
4e adventszondag C – 19 december 2021 – Beveren 

 

Micha 5, 1-4a  Hebreeën 10, 5-10  Lucas 1, 39-45 

 

Een zwangerschap, een geboorte, en wat dat allemaal doet met een mens: een pastoor is niet 

de best geplaatste om hierover te getuigen. Wees gerust, ook je nieuwe pastoor niet. Spijtig 

genoeg niet. Want naar het schijnt kan dat zo zalig zijn, voor de mama én de papa. Het kindje 

voelen in je buik, of aan die buik mogen voelen. Het is ook zo dat vanaf week 24 de baby in 

de buik stemmen en geluiden duidelijk kan onderscheiden. Lage en harde tonen maken het 

kind onrustig. Zachte, hoge of melodische klanken, en natuurlijk de vertrouwde stemmen, 

hebben een rustgevend effect.  

 

We weten allemaal wel dat we met bepaalde geluiden en woorden elkaar als volwassene of in 

de gordijnen kunnen jagen, of tot rust kunnen brengen. Onze woorden maken of kraken 

medemensen. De woorden van een ander beuren ons op of duwen ons in de put. Zo eenvoudig 

is dat. We weten dus goed welke middens we kunnen opzoeken om zingeving en geluk te 

vinden. We weten ook maar al te goed hoe we de ander vrolijk of verdrietig maken. We weten 

het allemaal wel goed, maar passen het niet altijd toe. We zijn en blijven immers kleine, 

zoekende mensen. Waardoor de dagen voor onszelf en voor anderen vaak te donker en te 

somber zijn. Hoe is het momenteel in jouw leven en dat van je geliefden? Bezit je momenteel 

voldoende levensvreugde? Wie mag je blijmaken? Wat zijn je zorgen, is het kruis niet te 

zwaar om dragen? Geef toe, deze vragen klinken zo anders dan de meest gebruikte, 

goedbedoelde, maar vrij zinloze vraag ‘Alles goed?’  

 

Maria, de moeder van Jezus, mag het ons misschien leren. Tijd maken voor ontmoeting, voor 

echte ontmoeting. Ze gaf ons het voorbeeld: dagen reizen om bij haar nicht te geraken, en 

daar een drietal maanden verblijven, tot de geboorte van Johannes de Doper. Tijd nemen om 

elkaar te groeten, om te luisteren naar elkaars verhaal. En zo de last te verlichten en de 

vreugde te doen groeien, van jezelf en van de ander. Zachte woorden spreken en samen 

liederen zingen, zodat zelfs het kind in de schoot opspringt, jubelt, vrolijk is. Ja, zo wordt er 

voor sfeer gezorgd, voor een goede geest. Zo krijgt dé Geest, Gods Geest vrij spel in en 

rondom ons. Die Geest die ons leven kan vullen en vervullen. Die Geest die het onmogelijke 

mogelijk maakt. Elisabet had het goed door. Dat ze bijzonder bezoek mocht ontvangen. Dat 

Maria Gods zegen ontvangen had en geroepen werd om Gods Woord, Gods Liefde, zelfs 

Gods Kind te ontvangen én door te geven. Maria liet er geen gras over groeien en begon er 

meteen aan, bij Elisabet: Gods rustgevende Stem laten horen. Blijde Boodschap aanreiken. 

Om zo nieuwe wereld mogelijk te maken, vreugdedansen, van in de moederschoot.  

 

Medechristenen, wat een Blijde Boodschap is dit ook voor ieder van ons. Gods stem, Gods 

Geest, Gods Zoon wil ook naar ieder van ons toekomen. Waaraan we dit te danken hebben? 

Nergens aan. De goddelijke nabijheid komt er zomaar, gratis en zonder noodzakelijke 

prestaties. Het Kind is er gewoon, lacht je toe, nodigt je uit om terug te lachen, om je handen 

uit te strekken en het zachtjes vast te nemen. En ondertussen word je vrolijk, voel je je 

gezegend, voel je vollopen van Gods Geest, begin je ernaar te leven. Voor je het weet, ben je 

zelf bezig met die Geest uit te ademen, en doe je medemensen van vreugde jubelen.  

 

Het klinkt allemaal zo ‘simpel’ en dat is het ook. Laten we het niet te moeilijk maken, ook 

niet hier in onze Parochie in Beveren-Zwijndrecht. Laten we gewoon het evangelie 

beluisteren. Daar hebben we genoeg aan. Het vertelt ons, langs de eerste getuigen, wie Jezus 

is, welke bevrijdende woorden Hij spreekt, hoe Hij genezend omgaat met mensen. Het 



eenvoudig houden, dat is die liefde van God, rechstreeks en langs de medemens, in jou 

toelaten. Ze inademen. Om ze daarna weer uit te ademen, uit te stralen. Zo eenvoudig mag het 

zijn. Dat maakt blij, doet huppelen van vreugde, van in de moederschoot. Zo mogen we ons 

veilig voelen en in vrede leven, zegt de eerste lezing. We horen er ook dat blauw bloed 

hebben en diploma’s die klinken als een bel daarbij geen enkele rol spelen; ook bij Jezus niet.  

 

Medechristenen, tijd om de preek af te sluiten. Mag het met woorden uit onze tweede lezing: 

‘Hier ben ik. Ik ben gekomen God, om uw wil te doen.’ Mag je nieuwe pastoor deze woorden 

persoonlijk in de mond nemen? Ja, hier ben ik, in Beveren, Burcht, Doel, Haasdonk, Kallo, 

Kieldrecht, Melsele, Prosperpolder, Verrebroek, Vrasene, Zwijndrecht. Hier ben ik. Niet de 

eerste keuze van het bisdom, afkomstig van de Brugse Poort, een volkswijk in Gent, schrik 

van te geleerde woorden, zonder gps een sukkelaar. Hier ben ik, met al m’n beperktheden; je 

zal ze vlug ontdekken. Maar ik wil christen proberen zijn, met jou, voor jou, dankzij jou. Help 

je me een beetje? Proberen we elkaar de komende jaren een beetje nabij te zijn, een beetje 

vrolijk te maken? Willen we samen af en toe jubelen en dansen en ons laten dragen door Gods 

Geest? Heel eenvoudig, maar oprecht. Als het zou lukken, dan schrijven we samen toekomst, 

geven we spontaan een naam aan deze grote parochie: Parochie De Blijde Boodschap. Met 

Gods Geest in ons midden, kan het eigenlijk niet mislukken. Zijn Stem zal ons een 

vreugdevolle rust schenken. Laat het maar kerstmis worden straks. Amen.  

 

 

Bronnen: 

- Online.studiebijbel.nl 
- Commentaar op het Nieuwe Testament, Lucas. Kok-Kampen. Dr. Jakob van Bruggen. 
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Lucas 1, 39-45       4 advent C 
 

39In die dagen reisde Maria met spoed naar het 
bergland, naar een stad in Judea.  40Zij ging het huis van 
Zacharias binnen en groette Elisabet.  41Zodra Elisabet 
de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar 
schoot; Elisabet werd vervuld met de heilige Geest  42en 
riep met luide stem uit: 'Gij zijt gezegend onder de 
vrouwen en gezegend is de vrucht van uw 
schoot.  43Waaraan heb ik het te danken, dat de moeder 
van mijn Heer naar mij toe komt?  44Zie, zodra de klank 
van uw groet mijn oor bereikte, sprong het kind van 
vreugde op in mijn schoot.  45Zalig zij die geloofd heeft, 
dat tot vervulling zal komen wat haar vanwege de Heer 
gezegd is.'   
 


