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PREEK Bergkerk Den Haag Lucas 1:26-33, 39-45 op 4 dec. 2022 2e adv.  
 

‘De groet als schepper van hoop’ 
 

Gemeente van Christus, 
 
Dagelijks groeten mensen elkaar. Op tal van tijdstippen en plaatsen. Vanmorgen hebt u dat 
ook gedaan. We zwaaien naar een kennis aan de overkant van de straat of we zwaaien 
elkaar uit bij afscheid. We schudden elkaar bij een ontmoeting de hand. We spreken 
hartelijke woorden als we ergens binnenstappen. Vrienden en familie omhelzen elkaar. 
Door de tijd heen verandert het groeten, qua vorm en inhoud. Toen ik pas predikant was 
groette de meeste mensen mij met: dag dominee! Pasgeleden liep ik in Monster over straat 
en een jongere zei: Hoi Piet. En wat was het in de coronatijd lastig om elkaar anders te 
groeten dan we gewend waren! 
 
In het programma Spoorloos ontmoeten mensen, die ooit bij elkaar hoorden, doorgaans 
eens voor het eerst. Hartverscheurend en schoorvoetend tegelijk is het moment dat ze 
elkaar begroeten. Zo’n begroeting kan een groot keerpunt in hun leven zijn, teken van een 
nieuw begin. 
 
In de oude wereld waren begroetingen tussen mensen van grote waarde. Uit de dagen van 
Jezus is een uitspraak van de rabbijnen bekend, die luidt: ‘Wie de groet van de ander 
onbeantwoord laat, is een dief.’ Dat zegt: niet groeten, is de ander iets ontnemen.  
Groeten zegt iets over hoe we ons tot elkaar verhouden. Als twee regeringsleiders elkaar 
begroeten, wordt door de media scherp gekeken hoe ze dat doen. Want hun begroeting 
verraadt veel over hun relatie. 
 
Groeten is een prachtig instrument om ons met elkaar te verbinden. Groeten draagt bij aan 
vrede, zegt de spreukendichter. In de Bijbelse tijd gold: zeg me hoe jij groet en ik zal zeggen 
wie jij bent. 
Vaak functioneert in de Bijbel de groet als een scharnier in een verhaal over een 
crisissituatie. Wanneer er een wending komt in de crisis, kan de groet het keerpunt inluiden.  
 
Zoals de begroeting tussen de tweeling Jakob en Esau. Zij hadden elkaar in geen twintig jaar 
gezien, leefden in conflict met elkaar. 
Ten slotte verlangt Jakob, de veroorzaker van het conflict, zo sterk naar huis, dat hij 
terugkeert. Spannend: wat gebeurt er als hij straks oog in oog staat met broer Esau? Dan het 
wonder. Esau ziet zijn broer aankomen:  
hij rent hem tegemoet, 
hij sluit hem in de armen  
en kust hem 
en beide broers huilen. 
De ontmoeting roert ons.  
Je krijgt er tranen van in de ogen. 
 
In deze ontmoeting komen twee mensen, twee werelden bij elkaar, en verstrengelen zich tot 
eenheid. 
Er vindt een omkeer plaats. De groet op een kruispunt en als teken van een nieuw begin. 
Hetzelfde zien we in het verhaal van de verloren zoon. Op een dag keert de verdwaalde 
jongen terug naar huis. De vader ziet hem aankomen. Hij haast zich om bij hem te komen.  
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Hij omhelst en kuist hem. Het lijkt wel een zegening. Groeten en zegenen liggen dichtbij 
elkaar. Van de groet gaat zegen uit. Zegenen leidt tot groeten. 
 
Tegen de achtergrond van deze familieverhalen zoomen we in op Maria. 
Maria is verloofd met Jozef; binnenkort gaan ze trouwen. In die dagen – ze zal een jaar of 
veertien geweest zijn – overkomt haar iets, waar geen woorden voor zijn te vinden.  
Maria krijgt bezoek. Hoog bezoek. Bezoek van Boven. Althans, zo ervaart ze dat. In haar 
leven stapt ongevraagd de engel Gabriël binnen. Gabriël, Gods vertrouweling.  
Dat hij verschijnt, duidt erop dat er een belangrijke boodschap komt. Eenmaal binnen, zegt 
de engel: Gegroet, Maria!  
Ave Maria! 
 
Ze schrikt. 
Ze weet uit de verhalen dat de komst van Gabriël de wereld op zijn kop kan zetten. De vraag 
brandt in haar binnenste: wat betekent dit? Ze huivert. 
De engel ziet haar ontsteltenis.  
Hij zegt: Wees niet bang, Maria. 
Niet bang? 
Nee, want God heeft zijn genade aan jou geschonken.  
 
Maria weet wat genade is. Zij kent de voorbeelden uit Israëls geschiedenis. Ze heeft gehoord 
van Ruth, die als buitenstaander genade heeft ervaren. Genade is voor Maria: God kiest voor 
jou, Hij geeft zich onvoorwaardelijk aan jou.  
Maria, dát zal jou overkomen: je zult een kind baren en door dit kind. 
De hemel zal zich door dit kind als een beschermende mantel over de mensheid uitspreiden.   
 
Die woorden hoort Maria in een tijd waarin donkere wolken boven de geschiedenis van 
Israël zijn samengebald. Er heerst een angstaanjagende dreiging van ruwe krachten. Terwijl 
iedereen roept en voelt ‘Er is geen weg verder voor ons’, begint God door dit meisje een 
nieuwe weg met Israël en de wereld. 
Ook hier is de groet een keerpunt. De groet zegt: met jou, Maria, gaat de poort naar de 
toekomst open, jij wordt Gods medespeler om de wereld hoop te geven. 
 
Kort na deze buitengewone ontmoeting met de hemel brengt Maria een bezoek aan haar 
nicht Elisabet. De engel had haar verteld dat de oude Elisabet zwanger is.  
Maria heeft behoefte haar ervaring te delen. Er zijn ervaringen die zo groot zijn dat je ze 
moet delen. Dan zoek je iemand die je kunt vertrouwen, die jou begrijpt, die jou ruimte 
geeft. 
Bij wie zal zij dit begrip vinden? Dat kan er slechts een zijn: Elisabet! Zo ontmoeten de twee 
aanstaande moeders elkaar. Twee vrouwen die beseffen: leven is gegéven leven. En dat 
leven mogen wij vermenigvuldigen. 
 
De twee vrouwen verbeelden dat het onmogelijke kan, dat in het gewone het buitengewone 
wakker kan worden. Zij dragen de toekomst in zich.   
Wij worden uitgenodigd om met hen op te lopen, met hen de toekomst te ontvouwen, juist 
nu onze toekomst zo onder druk staat. Wij hebben de toekomst in ons. Erin gelegd door de 
hemel. Alleen, willen we die opdelven? 
 
Op het moment dat Maria haar nicht Elisabet groet, springt het kind in Elisabets schoot op. 
Elisabets leven vermengt zich met dat van Maria. Haar lijf tintelt, haar geest raakt in vuur en 
vlam en Elisabet roept uit: jij gezegende onder de vrouwen! 
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Wat betekent het opspringende kind in haar schoot? Dat verbeeldt de ultieme verbinding. 
Verbinding tussen de twee vrouwen, tussen hemel en aarde, tussen twee kinderen in de 
schoot van hun moeder. En uiteindelijk: het kerstkind zal bijeenbrengen wat van elkaar is 
vervreemd, zoeken wat is verdwaald, herstellen wat stuk is.  
Wat hebben we verbindende krachten vandaag hard nodig, nu er zoveel verdeeldheid is in 
de samenleving en de wereld. Nu zoveel mensen en groepen tegen elkaar opstaan. En we 
ons angstvallig afvragen: waar geen we heen? 
 
De groet zegt Maria en ons: 
jij die twijfelt aan jezelf, 
jij die gering over jezelf denkt, 
jij die je onbegrepen en onbemind voelt, 
jij die niet blij kunt zijn met jezelf –  
jij mag er zijn, er schuilt in jou een nieuw begin 
dat jou laat weten hoe waardevol je bent. 
De groet die bezingt: 
jij mag er zijn, je bent een geschenk, mens van genade. 
 
Jij, gewone mens, wil je medespeler zijn in het bouwen aan de toekomst. Een wereld zonder 
toegangshekken. Mensen die zich oprichten omdat ze in Gods ogen groot zijn.  
Daarom is de groet een teken van hoop in bange dagen! 
 
Het verhaal van dit uur zegt: de wereld en wij zijn niet afgeschreven. Er daagt een nieuw 
begin. En dat keerpunt begint bij ons. Ergens zijn wij Maria en Elisabeth, zijn wij de kinderen 
in hun schoot, zijn wij de hemel. Niet te vatten, maar waar.  
Roep het kind wakker, laat de omkeer ontwaken: 
 

Kom, kind van boven, 

kom in onze verwarde gedachten en wanhopig harten, 

in onze stramme benen en slappe handen,  

in onze mistige ogen en verdoofde oren, 

in onze gebroken stem en ons ijzig zwijgen. 

 
Kom, kind van boven, 

wakker onze fantasie aan, 

wek de zoekgeraakte levenslust. 

kom in onze leegte, 

ons verlangen. 

Leer ons spreken 

taal die zuivert en verbindt. 

 

Kom, kind van boven, 

waai met milde regen over de verschroeide aarde, 

maak het ijzer van ruwe krachten zacht, 

beziel mens en schepping, 

opdat liefde zich vermenigvuldigt 

en vrede weelderig groeit.  

 

Amen. 

 


