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overdenking

gemeente van de Heer die wij verwachten,
lieve mensen van God,

“En zie, Elisabeth, uw verwante is eveneens zwanger van een zoon in haar 
ouderdom en dit is reeds de zesde maand voor haar.”

“Uw verwante”, zo zegt de Bijbelvertaling uit 1951 het, in het spoor van de aloude, 
eeuwenoude Statenvertaling. Gabriël de Aartsengel heeft Maria net aangekondigd 
dat zij een kind zal krijgen, uit Heilige Geest, een kind dat Jezus – God zal ons 
redden – genoemd zal worden en een groot mens zal worden, Zoon van de 
Allerhoogste genoemd. 

De Nieuwe Bijbelvertaling spreekt over 'je familielid' en dat doet de Bijbel in Gewone 
taal ook. 

Maar verwante, dat woord, waarmee ik het verhaal als kind leerde kennen, en jaar in 
jaar uit hoorde voorlezen, is in mijn beleving een ruimer begrip.

Maria en Elisabeth waren familie, ze zijn bloedverwant. Met bloedverwanten deel je 
een deel van dezelfde genen, en een gezamenlijke geschiedenis. Je kunt het met 
elkaar hebben over je voorouders, of je familie. Waar heeft zij dat trekje toch van? 
Nou, haar oma was ook wel best pittig. Dat lieve, dat heeft ie van z'n vader, die was 
echt zachtmoedig. Je hebt een genealogische verwantschap, en daar is veel 
interesse in. Er wordt veel stamboomonderzoek gedaan. 'Verborgen verleden' dat is 
zo'n programma waar graag naar gekeken wordt en we gaan terug, liefst zo ver 
mogelijk terug.

Elisabeth en Maria hebben een genealogische verwantschap. Lucas legt dat uit. 
Over Elisabeth dat zij afstamde van Aäron en van Maria's verloofde Jozef dat hij een 
afstammeling was van David. Dat vertelt Lucas niet zomaar, hij doet dat om aan te 
geven dat de wortels van de kinderen van Elisabeth en Maria liggen en 
diepgeworteld zijn in de aloude joodse traditie en dat zij afstammen van twee groten 
uit die traditie. De welsprekende priester aller priesters Aäron, die het reddende heil 
van de Heer kon verwoorden. En David, de grote koning, die zijn Davidische troon 
gevestigd heeft in Jerusjalaim: de Stad van vrede. God de Heer, zal hem de troon 
van zijn vader David geven, zegt Gabriël Maria aan. 

Het was dus niet zomaar een gezellige theevisite van twee zwangere dames die het 
over de zwangerschapsgymnastiek hadden of over de baby-uitzet – heb jij de kamer 
al ingericht – of over de vreugden en de moeiten van het zwanger zijn. Hoewel, 
misschien hadden ze het daar ook wel over, maar het was meer en het was diepte. 
Ze hoefden ook geen genderrevealparty te houden, –kent u die uitdrukking?- dat is 
een hippe trend, een moment dat je vertelt welk geslacht het kind zal hebben. 
Elisabeth en Maria wisten dat zij een zoon zouden baren. En niet zomaar eentje. 



Nee, de bloedverwante zwangere vrouwen ontmoeten elkaar op een dieper niveau 
en de vruchten van hun schoot ontmoeten elkaar ook. Dat is het ontroerende aan de 
glasschildering uit Taizé, we zien ook de kinderen getekend, in de schoot van hun 
moeder. Nu moeten we even bedenken dat Maria nog maar kort tevoren gehoord 
heeft dat zij een kind zal krijgen, terwijl Elisabeth dan al zes maanden zwanger is. 
Maar het gaat vooral om de ontmoeting bij die visite die ook wel visitatie wordt 
genoemd. 

Er is vreugde, grote vreugde bij de ontmoeting. Toen Elisabeth de groet van Maria 
hoorde, haar stem dus, sprong het kind op in haar schoot, ze werd vervuld met de 
Heilige Geest en begint luid te roepen: 'De meest gezegende ben je van alle vrouwen
en gezegend is de vrucht van je schoot.' 

Er gebeurt in deze ontmoeting van Elisabeth en Maria iets op een dieper niveau, dan
alleen een gezellig samenzijn van familieleden. Ik denk dan aan het zielsniveau. En 
aan een vorm van verwantschap die wij zielsverwantschap kunnen noemen. 

Zielsverwantschap is een búitengewoon bijzondere vorm van verbondenheid. Twee 
zielen vinden elkaar en herkennen iets in elkaar dat hen beiden diepe vreugde en 
herkenning geeft. Een ontmoeting die er is en die niet of nauwelijks te verklaren is, 
maar die bij jou oproept dat er nóg iemand is zoals jij, maar dan anders. Die 
bepaalde dingen op dezelfde manier beleeft, aanvoelt. Iemand bij wie je thuis komt. 
Iemand die je alles kunt zeggen en het veilig. En het is wonderlijk, want je begrijpt 
elkaar. Alsof lijnen samenkomen in een punt van ontmoeten. Het is thuiskomen. En 
dan misschien niet zozeer letterlijk, zo vaak, want zielsverwanten zie je misschien 
niet zo vaak, of spreek je misschien niet zo vaak.  Maar als je elkaar ziet en spreekt 
is er dat wonderlijke thuiskomen, waarover Henri Nouwen iets heel moois heeft 
gezegd. Een tekst die jarenlang aan mijn koelkast heeft gehangen, 

‘Een ‘thuis’ is die plaats of ruimte waar wij niet bang hoeven te zijn, ons niet 
meer hoeven te verdedigen en waar wij vrij zijn, vrij van zorgen, vrij van 
spanningen, vrij van druk. Thuis is daar, waar we kunnen lachen en huilen, 
omhelzen en dansen, uitslapen en rustig dromen, eten, lezen, spelen, kijken 
naar het vuur in de open haard, waar we naar muziek kunnen luisteren en 
samen kunnen zijn met een vriend of een vriendin. Thuis kunnen we uitrusten 
en herstellen. Het woord ‘thuis’ brengt een breed scala van gevoelens en 
emoties samen in één beeld, het beeld van een huis waar het goed is te zijn: 
het huis van de liefde.’

In zo'n huis van liefde zie ik voor me dat Elisabeth en Maria samen zijn. In een 
vredige situatie. In een vreugdevolle situatie. Nu is nog alles goed en mooi. Terwijl wij
weten hoe het met hun kinderen is afgelopen. Of Elisabeth nog mee heeft gemaakt 
dat haar zoon om het leven werd gebracht door die wrede Herodes, dat weten wij 
niet. Dat Maria mee heeft gemaakt dat haar kind om het leven werd gebracht, weten 
wij wel. Zij die de Mater Dolorasa werd, de moeder van de pijn, van het lijden. Maar 
nu zijn het de moeders vol van vreugde. In die huiselijke sfeer waar alles goed en 
veilig is. En hun kinderen nog veilig en geborgen in hun schoot. 

Op zielsniveau, samen, daar. En ze zijn veilig. Op zielsniveau, dáár waar onze 
intuïtie zetelt. Daar is ons raakpunt met elkaar. Daar is ook ons raakpunt met de 



Eeuwige. Het raakpunt van de twee kinderen, Johannes en Jezus, die bijzondere 
kinderen van God, die bloedverwant èn zielsverwant zijn. En geheel in de lijn van 
Israëls traditie. Die met moed en durf als volwassenen een leven aangaan dat niet 
mee zal vallen. Die met moed en durf de profetie van Israël en de roep om 
gerechtigheid waarmaken in hun woorden en daden en er hun leven voor over 
hebben. 

Hoe hebben zij dat kunnen doen en hoe hebben zij dat kunnen volhouden? Omdat 
er, denk ik, ten diepste, een gevoel was van veiligheid en geborgenheid, al ver 
voordat zij geboren waren, bij elkaar, in dat raakpunt als hun moeder elkaar 
ontmoeten. Maar ook en altijd verbonden, op dat zielsniveau met Hem die veiligheid 
geeft: de Eeuwige. 

Daar op de bodem  van onze ziel, waar alles geldt wat Henri Nouwen zei over het 
thuis, daar mag ons raakpunt zijn met God. Daar is het volledig veilig. Daar hoef je 
jezelf niet te verdedigen, daar hoef je jezelf niet waar te maken, daar geldt even niet 
het gevaar dat steeds op de loer ligt. 

Dat contact wil God met ons zoeken, omdat God met ons verwant wil zijn. In de 
Geest, in onze ziel, in vlees en bloed onze Metgezel. In Hem die tot ons gekomen is, 
Jezus Christus, die wij mogen verwachten. Onze Heer en onze broeder. 

Amen 


