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Preek van 13 december 2015, 3e advent, 
gehouden in De Morgenster in Papendrecht  
door Piet van Die 

 

TIJD OM OP WEG TE GAAN 

Wie ben ik dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt? (Lucas 1,43) 

Lucht! 

In deze preek zult u drie rooms-katholieke mannen voorbij zien komen. O ja, en 

het woord ‘mysterie’ zal ook een aantal keren gebruikt worden. Want ‘mysterie’ 

en ‘rooms-katholiek’ horen bij elkaar als – laten we zeggen - Geer en Goor. Ik 

geef eerst cabaretier Herman Finkers het woord. 

Ik zat, moet u weten, in Almelo op een rooms-katholieke jongensschool. En op die 

rooms-katholieke jongensschool werden we doodgegooid met dogma’s. Het 

dogma van: ’1+1=2.’ Het dogma van: ’iets is in wezen niets anders dan...’: ’Een 

boom is in wezen niets anders dan een zuurstoffabriek.’  

Die zuurstoffabriek benauwde mij en verstikte alle poëzie. Tot op een dag de 

kapelaan in de klas kwam. De kapelaan vertelde ons: ’Er is maar één God. En Hij 

bestaat uit drie personen.’ Ik dacht: Goddank, eindelijk iemand met wie je 

fatsoenlijk kunt praten. Want tot dan toe had ik op school maar één interessant 

verhaal gehoord. Dat was het verhaal van de drie musketiers, want die waren 

met z’n vieren. Dat was een verhaal met ruimte. Maar de kapelaan barstte van 

de verhalen met ruimte. Zo zei hij: ’God is het begin van alles. Voor God was er 

niets. En Maria is zijn moeder.’ Het was of mijn dichtgeknepen keel weer open 

ging en ik weer mocht ademhalen. 

‘Moeder van mijn Heer 

Finkers heeft met dat ‘Maria als moeder van God’ Elisabet aan zijn zijde. Toen de 

jonge Maria het huisje van de al op leeftijd gekomen vrouw binnenkwam, barstte 

Elisabet uit in een jubelzang. Maar ze jubelde niet: ‘O, Maria, moet je nou eens 

horen wat mij is overkomen: ik ben zwanger en ik voel het kind al. Wat een 

wonder hè?’ De meest gemiddelde aanstaande moeder zou zoiets misschien wel 

gezegd hebben. Een aanstaande of kersverse moeder is vol van maar één ding: 

haar eigen kind. Maar Elisabet is vol van Maria! ‘Je bent de meest gezegende!’ 

zingt ze.  
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Maria is bij haar dus aan het juiste adres. Hier zal ze de steun krijgen die ze nodig 

heeft. Maar Elisabet ziet het anders. Ze voelt zich vereerd dat haar jonge nichtje 

haar bezoekt. ‘Wie ben ik dat de moeder van mijn Heer naar mij toekomt?’ zegt 

ze. ‘Heer’ – in het Oude Testament is dat het woord voor God zelf. Elisabet ziet 

in Maria de moeder van God.  Daar loopt alle logica op stuk. Inderdaad, Herman, 

daar lijden alle rationele dogma’s schipbreuk.  

Krankzinnig 

Het jonge meisje draagt een kind waarin God zelf op aarde komt. ‘Ja, allicht,’ zeg 

u dan misschien. ‘Zo hebben we het toch geleerd?’ Ja, ho even. Je kunt wel 

zeggen: ‘Allicht! Natúúrlijk is het zo.’ Maar dan dringt het kennelijk niet meer tot 

je door. Als het ‘allicht’ is, had Elisabet wel gezegd: ‘Ah, de moeder van God! Kom 

verder. Kopje koffie?’ Dan zitten de mensen die zeggen: ‘Dat is toch een 

krankzinnige boodschap?’ er dichterbij. Want dat is het: een - nou ja, 

krankzinnige boodschap? De apostel Paulus zou zeggen: ‘Een dwaze boodschap’. 

Een boodschap die al onze wijsheid onderste boven gooit.  

Er wordt dan ook wel geprobeerd om die boodschap compatibel te maken met 

onze tijd. Om de boodschap zo te verdunnen dat ze op een zeker punt acceptabel 

wordt voor ons verstand of levensgevoel. Maar dan verstikken we de poëzie, zou 

Finkers zeggen. Dan hanteren we om zo te zeggen de methode-zuurstoffabriek: 

een boom is in wezen niets anders dan… ‘Het Kerstevangelie is in wezen niets 

anders dan een mythe’- ‘Jezus is in wezen niets anders dan een bijzonder mens’. 

Maar dan is alle mysterie weg! 

Mysterie 

Kijk, daar heb je dan het woord ‘mysterie’. Vindt u dat ook zo’n zweverig woord? 

Dan bent u niet de enige.  Mysterie – dat woord doet denken aan luchtfietserij. 

Aan: van alles en nog wat beweren wat niet gecontroleerd kan worden. Toch is 

het de vraag of ook u zonder het woord ‘mysterie’ kunt. Want u bent er zelf één. 

Denk eens aan uw leeftijd. Trek er vervolgens 4 of 5 jaar af. Wat u dan overhoudt 

is het aantal jaren dat u uw eerste herinnering bij u draagt van toen u kind was. 

Maar waar bevinden die herinneringen zich? In uw hoofd, ja, om precies te zijn: 

in uw hersencellen. Maar zijn dat dezelfde hersencellen als toen u 4 of 5 was? 

Welnee, die cellen zijn er allang niet meer. Ze zijn al tig-keren vervangen door 

nieuwe. Toch zitten die herinneringen nog in uw hoofd. Raadselachtig toch? 
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Of kijk op een wolkeloze nacht omhoog. Op de meest geschikte plek op aarde 

zou je zo’n 5000 sterren kunnen zien. Dat schijnt een letterlijk ontzagwekkende 

ervaring te zijn! Maar die 5000 sterren vormen nog maar een kruimeltje van de 

miljarden sterren die tot ons sterrenstelsel behoren. Maar van dat sterrenstelsel 

van ons zijn er ook weer miljarden. Die suizen door de leegte naar…ja, waar 

naartoe? Niemand weet wat er voorbij de grens van het heelal is.  

Ik wil maar zeggen: de werkelijkheid is vol mysterie. Er is veel wat niet in ons 

denkend hoofd past. Ons eigen geheugen niet. Het heelal niet. De dood ook niet, 

want als iemand er niet meer is, is dat letterlijk onvoorstelbaar. En God past al 

helemaal niet in ons hoofd.  

Niet aanpassen 

En nu luidt de boodschap van het evangelie: de God die het heelal in zijn hand 

houdt en zijn sterrenstelsels breed laat hangen in die donkere leegte, zal geboren 

worden uit een Joods meisje in een achterafprovincie. Hij zal geboren worden 

als een mens met een cellenfabriekje dat een geheugen mogelijk maakt, en zal 

net zo sterfelijk zijn als wij. Zo’n boodschap past toch niet in je hoofd?  

Maar er past zoveel niet in ons hoofd! Laten we dan toch eens ophouden met 

die eeuwige neiging van ons om het geloof op de een of andere manier 

acceptabel te maken! Ik begrijp wel waar dat vandaan komt. We willen ons 

partijtje meeblazen in de wereld. Maar de samenleving kijkt steeds vreemder 

aan tegen het geloof. Dan wil je laten zien dat geloven zo gek nog niet is. Maar 

het ís gek. Verrukkelijk gek! Gerard Reve, die ook zo verrukkelijk gek was, schreef 

over de verkondiging van het evangelie het volgende: 

Men kan niet van deur tot deur iets colporteren en zeggen ik kom u iets vertellen 

dat eigenlijk niet waar, maar op een bepaalde manier juist héél erg waar is. Want 

wat zegt dan degene die de deur open doet? Hij zegt: ‘Man donder op en laat 

meteen je haar maar eens knippen.’ Zo is het toch? Vandaar dat de verkondiger 

beter kan zeggen: ‘God is mens geworden, heeft geleden, is gestorven en 

begraven, opgestaan van de Doden, en heeft ons voor eeuwig verlost van Zonde 

en Dood.’ Want dan is er een bescheiden kans dat degene die de deur open doet, 

zegt: ‘Dat mag ik horen’, of ‘Het werd tijd’ of ‘Zo moet het over de gehele wereld.’ 



4 

 

Maria 

Maria zal de moeder worden van God op aarde. Daarom wordt ze al vanaf de 

prille geschiedenis van de kerk geëerd. En in de rooms-katholieke traditie wordt 

ze nog dagelijks begroet met een gebed dat voor een deel is ontleend aan de 

woorden van Elisabet: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met U. 

Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de Vrucht van Uw 

schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons, zondaars, nu en in het uur 

van onze dood.   

Wij bidden het niet. Maria zong: ‘Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig 

prijzen.’ Maar je kunt dat in gedachten aanvullen met: behalve de protestanten, 

want die vinden zich daar te nuchter voor. (Dat zijn ze trouwens – tussen haakjes 

- helemaal niet. Want als ze ook maar even uitgekeken raken op hun kerk vind je 

ze vaak terug in een evangelische kerk waar die nuchtere protestanten ineens 

met hun handen in de lucht en een verzaligde blik in hun ogen de Heer staan te 

prijzen! Dat je denkt: wat is er met hen gebeurd?) 

Draagster van het mysterie 

Maar misschien heeft Maria ons toch iets te zeggen. Ze is draagster van een 

mysterie. Mara als draagster van het mysterie werd later ook een beeld voor de 

kerk zelf. Zoals Maria het mysterie van Christus in zich droeg, zo draagt ook de 

kerk het mysterie van Christus door de wereld. Zwanger van Gods Geest. De kerk 

is niet alleen lichaam van Christus, maar ook lichaam  voor Christus. Wij dragen 

het mysterie van God die op aarde kwam door de samenleving van vandaag. Niet 

als ons bezit, want het kind in je schoot is ook niet je bezit, maar geluk je in de 

schoot geworpen. Zo koesteren we als kerk het ons geschonken mysterie. We 

worden er misschien om bespot, met de nek aangekeken, niet voor vol 

aangezien, genegeerd. Maar dat moet dan maar. We hebben een voorbeeld aan 

Maria. Kijk hoe fier en onbevangen ze op weg gaat naar het bergland. Hoor hoe 

krachtig haar lied is.  

Zo is het ook voor ons tijd om op weg te gaan in de wereld van vandaag. God 

wordt mens. Ons verstand kan het niet vatten. Maar het is dan ook pure poëzie. 

En zoals de dichter Willem Jan Otten (de 3e rooms-katholiek die we vanmorgen 

tegenkomen) poëzie omschreef: poëzie is een manier iets niet te begrijpen en 
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het toch te zeggen. Laten we het in de kerk dan maar zo zeggen: ‘Geloven is de 

manier om iets niet te begrijpen en er toch ervan te zingen.’  

 

 

 


