
Vrijwel elke tijd word ervaren als crisistijd, dat relativeert. Dat doet echter niets af  

aan het gegeven dat wij in deze tijd geconfronteerd worden met grote tot zeer grote 

problemen, zonder enige zekerheid dat die op tijd ondervangen worden. Toch 

openen wij zondag aan zondag de Schriften die beginnen met een loflied op de 

schepping. We doen dat zonder sarcasme of cynisme, we doen dat met verwachting. 

 

Weliswaar weten we dat schepping en wat wij van deze wereld maken niet identiek 

zijn aan elkaar, dat we die moeten onderscheiden, we weten echter ook dat we ze 

niet mogen scheiden. Schepping is de verborgen binnenkant, de be-ziel-ing van deze 

wereld. In het lied klinkt zes keer het woord ‘goed’ en één keer ‘zeer goed’, bij de 

schepping van de mens. Het is opvallend dat Genesis. 5:1, het begin van de 

verwekkingen van Adam, naadloos aansluit op het lied en dat de eerste twee verzen 

corresponderen met die van Gen.1 over de schepping van de mens.  Het inzicht brak 

door dat Gen. 2 t/m 4 een zelfstandig verhaal is, omsloten door het lied en de lijst. 

 

In een drietal tweetallen wordt de mens getekend: - de mens en de akker, - de mens 

als man en vrouw, - de mens en zijn broeder. - de mens en de akker, wij zijn uit de 

aarde geboetseerd om die te bewerken, dat is niet eenvoudig want de akker is 

weerbarstig. De mens als man en vrouw stelt de ander in staat van beschuldiging:  

zij, de vrouw die jij mij gegeven hebt, heeft mij … De mens als mens en broeder,             

de één vermoordt de ander, voordat in de Schriften één mens sterft, wordt er al                 

één vermoord. Het gaat van kwaad tot erger. Als God probeert om een keten van 

moorden te voorkomen door Kaïn een teken te geven, dan gaat Lamech daar 

overheen: zevenenzeventigvoudig zal hij zich wreken om het geringste hem 

aangedaan. Van loflied naar bittere aanklacht en klacht die de vraag oproepen:                   

hoe verder te gaan. Is daar een antwoord op te geven? 

 

Genesis 5 doet dat door aan te sluiten bij het loflied. Lijst van nakomelingen, zegt  

het NBV, boek van de verwekkingen is iets dichter bij het Hebreeuws. Vanaf vs. 3 

horen we, in cadans, die verwekte die, die verwekte die. Adam verwekt Set, dat 

betekent ‘Vervanging’, de geschiedenis gaat door. Set verwekt Enos, dat betekent 

Mens(je). Met andere woorden; de moord krijgt niet het laatste woord. De lijst van 

verwekkingen geeft aan dat God ruimte schept voor voortgang door de tijd heen.               

 

En Enos lijkt op Set en op Adam. Is dus net zo geroepen als zij om het goede te 

doen en evenzeer in staat om dat te laten of om het tegendeel te doen. God stelt 

geen andere beperking aan de vrijheid van de mens dan die besloten ligt in de trouw 

aan zijn Woord. In heel de Schrift dwingt Hij dat niet af, Hij vraagt er om, Hij smeekt 

er om,  Hij toornt er over dat het niet gebeurt, Hij dwingt het echter niet af 

 

Het boek Genesis gaat over de wording van de eerstgeborene vanuit de vraag hoe      

in onze geschiedenis de waarachtige mens te voorschijn komt. Voor een antwoord 

op die vraag moeten de eerste hoofdstukken  geordend worden zoals ze in Genesis 

staan. Alleen zo kunnen zij recht doen aan de openbaring van Gods schepping als 

goede schepping en tegelijk aan de ervaring van mensen dat het goede leven op de 

akker altijd weer bedreigd is. Dat lijkt mij de reden dat Matteüs en Lucas zo’n lijst 

opnemen. Matteüs begint er mee, drie keer veertien geslachten.  



Van Abraham tot David, van David tot ballingschap, van ballingschap naar de 

verwekking van Jezus die Christus genoemd wordt. Echter, als wij de cadans van  

het woord ‘verwekking’ te pakken hebben en bijna als vanzelfsprekend horen;                

Jacob verwekte Jozef, Jozef verwekte Jezus, dan doorbreekt Matteüs het ritme                   

en krijgen we te horen: Jozef de man van Maria. Bij haar werd Jezus verwekt, die 

Christus genoemd wordt. 

 

In de Hebreeuwse bijbel wordt verschillende keren als de voortgang van Israël weer  

vastgelopen is, een nieuw begin mogelijk gemaakt doordat de Eeuwige een gesloten 

schoot ontsluit, Sara, moeder van Izaäk, de vrouw van Manoa, moeder van Simson, 

Elisabet, moeder van Samuël en in het Evangelie van Lucas Elisabet, moeder van 

Johannes. Daar, net bovenuit, de verwekking van Jezus uit een nog niet bekende 

schoot van een jonge vrouw uit Nazaret.. 

 

Drie keer veertien geslachten, dat is zes keer zeven, het getal van de volheid,                 

er ontbreekt één keer zeven, het absolute moet toch zeven keer zeven zijn. 

Zou het te gewaagd zijn om te veronderstellen dat die zevende keer Jezus zelf is              

die Christus genoemd wordt. Als de lang verwachte verwekt wordt, dan is dat niet               

uit kracht en potentie van een man, maar uit die van God. Hij bloeit niet op uit de 

werkelijkheid van onze geschiedenis, Hij gaat daarop in. Echter niet als een mirakel, 

loodrecht uit de hemel, maar als een mensenkind, geboren uit de schoot van Maria. 

Zelfs het komen van de Christus gaat niet buiten mensen om en gaat daamee niet 

buiten de geschiedenis om. Wat daarin gebeurt doet er toe, is van be-teken-is. 

Evenals bij de schepping, moeten we hier onderscheiden, maar niet scheiden. 

 

Daarom mogen wij van Jezus uit terugkijken naar Maria. De evangeliën van Matteüs 

en Marcus gaan vrijwel geheel aan haar voorbij. Bij Johannes verschijnt zij aan het 

begin bij de bruiloft van Kana, waar zij het optreden van Jezus in beweging zet en 

staat zij aan het einde daarvan onder het kruis, zo omlijst zij heel zijn evangelie. 

Lucas tekent haar uit in zijn ouverture. Voor allen geldt dat zij de moeder van Jezus                  

is en zo, als begenadigde, aan het begin staat van zijn leven. 

 

Lucas laat er geen twijfel over bestaan dat het gaat om een initiatief van Godswege, 

objectief, van buitenaf, uit de hemel. Maar … in Maria wordt duidelijk wat  dat –

subjectief- kan uitwerken in mensen, zij wordt als een voor-beeld-ige getekend.               

In de aankondiging is het de engel die spreekt en zij antwoordt, ‘Laat er met mij 

gebeuren wat u hebt gezegd.’  ‘Mij geschiede naar uw Woord’. Als Hij er wil zijn voor 

mij, dan wil ik er zijn voor Hem, kome wat komt. Haar lofzang is een voortreffelijke  

samenvatting van het Onderricht van Israël. In dit lied klinkt radicaal de roep om 

omkering van alle verhoudingen die gebaseerd zijn op uitbuiting en onderdrukking.   

 

In de geboortenacht zijn hemel en aarde vol van vreugde en gezang, alleen Maria 

zwijgt  en overweegt alles in haar hart. Dan is er de verstilling, die nodig is om te 

verstaan. Maria wordt getekend als maagd en moeder. Haar maagdelijkheid is teken 

van haar aandacht en blijvende toewijding aan haar zoon, ook waar die wegen gaat 

die zij  niet kan volgen, ook als zij moet staan bij zijn kruis.  



In haar toewijding aan God en zorg voor het leven op aarde wordt zichtbaar dat het 

één het ander verondersteld. Het gaat daarbij niet om maagdelijkheid op zich, noch 

om moederschap op zich. Zij houdt ons voor dat messiaans leven leven is waarin 

wijding en zorg elkaar ontmoeten, tot eer van God, ten dienste van de naaste, uit 

kracht van de Geest. Zij draagt het woord, zij baart het woord en zij voedt het woord. 

Zo wordt het woord dat haar is aangezegd door haar bevestigd. Zo verbindt zij 

maagdelijkheid als beschikbaarheid met moederschap dat het leven behoedt. 

 

Maria is symbool, oerbeeld, figuratie, gestalte van de kerk, dat wil zeggen dat in haar 

ons wordt voorgehouden hoe wij zelf trouw kunnen zijn aan het Woord dat ons is 

toevertrouwd. In haar wordt oorsprong, realiteit en toekomst van de kerk aangeduid. 

Bij de oorsprong klinkt  haar ‘Ja’, in de realiteit deelt zij in het onbegrip van de 

leerlingen, de toekomst bezingt zij in haar lied. Maria beeldt uit, doet voor, geeft 

gestalte aan, Als voor-beeld-ige is zij eerste van de kerk, onze zuster-in-geloof, in 

vertrouwen. 

 

In Maria die zegt:'Mij geschiede naar uw woord', mogen wij onszelf herkennen als 

gemeente-van-het-diaconaat die haar dienst aan de wereld volhardend en opgewekt 

verricht. In Maria die zingt, mogen wij onszelf herkennen als gemeente-van-de-

liturgie waar de lofzang gaande gehouden wordt en waar lied en gebed de toekomst 

open houden als toekomst-van-de-Eeuwige.  In Maria die al de woorden overweegt 

in haar hart, mogen wij onszelf herkennen als gemeente-van-het-leerhuis waar de 

woorden van de Schrift en onze levenservaringen op elkaar betrokken worden. 

 

Zo staat zij tegenover ons en naast ons: de gezegende onder de vrouwen, in haar 

maagdelijkheid naar de Schriften, in haar moederschap naar de profeten, als één            

die bemoedigt en troost. In haar voltrekt zich de vleeswording van het Woord en 

daarmee voltrekt zich aan haar de vleeswording van de genade. Daarom mogen wij 

in de liturgie haar met Gabriël en Elizabet groeten en zalig prijzen: Wees gegroet 

Maria, vol van genade, de Heer is met U, gij zijt de gezegende onder de vrouwen en 

gezegend is Hij, de vrucht van uw schoot. 

 

Bij Genesis 5:1 – 3, Matteüs 1:1, 17, 12 - 16 

 

 

 

 

 

 

 

 


