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Voorwoord
In de periode 2002-2014 hield ik tijdens kerkelijke vieringen in enkele 
zorg- en verpleeginstellingen een aantal overwegingen over het leven 
van Jezus. De vier evangelisten Mattheüs, Marcus, Lucas en Johannes 
hebben dat leven beschreven. Hun verhalen staan in de Bijbel en 
maken deel uit van het Nieuwe Testament. In dit eerste deel staan 
mijn overwegingen bij de evangelist Lucas. 

In al die vieringen van woord en gebed ging ik zelf voor en ik vond 
het een eer dit te mogen doen. Ik was als vrijwilliger werkzaam in de 
pastorale zorg in de instellingen Rosendael in Utrecht, Sparrenheide - 
Nassau Odijckhof en Huize Beukenstein in Driebergen. Hoe kwam ik 
daar zo terecht?

Toen ik in 1990 vanwege oogproblemen in de WAO belandde – ik 
werkte als Z-verpleegkundige – was de vraag: en wat nu? Ik ging 
vrijwilligerswerk doen in mijn parochiegemeenschap en ik kreeg de 
gelegenheid om een tweejarige pastorale kadertraining te volgen. Dat 
beviel mij zo goed, dat ik besloot verder te leren. Het werd de vierjarige 
HBO-Theologie-opleiding. In 1998 behaalde ik mijn diploma. Sindsdien 
werk ik als pastoraal geschoolde vrijwilliger in de ouderenzorg. 
De oogkwaal is gebleven, maar dankzij enkele hulpmiddelen en de 
stimulans van lieve mensen om mij heen heb ik ‘mijn draai’ gevonden. 

Het kan gebeuren in je leven dat er een deur wordt gesloten. Om wat 
voor reden dan ook gaat het niet meer zoals voorheen en weet je 
misschien niet hoe het verder moet. Maar toch gaat er vaak weer een 
andere deur open, alleen moet je die wel zelf openmaken! Er liggen 
voor elk mens gedurende zijn leven steeds weer nieuwe kansen en 
uitdagingen, als je ze maar zoekt en pakt! 
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Eigenlijk is dat ook wat Jezus van Nazareth ons heeft voorgehouden 
en voorgeleefd: elk mensenleven is uniek en kostbaar in het oog van 
God – en de kostbaarste parel die ons is geschonken is het vermogen 
om lief te hebben. Dat talent mag niet verloren gaan! Elk individu is de 
afglans van de liefde van God. En de zin van elk mensenleven is om 
dit gaandeweg aan het licht te brengen. Daartoe zijn wij in het leven 
geroepen en het is een veilige weg naar waar geluk. 

In mijn ogen is Jezus Christus de mens in optima forma. In hem is 
volledig én voorgoed aan het licht gekomen wie God is én wie de 
mens in wezen is. Die ‘Christuskracht’ is ieder mens gegeven en is 
bedoeld om op de weg naar God uit te komen. Voor mij alle reden 
om te proberen zijn voorbeeld na te volgen. Leg ik de lat dan niet erg 
hoog? Voor minder wil ik niet gaan in dit leven. Het was soms ‘kantje 
boord’ en ik was wel eens verdwaald. 

Liefde is de motor, de drijvende en opbouwende kracht achter al ons 
doen en laten. Tenminste, zo zou het moeten zijn. We zijn immers 
geschapen naar het beeld van God, die Liefde is. Al hetgeen is 
geschapen is manifestatie van de Schepper: ‘God is de maat van alle 
dingen’ is een bekende uitspraak van de heilige Augustinus (354-430). 
Je zou dus kunnen zeggen: liefde is de maat van alle dingen; de mens 
is pas volledig mens in de mate dat hij vervuld is van Gods liefde en 
daarvan getuigt in zijn doen en laten. Zijn oorspronkelijke identiteit 
– beeld van God te zijn – is in de mens Jezus opnieuw aan het licht 
gebracht en volbracht. Zijn komst naar de aarde heeft de mensheid als 
het ware nieuw leven ingeblazen. En dat herhaalt zich steeds opnieuw 
waar mensen zich laten uitdagen om in zijn voetspoor te gaan – op 
weg naar God. 

Jozef Poelman 

In mijn overwegingen heb ik gebruikgemaakt van gebeden en gedich-
ten uit bundels van anderen. Het verhaal op pag. 21-22 komt uit: Wim 
van der Zwan, De kleren van de yogi. Altamira – Becht, Haarlem 2013.

Een nieuwe 
boodschap
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Een nieuwe 
boodschap

In de Bijbel staan vier verhalen over het leven van Jezus, opgeschreven 
door vier volgelingen. Twee van hen, Mattheus en Lucas, vertellen hoe 
het leven van Jezus als baby begonnen is. De verhalen van Marcus 
en Johannes beginnen als Jezus al dertig jaar is. Niet in het verhaal 
van Lucas. In zijn verhaal vertelt hij zelfs over de aankondiging van 
Jezus’ geboorte. Met deze verhalen rond de geboorte verduidelijkt hij 
de boodschap die Jezus de mensen komt vertellen. 

Lucas 1,26-38

Wat een wonderlijk verhaal! Het speelt zich af ergens in een uithoek, 
in een boerengehucht in Palestina, Nazareth. Op een dag stapt een 
man het huisje van een jonge vrouw binnen. Het meisje Mirjam, Maria, 
schrikt. Logisch wanneer een man zomaar je kamer binnenkomt: wat 
zullen we nou beleven? In de tijd van Maria was het niet gebruikelijk en 
zelfs ongepast, dat een man een jonge vrouw aansprak en zeker als 
deze alleen was. Die man blijkt dan een engel te zijn van Godswege 
gezonden en hij begroet haar: 

Wees gegroet Maria, ave Maria, want jij bent de begenadigde, de 
uitverkorene van God, en gezegend ben jij onder alle vrouwen. 
Je zult zwanger worden en een zoon baren, die Zoon van de 
Allerhoogste zal worden genoemd; redder van de wereld. 

Het lijkt op het begin van een sprookje, en sommige mensen geloven 
ook dat het allemaal verzonnen is. Er verschijnt een engel uit de hemel 
en zo’n engel wordt dan voorgesteld als een bovenaards wezen, 
zo tussen God en mens, met grote klapwiekende vleugels, want hij 
komt van boven naar beneden. In de gedachten van de mensen in de 
oudheid woonde God immers in een ruimte hoog boven de wolken. In 
de Bijbel komen meer verhalen voor over engelen en wordt een engel 
beschouwd als een verbindingspersoon tussen hemel en aarde, hij 

is een Godsgezant, een boodschapper van God. Ik denk niet dat het 
allemaal verzinsels zijn, of sprookjes. 
Bij Maria verschijnt de engel Gabriël. Zijn naam betekent man van 
God of Gods kracht. In de taal van de Bijbel is het heel gebruikelijk, 
dat er een of meerdere engelen aan te pas komen – waar mensen 
zich geroepen weten, zich aangesproken voelen door God, die een 
bijzonder plan of een beslissende boodschap heeft. God stuurt zijn 
engel Gabriël naar een meisje van amper zestien jaar. Dat meisje Maria 
krijgt te horen: Maria, jij wordt zwanger – je krijgt een zoon – hij zal 
zoon van de Allerhoogste worden genoemd – hij zal de troon van zijn 
vader David krijgen – hij zal heersen over het huis van Jacob – zijn 
koningschap heeft geen einde! 

Zozo, dat is niet niks! Met andere woorden: jij wordt de moeder van 
de man, die alles in de wereld anders zal maken. Wat hier tegen Maria 
wordt gezegd is eigenlijk: Jezus is de man op wie we allemaal zitten 
te wachten, niet alleen de Joden, maar heel de wereld. Een sprookje? 
Ik denk het niet. Wij mogen hier in dit verhaal getuige zijn van een heel 
speciaal en wonderbaar moment in de geschiedenis van de mensheid. 
Maria begrijpt het niet zo goed. ‘Hoe moet dat dan?’ vraagt ze aan 
de engel, ‘ik heb geen omgang met een man.’ Maria is nog maagd. 
Het antwoord van de engel plaatst ons voor een groot geheim, een 
wonder, een mysterie. We krijgen er geen toegang toe. Er ligt een 
schaduw overheen. Gods Geest zal over haar komen en kracht van de 
Allerhoogste zal haar overschaduwen! Hier kunnen wij maar beter op 
afstand blijven en het hoofd buigen, evenals Maria. 
‘De Heilige Geest zal over u komen.’ Een vreemde boodschap, maar 
Maria voelt dat wat haar nu overkomt, van God komt. En ze geeft zich 
gewonnen. Haar antwoord is haar ‘fiat’: ‘Laat met mij gebeuren wat 
u gezegd hebt.’ En de engel voegt er nog aan toe: ‘Voor God is niets 
onmogelijk.’ Lucas begint met het geloof dat leeft in een van ons, een 
meisje, dat aanvaardt dat ze door de Geest van God zó wordt vervuld, 
dat ze in verwachting zal raken en dat uit haar zal worden geboren 
het kind, dat Jezus – ‘God redt’ – zal worden genoemd. Maria wordt 
geroepen die verwachting te dragen, uit te dragen, een nieuw leven, 
een nieuwe toekomst voor de mensheid. 
Jouw verwachting, mijn verwachting, de verwachting van ons 
allemaal, is in Maria begonnen: geloof in een betere wereld, een betere 
mensheid, een wereld van gerechtigheid en liefde, vrede en geluk voor 
alle mensen. God is bedacht op het heil en het geluk van mensen, ook 
al is de situatie schijnbaar onmogelijk, hopeloos of uitzichtloos. Daar 
in dat kleine, door de Romeinen bezette Palestina, in dat boerengat 
Nazareth, draagt een eenvoudig jong meisje een nieuw begin. 
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Haar kind brengt een nieuwe toekomst. Deze koning gaat wereldvrede 
brengen op aarde. Deze koning brengt God terug op aarde. 
De boeken van het Oude Testament blikken al vooruit op die nieuwe 
wereld en met name de profeet Jesaja is er vol van. In hoofdstuk 11 
staat: 

Dan wonen de wolf en het lam samen, de panter vlijt zich neer 
naast het bokje, het kalf en de leeuw weiden samen; een kleine 
jongen kan ze hoeden. De koe en de berin sluiten vriendschap, 
hun jongen liggen bijeen. De leeuw eet stro, net als de os. De 
zuigeling speelt bij het hol van de adder; het kind strekt zijn 
hand uit naar het nest van de slang. Niemand doet nog kwaad 
of handelt nog verderfelijk op heel mijn heilige berg. Want de 
kennis van de Heer vervult heel het land, zoals het water heel 
de bodem van de zee bedekt. 

Maria heeft ‘ja’ gezegd op haar uitverkiezing moeder te worden van 
de Redder van de wereld. Zij was de eerste. Wij worden ook geroepen 
Jezus uit te dragen naar de wereld. En dat mag ieder doen op eigen 
wijze. Niet ophouden daarin te blijven geloven en ervoor te blijven 
vechten. Ook al lijkt het soms onbegonnen werk, vechten tegen de 
bierkaai; doorgaan en blijven geloven in de kracht van God die bergen 
kan verzetten. 
God grijpt immers in in de mensengeschiedenis. Bergen van geld, 
macht, wapens en corruptie, eens zullen ze plaats maken voor dat 
andere leven, dat in Jezus van Nazareth is begonnen, een leven in 
gerechtigheid en liefde, vrede en geluk voor alle mensen. Het begin 
van deze droom ligt in een kribbe in Bethlehem. Dat vieren we met 
Kerstmis. 
Maria heeft ‘ja’ gezegd: ik ga ervoor. Daarom is Maria de begenadigde, 
de gezegende onder alle vrouwen en moeder van een nieuwe mensheid, 
die in Jezus is begonnen. Jezus: ‘God redt.’ Gods Licht is als een kind 
zo klein, maar eenmaal zal het groter zijn. Eenmaal vervult het heel de 
aarde. Goede God, laat die droom ooit werkelijkheid worden! 

Lucas 1,39-45 

Dit verhaal van Lucas is een ontmoetingsverhaal. Twee vrouwen in 
blijde verwachting zoeken elkaar op, Maria en haar nicht Elisabeth. 
Wat is daar zo bijzonder aan? Twee vrouwen ervaren het wonder van 
een nieuw leven dat in hen aan het groeien is. Heel gewoon en heel 
begrijpelijk dat ze in elkaars nabijheid willen zijn om dit wonder met 

elkaar te delen, elkaar te steunen en te sterken. De zwangerschap 
van deze twee vrouwen verloopt op dezelfde wijze en gedurende 
dezelfde periode als bij elke vrouw. Maar in meerdere opzichten is de 
zwangerschap van deze twee vrouwen uitzonderlijk en mysterieus. 
Maria was niet zwanger geraakt door gemeenschap met een man, 
maar ‘de kracht van de Allerhoogste zal je overschaduwen’ was de 
boodschap geweest van een engel Gabriël. Ze zou moeder worden 
van de Zoon van de Allerhoogste. Nogal schokkend zo’n bericht. En 
het gebeurde! Elisabeth was al op hoge leeftijd en normaal gesproken 
niet meer vruchtbaar. Toch werd haar door een boodschapper van 
Godswege een zoon beloofd en het gebeurde, dat ze zwanger werd. 
Voor God is niets onmogelijk. 

In dit geloof en vertrouwen had Maria volmondig ‘ja’ gezegd. Tevens 
was haar door de engel verteld van de zwangerschap van Elisabeth: 
‘Je verwante is al in de zesde maand.’ Na die boodschap is het niet 
verwonderlijk dat Maria ‘met spoed afreist naar een stad in Juda’, 
zoals het verhaal vermeldt. De naam van die stad wordt niet genoemd. 
Vermoedelijk is het Jeruzalem. 
Maria gaat het huis van de priester Zacharias binnen en ‘groet’ Elisabeth. 
Dat ‘groeten’ heeft een heel bijzondere klank; het is meer dan enkel 
‘begroeten’. Niet alleen brengt deze groet het kindje van Elisabeth in 
beweging; ‘het sprong van blijdschap op in haar schoot’ – het groeten 
van Maria heeft hier ook de klank en betekenis van ‘zegenen’. Maria 
erkent het nieuwe begin van Godswege dat Elisabeth in zich draagt. 
De engel had het immers aangekondigd. En Elisabeth, vervuld van de 
Heilige Geest, zal op haar beurt Maria gaan zegenen met de woorden: 
‘Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van 
uw schoot.’ 

Vergeleken met Maria neemt Elisabeth in dit verhaal een bescheiden 
plaats in. Ze is opgewonden over wat haar overkomt en verzucht: ‘Wie 
ben ik, dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt?’ Elisabeth stelt 
vooral de bijzondere betekenis van Maria en haar kind in het licht. Dat 
komt ook tot uiting in de ontroerende woorden: ‘De groet van Maria 
deed het kind opspringen in haar schoot.’ Het staat er zelfs twee keer. 
Dat kind is Johannes, die al vóór zijn geboorte wijst op de bijzondere 
betekenis van Jezus, zoals hij het later zal doen met de woorden: ‘Na 
mij komt Hij die groter is dan ik.’ (3,16) 
Het verhaal over de ontmoeting van deze twee vrouwen heeft me 
ontroerd. In een ongelovige, cynische en verharde en verwarde 
wereld zoeken zij elkaar op en bevestigen zij elkaar in de belofte die 
hun gedaan is. Aan hen gebeurt wat menselijk gezien onmogelijk is.  


