
Overweging zondag 19 december, vierde zondag van de Advent 

 

Beste mensen, 

 

Donker, donker, o wat is het donker om ons heen. We gaan snel naar de kortste dag 

van het jaar toe, de Corona-pandemie heeft ons steeds vaster in haar greep, 

afspraken voor een boosterspuit kunnen slecht gemaakt worden, we zijn gedwongen 

binnenshuis te blijven en het leven van nabij te delen met mensen die ons het meest 

nabij zijn. Over een week zou het dan Kerstmis moeten zijn, anders gezegd: de 

‘feestdagen’ staan voor de deur. Maar wat valt er dan te feesten? Zeker in huiselijke 

kring valt er wat te vieren als we tenminste met huisgenoten zijn, gezellig lekker 

kunnen eten en drinken en even kunnen uitrusten van de dreigende wereld om ons 

heen. 

De evangelielezing van vanochtend is een van de kerstverhalen en staat misschien 

naar ons gevoel iets te vroeg op onze kalender. We hoorden hoe Maria naar een 

stad in Juda trok en daar haar nicht Elisabeth bezocht. Een hele reis van het 

platteland naar de stad in het gebergte, niet ver van Jeruzalem verwijderd. Het 

verhaal van vandaag zegt niets over een ezel, waarop ze zou hebben gezeten, of 

over Jozef die haar zou hebben vergezeld. Dat weten we van andere bronnen, vooral 

van de evangelist Matteüs die vanuit het perspectief van Jozef naar de geboorte van 

Jezus kijkt. Lukas kijkt vooral vanuit vrouwelijk perspectief naar de feiten rondom 

Jezus en ook op andere plaatsen in zijn evangelie toont hij bijzondere belangstelling 

voor de rol van vrouwen in zijn verhaal. 

Lukas schildert levendig de ontmoeting van Maria met Elisabeth, als een vooruitblik 

van wat Jezus en Johannes in de woestijn later zal overkomen. Daar zal Jezus zijn 

neef begroeten als wegbereider, als de man die een weg voor hem gereed maakt. 

Is dit wel allemaal zo gebeurd? Ik denk het niet, de kindsheidverhalen worden 

gecomponeerd en verteld om de grootheid van de volwassenen in het latere leven 

van de kinderen te tonen. Die manier van vertellen werd vaker in de klassieke 

oudheid gebruikt. 

Maar hoe het ook zij: De toehoorders vroeger en nu voelden door die verhalen goed 

aan waar het om ging: met de Geboorte van Jezus begint immers een nieuwe 

periode in de geschiedenis. In Jezus toont God zich als mens als bevrijder aan ons, 

met alle gevolgen van dien. De vrucht in de baarmoeder van Elisabeth springt op van 

vreugde, bij de herkenning van die andere mens in wording, die later Yeshua, dat wil 

zeggen God redt, zal worden genoemd. 

Aan ons om ook in ons leven de komende tijd die vreugde te herkennen en uit te 

dragen. 

Amen. 


