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Preek: 
Gemeente van onze Heer Jesus Christus.  
Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik vind het een spannende tijd, deze tijd waarin ik leef, zo aan 
het einde van 2016. Ik lees in de krant voortdurend berichten over gevechten. In Syrie, 
bijvoorbeeld. Ik hoor dat de woorden van Trump niet goed gevallen zijn in China. De relatie tussen 
de VS en Rusland is er niet beter op geworden de afgelopen tijd. Ik lees dat er in Polen een soort 
vrijwilligersleger komt van ruim 50.000 soldaten en in Nederland stuurt de heer Wilders de meest 
rare tweets rond en hij dreigt in maart de verkiezingen te winnen. Een spannende tijd en soms ben 
ik bang, bang voor oorlog. Want hebben de machthebbers wijsheid? Van sommige betwijfel ik het. 
Is het enige antwoord op dreiging inderdaad een nieuwe bewapeningsronde en hogere uitgaven 
voor defensie? Is dat echt het enig mogelijke antwoord? Angst is een slechte raadgever, en zeker 
als mensen inspelen op de angst van mensen en de onderbuikgevoelens van medemensen. Als 
angst maakt dat je sterker wilt zijn dan de ander, als angst maakt dat je boven de ander wilt staan, 
dan is er iets aan de hand. En als angst maakt dat je naar wapens zoekt, dan is er ook iets aan de 
hand. En wapens hebben vele vormen, ook woorden kunnen wapens zijn. Woorden kunnen 
wapens zijn om te kwetsen, om te overheersen of te willen overheersen. Angst kan maken dat je 
naar wapens grijpt, angst kan ook maken dat je wegvlucht. De mensen die nog in Aleppo wonen, 
zij proberen weg te vluchten uit angst voor wraakacties, uit angst voor de strijd.  
Koning Achaz hoort dat er twee andere koningen zijn die tegen hem op willen trekken, dit om Juda 
te veroveren. Het speelt zich af in de 8e  eeuw voor Christus, maar de angst van de koning lijkt op 
de angst van bijvoorbeeld de mensen die weggaan uit Aleppo. Alleen kan hij niet vluchten en dit 
mag gezegd: hij kiest er niet voor om te proberen sterker te zijn dan de anderen. Hij kan dat 
waarschijnlijk ook niet. Hij kan niet vluchten, hij kan niet vechten. Hij lijkt weerloos te zijn en op dat 
moment spreekt Jesaja woorden namens God. De jonge vrouw zal zwanger worden, een zoon 
baren en hij zal Immanuël heten. God is met ons, betekent die mooie naam. Immanuël en hij zal 
boter en honing eten. Boter en honing, dat zijn tekens van welstand, maar ook tekens van vrede. 
Want voor het maken van boter heb je tijd nodig, de koe moet kunnen grazen bijvoorbeeld, je kunt 
geen boter maken als je vlucht of als je vecht  en je kunt ook geen honing bemachtigen als je vecht 
of als je echt op de vlucht bent. De zoon Immanuël is een teken van de toekomst dat er niet om 
liegt. Er komt strijd, maar dat is het einde niet, er komt heerschappij van Assyrié, maar dat is het 
einde niet. Deze overheersers hebben het laatste woord niet. De vrouw zal zwanger worden, teken 
van toekomst. Medemenselijkheid gaat altijd door, als iets dat door God gegeven is en wordt. Zo 
klinken de woorden van Jesaja. Heb vertrouwen, maar we weten niet hoe koning Achaz ze heeft 
gehoord en of ze hem getroost hebben of iets dergelijks. In de spannende tijd waarin hij leefde.  
Jozef en Maria leven in een spannende tijd. Het land is bezet door de Romeinen, u hebt het vast 
vaker gehoord. En bovendien blijkt Maria zwanger te zijn. Een zwangerschap heeft ook altijd iets 
spannends over zich, gaat het goed? En voor Jozef is het ook spannend in die zin dat hij bang is 
dat zijn verloofde hem niet trouw is gebleven. Een rechtschapen mens, zo noemt de evangelist 
Matteüs hem. Een rechtschapen mens, die geen gemeenschap heeft met zijn Maria tot aan de 
geboorte van het kind. Met zoveel woorden vertelt Matteüs ons dat Maria maagd was. Bij Jesaja 
was het een jonge vrouw die zwanger werd en dat was al teken van toekomst, hier in het evangelie 
naar Matteüs gaat het nog een heel stuk verder. Iets wat vragen oproept en zelfs wat 
ongeloofwaardig over kan komen. Maar ook dit is een teken van toekomst, toekomst die 
nadrukkelijk met God verbonden is. God verbindt zich met de toekomst, met de toekomst van de 
mens, de toekomst van de mensheid.  Een toekomst van heil, heil dat van God komt, heil dat niet 
alleen van mensen komt, nee, het gaat er boven uit.  
Vragen genoeg, ook bij Jozef. Zijn angst voor de ontrouw van zijn verloofde is wel te begrijpen en 
dan vertelt de evangelist ons dat hij overweegt om haar in het geheim te verstoten. En ook dat is 
een teken van rechtschapen zijn. Want in het Jodendom kwam het ook voor dat mensen overspel 
pleegden en soms werd dat ontdekt. En Jozef denkt dus aan overspel van zijn verloofde. En dan 



had hij twee mogelijkheden om te reageren: verstoten in het openbaar, iedereen mag het horen en 
zien en ook weten waarom. De andere mogelijkheid was verstoten in het geheim. En die is milder. 
Dat overweegt hij dus. En dan droomt Jozef zijn droom. In de Bijbel is hij niet de enige Jozef die 
droomt en deze droom van hem is ook openbaring. Neem haar maar bij je, zegt de engel in de 
droom, wees niet bang. Want de maagd zou zwanger worden. God met ons, Immanuël, hoewel dit 
kind niet zo zal heten. Jesus, God redt, dat is zijn naam. En Jozef neemt haar bij zich als zijn 
vrouw en gaat met haar mee op de weg van hun leven. Met een geheim, een geheim onder haar 
hart. Zo de toekomst in, in een spannende tijd.  
En mijn angst dan, mijn angst voor oorlog? Uiteraard kan ik niet uitsluiten in een oorlog verwikkeld 
te raken als nederlander, als europeaan. Maar ik mag wel bedenken dat ook dat het einde niet zal 
zijn. Ik mag ook bedenken dat er ook dan dat geheim is van leven dat groeit, het geheim van God 
die verbonden is met de mensheid, met alle mensen, met al wat leeft, met mij zelf. Toekomst is er 
altijd, ver voorbij welke kersttijd of adventstijd ook. Verwachten kan altijd, is niet gebonden aan het 
kerkenlijk jaar of aan de kalender. Wij leven in een spannende tijd en dan niet omdat het over een 
week kerst is, want dat staat al een jaar op de kalender en is geen verrassing. Nee, de verrassing 
zit in het geheim, het geheim van Gods koninkrijk, dat gestalte krijgt en zal krijgen. Het geheim zit 
in dat koninkrijk waarin het heil aanwezig is, waarin mensen niet meer de macht over anderen 
hoeven te hebben en ook niet meer willen hebben. Want dat is het geheim van het kind dat groeit 
in de schoot van zijn moeder Maria. Niet meer de macht hoeven te hebben, de wapens die kunnen 
verroesten, geen zorg meer over tanks die je al of niet hebt, geen angst ook voor de vreemdeling, 
voor het onbekende. Dat is het geheim van dat kind dat groeit in de schoot van zijn moeder. Hij zal 
het volk bevrijden van de zonden, angst is ook zonde, het is zonde als je bang moet zijn, het is 
zonde als je bang bent. Zeker als je bang bent voor de toekomst, of bang voor een medemens, 
bang voor jezelf en al helemaal als je bang bent voor God. Dat is zonde, niet dat je dan zondigt in 
de zin dat je een slecht mens bent, maar het is zonde, want zo is het niet bedoeld, en zo hoeft het 
niet te zijn. In Gods koninkrijk zijn woorden geen wapens om de ander neer te sabelen en in de 
kerk is de plaats om tekens van hoop op te richten, de kerk is een oefenplaats voor dat rijk. Dat is 
ook het geheim van dat kind. 
Amen.  
 
 


