
Overweging op de Vierde zondag van Advent (A jaar) 

 

Beste medeparochianen, 

 

Aan het begin van deze viering zongen we dat we: Vol van verwachting zijn 

gekomen om als gemeenschap verwachtingsvol uit te zien nar het levende 

Woord dat opnieuw in ons geboren wil worden, naar dat feest Kerstmis 

zien wij uit. 

In de lezingen van vandaag staan twee personen centraal en in denken en 

handelen staan ze tegenover elkaar. In de eerste lezing nodigt Jesaja, Koning 

Achaz uit om een teken aan God te vragen; om zo op Hem te vertrouwen. Maar 

Achaz weigert, hij kan het niet opbrengen. Hij zegt de Heer niet op de proef te 

willen stellen. Dat lijkt heel vroom maar ondertussen vreest hij God, is hij bang 

om een teken van God te ontvangen. Nee, in de crisis waarin hij zich bevindt, 

vertrouwt hij liever op mensen, op de Assyriers. Achaz is eigenzinnig en volgt zo 

zijn eigen plan in de afweging van zijn belangen. God komt er niet aan te pas. 

 

In het Evanglie doet zich op het eerste gezicht ook een crisis voor.Een 

dreigende relatiecrisis. 

Maria en Jozef zijn als verloofd stel bezig zich voor te stellen hoe het zal zijn, als 

ze straks getrouwd  binnenkort  zijn. Ze zullen net als ieder jong paar,zo hun 

dromen hebben over de toekomst die ze samen willen maken. We hoorden 

het, die droom wordt flink verstoort.  Maria blijkt zwanger te zijn en Jozef 

weet heel zeker dat hij geen gemeenschap met Maria heeft gehad. Het kind in 

haar schoot is er door toedoen van de heilige Geest. Wat zal dit gegeven een 

enorme  impact hebben gehad op de zienswijze van Maria en Jozef ten 

opzichte van elkaar. Jozef zou kunnen denken dat Maria hem voor hun huwelijk 

al ontrouw is geweest, door nu zwanger te zijn.  

En Jozef, die een rechtschapen man was; die trouw was aan de Wet en leefde 

naar Gods bedoelingen, wilde Maria in deze situatie niet in opspraak brengen 

en besloot in stilte van haar te scheiden. Maar wat zou dat weer voor Maria 

betekenen. Ze zou het kind als alleenstaande moeder moeten baren en 

opvoeden. De directe omgeving zou van beide flink schande spreken. 

Jozef die voor zijn verantwoordelijkheid de vlucht wil nemen en Maria die het  

risico loopt om binnen de Joodse wet voor haar ongehuwd zwanger zijn 

mogelijk gestenigd zal worden. En wat moeten Jozef en Maria niet over elkaar 

gedacht hebben.  

 

Hoe zullen wij reageren als we in crisis terecht komen?  B.v. bij een ernstige 

ziekte van jezelf of een familielid, een partner die niet meer thuis kan blijven 



wonen ? Worden we kwaad,boos, opstandig, beschermen we alleen nog 

onszelf en denken we aan eigen belang, zoals de houding van Achaz in de 

eerste lezing, of zien we elkaar juist meer staan en komen we door de band die 

we met elkaar hebben en het vertrouwen in het geloof in elkaar tot inzicht  

dat we er samen met de hulp van God, wel uit zullen komen ? 

 

In het Evangelie dient zich dan een reddende engel aan, een Booschapper van 

God: die in een droom van Godswege zegt,  dat Jozef,  Zoon uit het geslacht 

van David, Maria tot vrouw  moet nemen en dat ze , door toedoen van de 

heilige Geest ,een  Zoon ter wereld zal brengen, die hij Jezus moet noemen, die 

Naam betekent: God redt. En Jezus zal nog een naam krijgen: Immanuel: wat 

betekent God met ons. 

In het evangelie van  Lucas staat te lezen “dat voor God niets onmogelijk is” . 

Dit schriftwoord heeft mij altijd al in verschillende situaties geboeid. Zo kan ik 

aanvaarden en geloven dat wat in onze geloofsbelijdenis staat: “En in Jezus 

Christus…die ontvangen is van de heilige Geest-geboren uit de maagd Maria “. 

U heeft misschien net als ik wel eens momenten in uw  leven gehad, dat u 

mensen spreekt die zich achteraf niet kunnen voorstellen waar ze de kracht 

vandaan hebben gehaald om door te gaan, bv. met zorgen voor iemand,als 

mantelzorger, of mensen die je vertellen: “als die of die niet op dat moment in 

mijn leven was geweest dan….had mijn leven een heel andere wending 

genomen. Of : de ontmoeting met die of die, heeft mij op een weg gezet, mij 

tot denken gezet en daardoor heb ik toen een ver strekkende beslissing 

genomen.  Het zijn momenten  waarvan mensen zeggen: Hoe is het in Gods 

Naam mogelijk dat dat of dat gebeurde. Of een situatie waarin we 

onverklaarbaar vaststellen:  “Het heeft zo moeten zijn”  Beste mensen, dat 

noem ik Godservaringen, Gods ingrijpen in ons leven, door andere mensen die 

op ons pad komen  

We hoorden net, dat Immanuel, God met ons wil zijn. In dat Kind dat geboren 

wordt , is het God die zich als mens laat zien en zich laat vinden. In zijn hele 

verdere leven laat God zien dat hij met ons begaan is en altijd met ons zal zijn. 

 

Jozef luisterde door de droom, naar de Stem van God, die wilde dat hij als een 

Vader voor Jezus zou zijn en onvoorwaardelijk trouw  zou  blijven aan Maria, 

van wie hij zielsveel hield. 

Jozef en Maria die door een crisis heen elkaar toch trouw zijn gebleven. Door 

geloof in God en in elkaar. Bij hun mocht de Zoon van God zijn woning onder de 

mensen vinden, hij deelde het mensenbestaan met ons. Hij weet wat wij aan 

vreugde en verdriet overkomen. Hij heeft het immers zelf in zijn leven allemaal 

meegemaakt. 



 Als Hij nu de beelden ziet van mensen die huis en haard verloren hebben door 

natuurgeweld door vuur of water ,dan denkt Hij aan zijn eigen geboorte in een 

stal, een onderkomen voor dieren. Als Hij alle mensen op de vlucht ziet, gepakt 

en bezakt, op zoek naar oorden waar een beter menswaardig bestaan zal zijn, 

dan zal Hij aan zijn eigen vlucht naar Egypte denken. Als hij hoort hoe 

goedwillende en bezielde mensen verdacht worden gemaakt en bedeigd, dan 

weet hij wat ze doormaken, omdat Hij zelf werd verraden, opgepakt en 

gedood.  

 

Laten we ons in de voorbereiding van het komende Kerstfeest, doen als Jozef 

die vertrouwend op God, een arm sloeg om Maria. Dat ook wij ons open 

durven stellen voor God  als wij voor beslissingen staan, grote of kleine, als we 

op zoek zijn naar de zin en houvast in ons leven , dat wij dan ruimte maken 

voor God, en het aandurven durven  om een teken te vragen aan God als wij 

zijn hulp willen inroepen. 

 

Nog een paar dagen en dan vieren we, net als elk jaar, weer opnieuw de 

geboorte van onze Heer, Jezus Christus. En dat mogen we zeker vieren in 

vebondenheid met de mensen die ons lief zijn door gezellig bij elkaar te zijn en  

te eten en te drinken. 

Maar laten we in die voorbereiding, ook ons hart weer opnieuw openstellen 

om dat geschenk van God, dat Kind van Bethelem, te ontvangen in ons hart.  

Bidden wij dat het zo voor ons allemaal een Gezegend Kerstfeest mag  zijn. 

AMEN. 

 

 

 

Jacques van der Meer  19-12-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

    

 

  

 

  

 

 


