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Overdenking van ds. H.U. de Vries, gehouden tijdens de cantatedienst van zondag 6 december 2020 in 

de Pelgrimskerk te Amsterdam. 
Muziekstuk: solocantate ‘Lauter Wonne, lauter Freude’ (TVWV 1:1040), Georg Philipp Telemann 

(1681-1767); tekst: Matthãus Arnold Wilckens (1704-1759). 

Hoofdlezingen: Lucas 1:26-49 en Filippenzen 4:4-7. 
Overige lezing: Jesaja 40:1-11. 

   

Gemeente van Jezus Christus, 

 

Het is een dubbele vreugde die ons in onze evangelielezing van vanmorgen wordt getekend. 

Eerst is daar de vreugde van een kind in wording, Johannes, dat opveert in de schoot van zijn 

moeder Elisabet, wanneer de nog maar kort zwangere Maria hun huis binnenkomt en zijn 

moeder begroet: een uniek tafereel van twee elkaar ontmoetende zwangere vrouwen, 

verwanten, mogelijk nichten, de één op leeftijd en tot voor kort kinderloos, de ander jong en 

seksueel nog inactief, en toch beiden zwanger door een wonderlijk ingrijpen van God, die dwars 

door menselijke onmogelijkheden heen zijn messiaanse heil in de wereld gaat brengen. 

Want dát is de reden voor de éérste vreugde: de kleine Johannes herkent, door de werking van 

de Heilige Geest, reeds in zijn moeders schoot Degene wiens voorloper en dienaar hij zal zijn: 

de Messias, die in wording is in Maria’s binnenste. Dat God reeds zo door de kleine Johannes 

kan werken, is overeenkomstig de woorden die zijn aanstaande vader, Zacharias, eerder mocht 

horen uit de mond van de engel Gabriël: ‘Uw vrouw zal u een zoon baren en u zult hem de 

naam Johannes geven. […] Hij zal met de Heilige Geest vervuld worden, reeds van de schoot 

van zijn moeder aan.’1 

Vreugde om de verschijning van de Messias, vreugde door de Heilige Geest. Een kind in 

wording springt op in de schoot van zijn moeder om een ander Kind dat zijn meerdere zal zijn: 

de Messias van Israël. 

Maar er is in ons evangeliegedeelte nog een andere vreugde: de vreugde van de aanstaande 

moeder van de Messias, Maria. Geraakt door wat Elisabet haar vertelt over het opspringen van 

de kleine Johannes en door het eerbetoon dat Elisabet haar en haar komend Kindje daarbij geeft, 

zet zij een lofzegging in: ‘Mijn ziel maakt groot de Heer, en mijn geest verblijdt zich om God, 

mijn Redder’, de beginwoorden van wat wij de lofzang van Maria of het Magnificat zijn gaan 

noemen. Slechts weinigen die deze bekende woorden zingend op de lippen nemen, zullen 

beseffen dat zij voor het eerst gesproken zijn in het huis van Elisabet, en wel volgend op haar 

mededeling over het opspringen van haar kind, en het daarbij uitgesproken eerbetoon in de 

richting van Maria en de vrucht van haar schoot. 

‘Mijn ziel maakt groot de Heer, en mijn geest verblijdt zich om God, mijn Redder.’ De vreugde 

van Maria – de twééde vreugde, die zich voegt bij de vreugde van de kleine Johannes – is meer 

dan de vreugde van een aanstaande moeder: het is de vreugde dat God een onbetekenend meisje 

uit een lage sociale klasse als zij, wil gebruiken om zijn koninklijke Verlosser voort te brengen: 

‘Mijn geest verblijdt zich om God, mijn Redder, omdat Hij heeft omgezien naar de lage staat 

van zijn dienares.’ Met de komst van Israëls Messias worden eenvoudigen verhoogd en 

machtigen van de troon gestoten. De ommekeer van het messiaanse koninkrijk toont zich reeds 

in Gods keuze voor Maria. De laatsten worden de eersten. Er is hoop en troost voor eenieder 

die niet meetelt of meent niet mee te tellen, maar opziet naar God. 

 

Gemeente, de dubbele vreugde van Lucas 1 is de vreugde van advent: in het donker van de tijd 

wordt de komst van Israëls Verlosser aangekondigd, Hij die het reddende Licht der wereld zal 

zijn.  

 
1 Luc. 1:13b, 15b. 
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Het is deze adventsvreugde die ook centraal staat in de cantate van vanmorgen, een cantate die 

Georg Telemann in 1726 componeerde op een tekst van Matthäus Wilckens voor de vierde 

zondag van advent, de zondag waarop, volgens het lutherse leesrooster dat Telemann volgde, 

onder andere gelezen werd (en nog steeds wordt) uit Filippenzen 4: ‘Verblijd u in de Heer te 

allen tijde.’ 

Wilckens zet de adventsvreugde, de vreugde om de komst van de Heiland die eenvoudigen 

verhoogt, die zondaars vergeeft en gebrokenen heelt, die de dood verdrijft en eeuwig leven aan 

het licht brengt, kortom: de vreugde die ontstaat in verbondenheid met Jezus Christus, scherp 

af tegen de vreugdes die te vinden zijn in de wereld: het zich verliezen in seksueel genot, het 

opgaan in het verzamelen van geld en goed, het najagen van eerbetoon door hooggeplaatsten, 

het genot van de zoete wraak op tegenstanders. Dat alles, zegt de tekstdichter, is slechts tijdelijk 

en broos. Ja, dergelijke vreugdes zijn op de keper beschouwd giftig, omdat zij gevoed worden 

door verkeerde motieven; zij zijn als schoon ogende bloemen, die bij nader inzien op een gifbelt 

blijken te staan. Uiteindelijk komt er alleen maar ellende van: in de eeuwigheid lopen wereldse 

vreugdes uit op spijt en treurigheid. 

Daartegenover plaatst Wilckens de ware vreugde, de vreugde van advent, de vreugde die 

gevonden wordt in God, de vreugde om het messiaanse heil en de komende zaligheid, dankzij 

het Kind van Betlehem: vreugde die opwelt in het hart én die blijft tot in het eeuwige leven. Ja, 

ook de adventsvreugde van onze cantate is welbeschouwd een dubbele vreugde: zij wordt hier 

en nu reeds ervaren, maar blijft, anders dan wereldse vreugdes, bestaan over de grenzen van de 

dood heen. 

 

Gemeente, ziedaar de dubbele vreugde van deze adventszondag: de vreugde van de nog 

ongeboren Johannes, opspringend in de schoot van zijn moeder, én de vreugde van de zwangere 

Maria, uitlopend op haar Magnificat: vreugdes om de komst van de Messias, die ons bepalen 

bij de dubbele blijdschap die ook óns gegeven wordt: blijdschap om ons eeuwig toebehoren aan 

God dankzij Jezus Christus, blijdschap die hier en nu reeds ons deel mag zijn én die blijven zal 

in het leven dat komt. 

Vreugde, vreugde, dubbele vreugde. Maar kúnnen wij dit jaar eigenlijk wel vreugdevol zijn? 

Kunnen wij ons wel met blijdschap uitstrekken naar de komst van het Kind in de kribbe? Is 

deze adventsperiode, tijdens een wereldwijde epidemie die ellende en dood om zich heen zaait, 

niet veeleer een tijd van droefenis? Kan ík wel blij zijn, nu in de afgelopen week twee mensen 

uit mijn kennissenkring op de intensive care aan het coronavirus zijn overleden? Hoe verhoudt 

zich de cantate van vandaag tot de pijn en het verdriet waarin sommigen van ons zijn 

terechtgekomen of zullen terechtkomen? 

Nee, laat dit duidelijk zijn: de cantate van vanmorgen is niet een vroom smeermiddel waarmee 

we verdriet, gemis en zorgen al te gemakkelijk willen afdichten. De adventsblijdschap die 

Telemann, aan de hand van de tekst van Wilckens, zo prachtig muzikaal verwoordt, is een 

blijdschap die weet heeft ook van de dónkere kanten van het bestaan. Het is de blijdschap van 

de apostel Paulus, die, opgesloten in de gevangenis, wetend dat hij mogelijk binnenkort 

veroordeeld wordt tot de dood, aan de Filippenzen schrijft: ‘Ook al zou mijn bloed als een 

plengoffer worden uitgegoten […], toch verblijd ik mij’2, en die in Filippenzen 4 de gemeente 

aanspoort hetzelfde te doen: ‘Verblijd u in de Heer te allen tijde.’ 

Ja, de blijdschap van Filippenzen 4:4-7, de lutherse brieflezing waarop Telemann en Wilckens 

zich voor de cantate van vanmorgen baseerden, is een blijdschap die zelfs in donkere tijden kan 

opwellen vanuit onze verbondenheid met God en Jezus Christus in goede én in kwade dagen. 

Het is déze blijdschap waarmee we, ook in deze moeilijke coronatijd, mogen toeleven naar 

Kerstmis. Zo immers schreef Paulus het: ‘Verblijd u in de Heer te allen tijde. Nogmaals zeg ik 

 
2 Fil. 2:17. 
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u: verblijd u. […] Wees in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw verlangens door bidden 

en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God die alle verstand te 

boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.’ 

 

Amen. 


