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Preek van ds. H.U. de Vries, gehouden in de Pelgrimskerk te Amsterdam op zondag 28 november 2021 

(1e adventszondag). 
Hoofdlezing: Lucas 1:5-25. 

Overige lezingen: Maleachi 3:19-24; Romeinen 13:11-14. 

  

Gemeente van Jezus Christus, 

 

Evenals vorig jaar om deze tijd zijn we in zwaar weer terechtgekomen. Het virus dat we 

afgelopen zomer meenden teruggedrongen te hebben, blijkt agressiever dan gedacht. De delta-

variant waarin het coronavirus zich op dit moment onder ons manifesteert, laat zich alleen 

inperken door een meervoudige vaccinatie, gecombineerd met een zeer hoge immuniteitsgraad 

en met effectieve medicijnen. Die situatie hebben wij in ons land nog niet bereikt. En intussen 

is er een nieuwe, zeer besmettelijke variant opgedoken, waarvan we de uitwerking nog niet 

kunnen overzien. Ik blijf hoop houden dat in de toekomst het virus beter bedwingbaar zal zijn, 

als onze overheid tenminste pro-actiever handelen zal dan zij tot nu toe deed. Maar voor dit 

moment moeten we het doen met de situatie zoals ze nu is: vele zieken, ook onder 

gevaccineerden, vele ernstige zieken onder met name niet-gevaccineerden, een verontrustend 

sterfte-overschot, een overwerkte zorgsector, toenemend lichamelijk en psychisch leed door 

steeds meer uitgestelde operaties, en een samenleving die opnieuw in een gedeeltelijke 

lockdown is terechtgekomen, met alle economische gevolgen van dien voor de getroffen 

sectoren. Ook in 2021 gaan wij onder een donkere hemel de adventsperiode in. 

In het donker van deze tijd mogen wij troost zoeken in de Heilige Schrift. Woorden van licht 

en leven, woorden van hoop en verwachting hebben wij nodig. Het evangeliegedeelte van deze 

zondag biedt ze ons. ‘Er zal vreugde en blijdschap zijn’ en ‘velen zullen zich verheugen’, 

hoorden wij vanmorgen zeggen. Ook in tijden van nood toont God ons zijn trouw en opent Hij 

ons de ogen voor zijn toekomst van licht. 

 

Degenen aan wie vreugde wordt toegezegd, zijn in eerste instantie twee oudere Joodse mensen 

die hun leven lang kinderloos gebleven zijn, een lot dat in hun dagen zwaar was, niet alleen 

vanwege het gemis van kinderen als zodanig, maar ook omdat in de samenleving van rond het 

begin van onze jaartelling anderen al gauw op kinderloze mensen neerkeken, en bovendien 

omdat het ontbreken van kinderen het ontberen van sociale zekerheid in de ouderdom 

betekende. Geen wonder dat de priester Zacharias en zijn vrouw Elisabet – zij zijn degenen om 

wie het gaat – meermalen tot God gebeden hebben om de onvruchtbaarheid van Elisabet weg 

te nemen en hun een kind te geven. Maar intussen zijn zij oud geworden, niet meer in staat om 

überhaupt nog nageslacht voort te brengen. Naar we mogen aannemen, heeft de stroom van hun 

gebeden om nageslacht plaatsgemaakt voor een houding van stille berusting. 

God verhoort onze gebeden op zijn wijze. Het antwoord dat Hij op onze gebeden geeft, is soms 

‘ja’,  soms ‘nee’, en soms ‘nog niet’. In de laatste categorie valt het antwoord van God op het 

intussen verstilde roepen van Zacharias en zijn vrouw. God heeft hun gebeden zeker gehoord, 

maar ze lange tijd geparkeerd, om ze op zijn tijd alsnog te gaan verhoren.  

Dat gebeurt op een wel zeer onverwacht moment, als Zacharias een week van huis is om, samen 

met andere collega’s van zijn priesterafdeling, in de tempel van Jeruzalem hun zevendaagse 

tempeldienst te vervullen, een taak die zo’n afdeling destijds tweemaal per jaar op zich nam. 

Een week lang zorgde een priesterafdeling ervoor dat ’s morgens bij het krieken van de dag en 

’s avond bij het vallen van de avond de voorgeschreven offers werden gebracht.  

Tijdens een van die twee jaarlijkse werkweken krijgt Zacharias op zekere dag door loting de 

taak toebedeeld om het reukoffer te brengen, een verantwoordelijke taak die een priester maar 

eenmaal in zijn leven mocht volvoeren, omdat het reukofferaltaar, zoals u wellicht weet, te 

vinden was in het ‘heilige’, vlakbij het ‘heilige der heiligen’, het allerheiligste deel van de 

tempel waarin Gods zelf in zijn ongenaakbare heerlijkheid woonde. 
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Het is waarschijnlijk in de loop van de namiddag van de betreffende dag als Zacharias het 

heilige binnengaat om op het reukofferaltaar het reukoffer te ontsteken – het offer dat met zijn 

omhoogstijgende reukwerk symbool staat voor de opstijgende gebeden van de gelovigen, zij 

die niet zonder reden tijdens het brengen van dit offer buiten het heiligdom staan te bidden. 

Daar, in het heilige, waar voor Gods heilig aangezicht het reukwerk van de gebeden opstijgt, 

ontvangt Zacharias onverwacht het antwoord op zijn gebed. Hem verschijnt aan de rechterzijde 

van het reukofferaltaar, dat is tussen het reukofferaltaar en de brandende lampen van de 

zevenarmige kandelaar in, een engel van de Heer – een verwarrende ervaring, getuige 

Zacharias’ ontsteltenis. Maar in zijn verwarring wordt Zacharias getroost: ‘Wees niet bang’, 

hoort hij zeggen, om vervolgens te horen te krijgen dat zijn gebed alsnog verhoord is en dat zijn 

vrouw een zoon zal baren: ‘Johannes, ‘Jo-chanan’, ‘Jahweh is genadig’. 

 

Ziedaar, gemeente, in het duister van een donkere wereld het eerste licht van Gods genade dat 

wij vanmorgen tegenkomen: God verhoort met terugwerkende kracht de gebeden van Zacharias 

en zijn vrouw om een kind, dat de onvervuldheid van hun leven en hun smaad onder de mensen 

zal wegnemen. 

Maar het licht van Gods genade blijkt nog veel sterker te zijn. De lichtglans die het aanstaande 

kind van Zacharias en Elisabet zal verspreiden, zal zich ver uitstrekken, veel verder dan het huis 

van Zacharias en Elisabet alleen. Stralend zal het heel Israël beschijnen en aan een volk dat 

leeft onder het juk van een vijandige heerschappij de komst van betere tijden aankondigen. 

Hoor wat de engel tot Zacharias zegt: ‘Er zal vreugde voor jou zijn en blijdschap, en vélen 

zullen zich vanwege de komst van jouw zoon verheugen.’ 

Ja, de kleine Johannes zal een groot man worden in de ogen van de Heer, volkomen toegewijd 

tot zijn dienst, reden waarom hij zich onthouden zal van wijn en sterkedrank. Ja, zo bijzonder 

zal hij zijn, dat hij niet slechts tijdelijk met Gods Heilige Geest vervuld zal worden, zoals de 

oudtestamentische koningen en profeten, maar blijvend, en dan ook nog van de schoot van zijn 

moeder aan. Zo, geheel en al toegewijd aan God en permanent vervuld van diens krachtige 

aanwezigheid, zal hij een speciale missie gaan vervullen: de missie om het volk van God voor 

te bereiden op de komst van een nieuwe tijd, de tijd van Gods messiaanse verlossing. Hij zal, 

blijkens de woorden van de engel, degene zijn die door de profeet Maleachi voorzegd is, degene 

die met het elan van de grote profeet Elia komen zou om vóór het aanbreken van de dag van 

Gods gericht het volk van God op te roepen tot bekering, opdat het aan de veroordeling 

ontkomen zou en deel zou krijgen aan het komende heil. 

Ziedaar het duizelingwekkende perspectief dat de engel aan de verbouwereerde, kinderloze 

priester Zacharias schetst: ‘Jouw zoon zal een groot profeet zijn, die het volk van God zal 

voorbereiden op de komende verlossing: hij zal verstoorde relaties tussen vaders en kinderen 

helpen herstellen, en degenen die aan God ongehoorzaam zijn geworden terugbrengen op het 

pad van de rechtvaardigen. Zo zal hij het volk gereed maken om de Messias waardig te kunnen 

ontvangen.’ 

 

De engel is uitgesproken. Zijn boodschap van licht in het duister is gegeven, licht voor 

Zacharias en Elisabeth, overtreffend licht voor heel het volk van God. Maar Zacharias wil er 

nog niet aan. Want zodra de doorbraak van het licht van God ons menselijk verstand te boven 

gaat, zijn wij geneigd af te haken en in het duister te blijven: ‘Dat kan toch niet?’ – hoe vaak 

hoor ik het in het contact met gemeenteleden niet zeggen! Of, met de woorden van Zacharias: 

‘Een zoon? Maar ik ben oud en mijn vrouw is op gevorderde leeftijd gekomen! Geef mij een 

teken dat het gebeuren zal, zoals u zei.’ 

Ja, dat teken komt er. À la minute. De engel Gods, Gabriël die voor Gods troon staat, laat zich 

niet tegenspreken. Het teken dat hij geeft, zal ruim negen maanden duren en Zacharias er al die 



3 
 

tijd aan herinneren dat Gods beloften vragen om geloof, geloof dat Hij doen kan wat wij niet 

voor mogelijk achten: de priester wordt met stomheid geslagen. 

De onthutste Zacharias voltooit zijn taak in het heilige. Hem rest nu alleen nog zich naar buiten 

te spoeden om de zegen van Aäron te geven aan het volk dat mee heeft gebeden terwijl het 

reukoffer werd gebracht en dat nu, verwonderd over het lange wegblijven van de dienstdoende 

priester, op hem te wachten staat. ‘De HEER zegene u en Hij behoede u’ wil hij ter afsluiting 

van zijn dagtaak zeggen, maar de woorden willen niet komen. Slechts zijn uitgestrekte handen, 

waarmee hij de zegen aan het volk zou opleggen, spreken een woordeloze taal, handen die hij 

nu maar gebruikt om duidelijk te maken dat hij niet meer in staat is om te spreken. 

Zodra hij kan, keert Zacharias naar huis terug, waar zijn vrouw al spoedig zwanger wordt. Zij 

verbergt zich in hun huis, vijf maanden lang; hij kan al die tijd geen woord spreken. Zo blijft, 

zolang de zwangerschap nog voor de buitenwereld onzichtbaar is, het geheim van Gods 

wonderlijke ingrijpen voor ieder verborgen, zonder dat het ongelovig ontkend of lasterlijk 

besmeurd kan worden. Zo kan God in oprechte stilte geprezen worden voor het komende licht 

dat in het duister schijnen gaat. 

 

Gemeente, evenals vorig jaar om deze tijd zijn we in zwaar weer terechtgekomen. Een 

ongedwongen viering van het naderende kerstfeest ligt ook dit jaar niet in het verschiet. Ons 

land, ja heel de wereld, is en blijft nog in de greep van een virus dat twee jaar geleden de 

mensenwereld betrad en sindsdien het leven van talloos velen lelijk heeft doorkruist. 

Maar in het donker van onze tijd verschijnt een engel, die ons toeroept dat er in onze somberheid 

vreugde zal zijn, vreugde omdat de voorbereider van de Messias in aantocht is, en mét die 

Messias het messiaanse Rijk, het Rijk waarin God zal wonen bij zijn mensen en hen zal 

bevrijden van al wat hun leven ontwricht, ziekten en pandemieën incluis. 

Wij hoeven de hoop niet te verliezen, want de Messias komt; ja, Hij is gekomen in de persoon 

van Jezus, onze Heer, om ons met God in het reine te brengen en ons de eerste tekens van zijn 

Rijk te tonen; Hij komt elke dag, door zijn Geest, met zijn gaven van moed, kracht en wijsheid, 

opdat wij de strijd kunnen aangaan met al wat zijn Rijk weerspreekt; en Hij komt weer als de 

verheerlijkte Heer om zijn werk te voltooien en alle tegenkrachten die ons leven bedreigen 

voorgoed uit te schakelen. 

 

Laten wij dan, zoals Zacharias en Elisabet dat in hun maanden van teruggetrokkenheid deden, 

de komst van Gods heil verwachtingsvol tegemoet leven, in het geloof dat door het donker heen 

het licht van God uiteindelijk zal overwinnen en dat een hernieuwde vreugde ook ons deel zal 

zijn. 

 

Amen. 

 

 

 


