijgt, onze menselijke barrières
afbreekt,  in onze gebrokenheid met ons is, uitzicht geeft en
ons uitnodigt om te vertrouwen.

Al die vrouwen waren drager van die hoop, van die kiem. 
Ieder op haar eigen manier. En bovendien soms in de 
rotzooi van haar eigen leven- in roerige tijden. 

Tezamen vormen zij een onverwachte schakel in die lange 
keten van mannen-namen. Tezamen vormen zij een 
Godsbewijs van God met ons. 
Een Godsbewijs dat God onze wereld schept en herschept, 
ons visioenen geeft dat het anders kan, ons hoop geeft en 
zicht op een andere werkelijkheid, groter, dieper, verder, 



transcendentaler dan ons beperkte, menselijke denken & 
kunnen niet alles is.

Dat we in het vallen ontwaren dat God daadwerkelijk de 
grond onder onze voeten is, 
Dat God ons soms genadeloos wakker schudt, roept, in ons 
bestaan binnendringt.

Deze maand had ik ook zo een soort ervaring. 
Onverwacht kreeg ik een icoon kado: een icoon van Maria.
Speciaal voor mij geschilderd. 
Ongevraagd. 
Van iemand die de afgelopen jaren aan de grond zat, de 
hoop verloor. 
En omdat ze hier in deze gemeenschap aanhaakte, weer 
hoop kreeg. 

Opmerkelijk, want wat zij niet wist is dat mijn doopnaam 
Maria is. 
Maar om eerlijk te zijn heb ik een ambivalente relatie met 
haar:
vanwege haar nederigheid, haar deemoedigheid. Geen 
activist, maar  eerder onderdanig, als een voetnoot in de 
geschiedenis.

Maar deze maand leerde ik iets nieuws- iets tegen mijn 
eigen natuur in, zou je kunnen zeggen. 
Maria is meer dan alleen het vat- ‘the vessel’ waarin en 
waardoor Gods heilsgeschiedenis tot stand komt. 



Feitelijk zou je kunnen zeggen dat Maria als eerste Gods 
bedoeling van God met ons-  in de praktijk brengt. Om zo 
dicht mogelijk bij de ander te zijn, met hem te zijn. In 
vreugde en in verdriet. Tot aan het einde toe- bij het kruis, 
als zij zich werpt op de stervende Jezus- en met Hem is. 

Je zou kunnen zeggen: wat heeft Maria nu  aan grote 
geschiedenisfeiten zelf in te brengen? Maar daarin zegt 
Jean Vanier- een Canadese theoloog die werkt met mensen 
met een beperking en veel spreekt over kwetsbaarheid:
We are not called by God to do extraordianry things, 
but to do ordinary things with extraordinary love" 
We zijn niet geroepen om buitengewone dingen te doen, 
maar om kleine dingen te doen met buitengewone liefde. 

En daarin was dat kado van de icoon een groots voorbeeld- 
van buitengewone liefde. Omdat ik het nauwelijks na kan 
doen. Ik mocht het ontvangen, en bewaren in mijn hart. Net
als Maria.
Om er dagelijks naar te kijken, en leren van haar- juist in 
haar andere manier. 
Om daarvoor ontvankelijk te worden- Ontwrichtend- 
tegenstrijdig.

Niet om veel, groots, meeslepend. Juist niet.
Niet om te blijven in mijn eigen gelijk.
Niet om te blijven proberen beheersen en de controle te 
behouden.



En niet om naar kerst toe te leven in de torenhoge 
verwachtingen van een perfecte kerst, 
Maar misschien wel eerst en vooral op het kleine goede, en 
wat er ondanks onze gebrokenheid, onze onzekerheid, pijn 
en angst wel is. 

Geen perfecte kerst-
maar wel God met ons
en wij met Hem.

Amen


