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Tweede Zondag van Advent, 6 december 2013
Baptistengemeente Silo
Thema: Wie Verwacht Je?
Lezingen: Maleachi 3:1-4; Lukas 1:26-38
Kirsten Timmer-Groeneweg
Inleiding:
Het november/december exemplaar van ons gemeenteblad RegelRecht heeft als
thema (on)verwacht bezoek. (On)verwachte ontmoetingen met God en mensen
kunnen levens-veranderend zijn. De twee bijbel lezingen zijn daar voorbeelden
van.
Maleachi 3:1-4 Ik schets kort de context van het boek Maleachi. De profeet
Maleachi was actief tussen 500 en 460 jaar v. Chr., in de tijd van Ezra en
Nehemia, toen een groot deel van de joden uit Babylonische ballingschap was
teruggekeerd naar Jeruzalem en de tempel was herbouwd. Het was een periode
van spanning: de door God beloofde voorspoed na de inwijding van de tempel
was nog niet waargemaakt; en de door het volk beloofde trouw aan God was ver
te zoeken. Maleachi wijst op de ontrouw van het volk en roept hen op tot trouw,
omdat God hen altijd trouw blijft. God zal de verwachting dat Hij naar de tempel
terugkeert waarmaken! In eerste instantie niet als machtige koning, zoals het
volk verwacht, maar als een smid! Een smid zuivert goud en zilver totdat er puur
goud en zilver overblijft. Zo zal de Heere na een zuiveringsproces de
Godvrezende priesters in ere herstellen om de juiste offers te brengen. De
boodschap van Maleachi stelt de verwachtingen die de mensen hebben over de
komst van de Heer behoorlijk bij! Ze worden opgeroepen God zelf te verwachten,
niet langer de beelden die zij hadden bij Gods beloften.
Lukas 1:26-38 We spoelen een half millennium vooruit. De oproep tot volledige
toewijding aan God heeft nog lang niet alle joodse levens veranderd. De
Almachtige besluit dat het nu het perfecte moment is om zijn volk te laten zien
dat hij hen altijd trouw blijft. Een verbond waar ook niet-joden deel van gaan
uitmaken. Geen apocalyptisch teken, maar God die een kwetsbaar mens wordt in
Jezus, geboren uit een joods meisje, Maria.
Probeer je Maria eens voor te stellen. Uitgehuwelijkt toen ze 12 was of kort
daarna. Nu in de verlovingstijd van een jaar, binnenkort de bruiloft. Maria’s
verloofde Jozef, een afstammeling van de grote koning David, was een
timmerman en zou met zijn inkomen zorgen voor hun gezin. Misschien had Maria
al nagedacht over hun kinderen – de zonen zouden opgroeien tot timmerman en
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de dochters tot huisvrouw. Reële verwachtingen voor een meisje in Maria’s
positie…
Onverwachts staat de engel Gabriël in Maria’s kamer. Ze schrikt van zijn
verschijning en zijn begroeting. Gabriël stelt haar gerust en vertelt haar dat ze
zwanger wordt en een zoon zal baren. Tot zover komt het overeen met haar
verwachting van kinderen krijgen met Jozef. Maar dan blijkt ook hier het vervolg
anders te zijn dan zij verwacht: de zoon moet zij Jezus noemen – hoe kan dat
nu? In haar cultuur geeft de vader de naam aan de kinderen en meestal
vernoemt hij de oudste zoon naar zichzelf. En zijn vader opvolgen als
timmerman zal Jezus ook niet: hij zal als Zoon van God tot in eeuwigheid koning
zijn over het volk van Jakob.
Maria’s grootste zorg is dat ze zwanger zal worden vóór haar bruiloft. Zal Jozef
haar verstoten? Zal de maatschappij haar uitspugen als overspelige vrouw? Haar
aanstaande huwelijk lijkt een gebroken droom. Ze vraagt, “Hoe kan ik nu
zwanger raken?” Gabriël verzekert haar ervan dat voor God niets onmogelijk is.
Die geruststelling geeft een onverwachte wending aan Maria’s grootste zorg. Ze
ziet God als degene die haar trouw zal blijven in deze onbegrijpelijke situatie.
Maria beseft dat deze ontmoeting met God allesbepalend is. En ook al begrijpt zij
nog niet alles, zij stelt haar verwachtingen bij. Vanaf nu verwacht zij ten diepste
God de Allerhoogste.
Vandaag Verwacht ik ten diepste God of verwacht ik alleen de beloftes die hij
gemaakt heeft? Mijn eerste ontmoeting met Hem nu ruim 24 jaar geleden was
onverwacht en veranderde mijn leven. Als ik terugkijk, dan zijn er periodes
geweest, dat mijn focus meer gericht was op mijn verwachtingen van wat Hij
voor mij zou doen dan op God zelf en dagelijkse ontmoetingen met hem in het
lezen van de bijbel en gebed. Ook was ik mij niet altijd bewust van God die mij
ontmoet in contacten met mensen. In de voorbereidingen op vandaag werd ik
hier weer bij bepaald. Terug naar de basis en God verwachten! Dat is volgens mij
de kern van de verhalen uit Maleachi en Lukas.
Vorige week stelde Piet Brongers in de overdenking de vraag met welk verhaal
wij onderweg zijn: zijn we onderweg met het bijbelse verhaal dat we met alle
macht willen verdedigen als een historische gebeurtenis (en daar is niets mis
mee, maar het moet verder gaan) of met het bijbelse verhaal dat ook verder
gaat en betekenis heeft voor vandaag, ook als de details van het verhaal soms
een mysterie blijven?
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De verwekking van Jezus in de woorden van Lukas kunnen we niet
wetenschappelijk uitleggen. Is het nodig om een wetenschappelijke verklaring te
geven of mag het mysterie ruimte krijgen? … Maria ontving in zekere zin ruimte:
haar reële huisje-boompje-beestje droom werd van zijn veilige grens ontdaan.
De ontstane ruimte riep bij haar vragen op. Toch kon zij in die ruimte de gever
van ruimte zien. Door God te verwachten, kon zij leven in die ruimte, die
uiteindelijk bevrijdend zou blijken te zijn: de Messias werd geboren!
God ontmoet ons in deze Adventstijd; Immanuel, God met ons als het kwetsbare
Kerstkind Jezus die de eeuwige Vredevorst is. Wie verwacht jij deze weken in de
Kerstverhalen en in de (on)verwachte ontmoetingen met mensen?

