
zondag 20 december 2020 in het Kruispunt 
advent 4 

 
(online-kerkdienst zonder kerkgangers) 

 
 
 
 
 
 
lezing oude testament (lector)  2 Samuel 7, 4-16 
2 Samuel 7, 4-16 
4  Maar diezelfde nacht richtte de HEER zich tot Natan: 
5  ‘Zeg tegen mijn dienaar, tegen David: “Dit zegt de HEER: Wil jij voor mij een huis bouwen om 

in te wonen? 
6  Ik heb toch nooit in een huis gewoond, vanaf de dag dat ik de Israëlieten uit Egypte heb geleid 

tot nu toe! Al die tijd trok ik rond in tent en tabernakel. 
7  Overal heb ik met de Israëlieten rondgetrokken, en heb ik ooit aan een van de herders van 

Israël, die ik had aangesteld om mijn volk te weiden, gevraagd om voor mij een huis van 
cederhout te bouwen?” 

8  Welnu, zeg tegen mijn dienaar, tegen David: “Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Ik 
heb je achter de kudde vandaan gehaald om mijn volk, Israël, te leiden. 

9  Ik heb je bijgestaan in alles wat je ondernam, ik heb al je vijanden voor je uitgeschakeld en ik 
heb je naam gevestigd als een van de groten der aarde. 

10  Ik heb aan mijn volk, Israël, een gebied toegewezen. Daar heb ik het geplant en daar kan het 
nu onbevreesd wonen. Het wordt niet langer door misdadige volken onderdrukt, zoals toen 
het er pas woonde 

11  en ik rechters over mijn volk Israël had aangesteld. Jou heb ik rust gegeven door je van je 
vijanden te verlossen. De HEER zegt je dat hij voor jou een huis zal bouwen: 

12  Wanneer je leven voorbij is en je bij je voorouders te ruste gaat, zal ik je laten opvolgen door 
je eigen zoon en hem een bestendig koningschap schenken. 

13  Hij zal een huis bouwen voor mijn naam, en ik zal ervoor zorgen dat zijn troon nooit wankelt. 
14  Ik zal een vader voor hem zijn en hij voor mij een zoon: als hij zondigt, zal ik hem kastijden 

met stok- en zweepslagen, zoals een vader doet, 
15  maar hij zal nooit bij mij uit de gunst raken zoals Saul, die ik verstootte omwille van jou. 
16  Jou stel ik in het vooruitzicht dat je koningshuis eeuwig zal voortbestaan en je troon nooit zal 
wankelen.”’ 
 
orgel/zanggroep Liedboek 451, 3.4. 
 
lezing nieuwe testament (lector) Lucas 1, 26-38 
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. 
 
uitleg bloemschikking 
 
orgel/zanggroep Liedboek 464, 3.4.   Een engel spreekt... 
 
uitleg en overweging 
 
 
 

Gemeente, lieve mensen van onze Heer, 

 

---wonen--- 

 

Een oud chassidisch spreekwoord vraagt:  

"Waar woont God?" - en het antwoord is:  

"Daar waar men hem binnenlaat".  

Je zou dit als titel boven de lezingen van vanmorgen kunnen zetten.  

 

David wil wel graag een huis voor God bouwen.  

Een plek waar God thuis kan zijn.  

Maar zo werkt dat niet, zo'n God is hij helemaal niet.  

 

Hij is een trek-god, een god die met mensen meetrekt,  

hij heeft nog nooit in huizen gewoond  

die door mensen zijn gemaakt.  

 

Dat is een eigenaardige tegenstelling:  

God heeft behoefte om met mensen  

mee te trekken en  

mensen hebben behoefte een godshuis te bouwen. 

 

Het is eerder andersom, zo krijgt David te horen.  

God zal David een huis bouwen,  

in die zin dat zijn naam nooit vergeten wordt.  

 

En over een paar dagen horen we dat dat ook zo is gegaan,  

als we lezen dat Jozef en Maria op weg moesten  

omdat ze uit het huis en geslacht van David zijn. 

 

 

°°° 

En waar is de plek waarvan wij vandaag denken 

dat we daar God zullen vinden? 

 



 Waar zoeken wij God?  

 

Daartoe zoeken we de gebouwen op  

die er voor gemaakt zijn  

om mensen iets van God te laten merken.  

 

Om daar de woorden te horen,  

de gebeden te zeggen,  

de lofzang gaande te houden.  

We zoeken de kerkgebouwen op daarvoor.  

 

 

De kerk – dat is toch iets anders dan de huiskamer, 

iets heiligs, 

iets bijzonders, 

een plek die door  

architectuur en inrichting en aankleding  

je aandacht in de richting van God stuurt. 

 

In de tijd van de bijbel was er de tempel,  

voor de ontmoeting met God,  

daar kwamen mensen hun gebeden zeggen.  

 

Dus waar zou God kunnen komen wonen?  

In de tempel, zou je moeten zeggen.  

 

Maar God laat zich geen plek bij mensen aanwijzen.  

Dat zeggen de teksten van vanmorgen.  

 

God is niet afhankelijk van de plekken en de gebouwen  

die voor godsontmoeting waren gedacht.  

 

 

 

---plek--- 

 

Wij lezen nu over de aankondiging van de geboorte 

van Jezus bij Maria.  

Vlak voor deze tekst was er die andere aankondiging:  

van de geboorte van Johannes.  

Dat ging nog enigszins zoals je zou kunnen verwachten.  

 

De engel Gabriël werd gestuurd naar Jeruzalem,  

naar de tempel, naar een hogepriester.  

 



Dat is de plek waar dit soort zaken horen: in de tempel,  

daar waar God te vinden is.  

Bij de theologen in de grote steden.  

 

Maar nu de aankondiging van de geboorte van Jezus:  

naar Galilea wordt de engel gestuurd???  

Niet naar het centrum van Israël,  

maar naar dat achteraflandje  

waar niemand om God of gebod geeft?  

En dan niet naar een gerespecteerde  

en netjes getrouwde vrouw,  

zoals bij Johannes,  

maar naar een ongetrouwde vrouw? 

 

 

God kiest niet de plekken waar mensen het zouden verwachten.  

Hij kiest ook niet de lijnen van communicatie  

die mensen zouden verwachten.  

 

Ook de reactie van de betrokken mensen zijn anders  

dan je zou verwachten.  

 

Want de theoloog, de priester, Zacharias, in de tempel,  

die reageert met: wij, op onze leeftijd  

- ach joh, dat kan toch helemaal niet?  

 

En dat meisje in Galilea, niet bijzonder godsdienstig opgevoed,  

dat een nog veel wonderbaarlijkere aankondiging  

te horen krijgt, die is open: laat maar gebeuren. 

 

De ervaring van God gebeurt niet op de plaatsen  

en niet langs de lijnen  

die mensen ervoor hadden bedacht.  

 

God laat zich geen adres toewijzen.  

Hij kiest zijn eigen manier om er te zijn bij de mensen. 

 

 

Het is een beetje raar om te zeggen,  

maar misschien maken wij er ook iets van mee,  

in deze tijd, nu, met corona.  

 

Hier in het Kruispunt, hier is de plek waar we gewend zijn  

om God te ontmoeten,  

gebeden te zeggen, liederen te zingen.  

 



Maar we zijn bezig om de betekenis van deze ene plek  

waar het moet gebeuren te relativeren.  

 

We zijn niet hier, we zitten thuis en  

volgen het gebeuren op het scherm.  

 

Oogcontact is niet vanzelfsprekend aanwezig,  

de communicatielijnen veranderen.  

 

We zijn misschien wel een beetje bezig om aan te voelen  

wat Israël vaker en veel heftiger  

heeft meegemaakt, als de tempel  

er ineens niet meer was.  

 

We relativeren in corona-tijd de betekenis van deze plek  

en de vertrouwde communicatievormen  

voor ons geloofsleven  

- ik denk dat het een proces is wat bij velen van u bezig is.  

 

Zoeken we de ontmoeting met God alleen in het Kruispunt,  

zoals het altijd is gewest en zoals het hoort,  

volgens ons?  

 

Wachten we vooral op de tijd dat we weer  

naast elkaar kunnen zitten  

en mee kunnen zingen?  

 

Of zijn we open om hem op andere plekken te ervaren,  

of langs andere kanalen iets van God op te merken?  

 

 

 

---hemel--- 

 

God laat zich geen plek aanwijzen en geen handelwijze voorschrijven.  

 

Daarom laat Lucas deze aankondiging ook in de hemel beginnen.  

Dat is anders dan in de meeste kinderbijbels.  

 

Daar zie je meestal het plaatje dat Maria  

bezig is met schoonmaken of de was,  

en dan plotseling, van boven, een engel.  

 

Maar het verhaal van de aankondiging van Jezus begint in de hemel.  

De engel wordt als eerste genoemd,  

daarna pas God (NBV geeft dat niet weer),  



dan de plek, dan de naam van de man,  

en dan pas de naam van Maria.  

 

Lucas wil zeggen: het is in de hemel begonnen,  

het is niet uit menselijke plaatsen,  

gewoonten, vormen af te leiden of opgekomen.  

 

God kiest zijn eigen manier om er te zijn.  

 

Dan is het jammer als mensen maar op één plek  

gaan kijken of maar op één kanaal gaan luisteren... 

 

 

 

---schaduw--- 

 

Hoe moet dat dan gebeuren?  

 

Ook in wat er met Maria zal gebeuren zit nog de lijn  

dat God zich zijn handelen  

niet laat vastleggen, niet op een plek,  

niet op een handelwijze.  

 

Geest, levensadem, net als bij de schepping, 

scheppende aanwezigheid van God zal er zijn.   

 

En de kracht van God zal als een schaduw komen over Maria.  

 

Geest en schaduw hebben allebei iets ongrijpbaars. 

Geest is bezieling, maar niet aanwijsbaar. 

Schaduw - is datgene wat je hindert  

alles in het heldere klare zonlicht te kunnen zien.  

 

De wolk die er was als een schaduw  

bij de tocht van het volk door de woestijn,  

waar God aanwezig was en vooruitging,  

maar niemand kon precies zeggen hoe. 

 

Of aan de berg waar Israël de leefregels ontving,  

waar God ook door een wolk  

verborgen werd gehouden.  

 

De wolk die er was op de berg  

toen Jezus bij de leerlingen was  

en er ineens ook weer niet bleek te zijn.  

 

Schaduw zegt:  



je weet niet precies hoe God aanwezig is,  

maar je weet eigenlijk wel dát hij er is.  

 

De Geest van God zal over je komen 

de kracht zal als een schaduw bij je zijn. 

Meer zegt Lukas niet.  

 

Hij heeft het niet over maagdelijke geboorte. 

 Dat is een term van later,  

van mensen die niet tevreden waren met 

 "heilige Geest" en de "schaduw van de Allerhoogste".  

Die het graag preciezer hadden gehad.  

 

De wolk, de schaduw, is een vluchtig medium. 

Geen aanwijsbare plek, geen benoembaar kanaal.  

 

Zo is God aanwezig,  

niet als in de tempel,  

vastgelegd,  

alsof dat zijn plek zou zijn, zijn adres,  

maar niet te vatten, alleen op momenten verrassend te ervaren. 

 

Geest als de levensadem van God,  

levengever van het begin af aan. 

De schaduw als de verborgen,  

niet te vatten aanwezigheid van God. 

 

 

 

---houvast--- 

 

God heeft geen adres op aarde.  

Hij laat zich niet vangen in onze vormen. 

 

Maar behalve dat ongrijpbare van die schaduw en die Geest 

is er nog wel iets dat Maria nodig heeft. 

 

Een concreet mens, haar familielid,  

Elisabeth is haar houvast. 

Een mens die ze kent en die hetzelfde overkomen is.  

 

De beroemd geworden woorden van Maria 

"laat maar gebeuren aan mij dat woord...",  

die woorden kan zij pas uitspreken  

nadat ze heeft gehoord dat zij niet de enige is, 

dat er in ieder geval een iemand is  

met wie ze hierover kan praten.  



Wellicht had zij het anders niet eens kunnen zeggen.  

 

En ja, misschien is dat voor ons ook belangrijk, 

nu we in corona-tijd op ongebruikelijke  

en ongewilde manieren 

onze verbinding met God in leven proberen te houden, 

 

Dat we merken hoe belangrijk het is 

dat we elkaar kunnen bevragen:  

hoe gaat dat bij jou in corona-tijd, 

hoe hou jij het vol?  

Hoe gaat het bij jou met de verbinding naar boven? 

 

Ik heb de indruk dat dat in deze tijden nog belangrijker is dan anders. 

 

 

 

---openen--- 

 

Om de vraag van het begin te herhalen:  

Waar kan God wonen?  

 

Niet noodzakelijkerwijs in de kerken,  

in de tempels en de huizen,  

maar overal daar waar men open voor hem is,  

daar waar men ruimte maakt voor zijn aanwezigheid,  

zoals Maria.  

 

Overal waar je kunt zeggen:  

Het gaat niet zoals ik het verwachtte,  

niet zoals ik het wilde,  

maar het is van God:  

Laat maar gebeuren aan mij. 

 

Niet door op de goede plek te zijn 

merk je dus iets van God,  

maar door je open te stellen  

voor zijn aanwezigheid,  

verborgen misschien en ongrijpbaar 

als Geest en schaduw,  

maar veelbetekenend.  

 

En een mens om mee te kunnen spreken  

over alle dingen die je bewegen.  

Dat is wat Maria is beloofd.  

 



Laten wij ons ook openstellen  

voor wat van God komt.  

 

Voor de geest van God,  

zijn kracht,  

die ons leven verandert en  

naar zijn bedoelingen toe trekt.  

 

Laten we open zijn voor zijn verborgen aanwezigheid. 

Waar we ons ook bevinden. 

 

Amen. 
© Jan-Hendrik Kip 

 
 
 
stilte 
 
orgel/zanggroep Liedboek 435, 1.2.3.   Hef op uw hoofden, poorten wijd... 
 


