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Gelezen: Micha 5:1-4a en Lucas 1:57-80 
Titel: Vooruitgrijpen 5 
Gemeente van onze Heer Jesus Christus.  
Juichend werd hij bejubeld, de nieuwe wereldkampioen. Een groot man, die een 
enorme prestatie heeft geleverd, ongekend voor een Nederlander. Mensen met 
tranen in de ogen en tranen in de stem, jubel en juich voor deze grootheid. Jubel en 
juich voor deze sportheld die toch maar even wereldkampioen werd in de formule 1, 10 
in de autosport. Dagenlang moest het verteld worden in de media. Groot, groter, 
grootst, vijf miljoen Nederlanders keken naar een spannende race, zo is mij verteld.  
Vergeten was de CO2-uitstoot, in ieder geval noemde niemand het meer. Vergeten 
was het energiegebruik, de talloze versleten banden en wat al niet meer.  
In dezelfde tijd werd er iemand wereldkampioen biljarten, ook een Nederlander, maar 15 
ja, wie had het daarover? Het was immers al de vijfde keer dat hij wereldkampioen 
werd in een sport waarbij gefluisterd wordt in het commentaar en niet wordt 
geschreeuwd.  
Ja, zo gaat het in onze tijd, in onze wereld. Het grote wordt gezien, het kleine wordt 
over het hoofd gezien. Veel is zichtbaar, veel is onzichtbaar of wij hebben er geen 20 
oog voor. En juist daar, in het kleine, daar gebeurt het volgens de profeet Micha. Uit 
jou, Bethlehem in Efrata, te klein om tot Juda’s geslachten te behoren, uit jou komt 
iemand voort die voor mij over Israël zal heersen. Te klein? Je mag ook lezen: klein 
om te zijn, dus misschien niet te klein. Maar zeker niet een grootmacht. En uit dat 
dorp, uit die vlek komt iemand voort die zal heersen. Die zal heersen als een herder, 25 
dus niet zal overheersen. Uit Bethlehem, een klein dorp waar Micha over spreekt in 
de achtste eeuw voor Christus. In Bethlehem zal een kind worden geboren, zal een 
vrouw die zwanger is een kind baren, in alle kwetsbaarheid dus, in alle kleinheid. In 
alle kleinheid zal hij heersen tot aan de einden van de aarde en hij brengt vrede. Wie 
vrede brengt kan niet overheersen, dat kan niet samen gaan. Wie vrede brengt zal 30 
ook gerechtigheid brengen want het één kan niet zonder het andere. In alle kleinheid 
groot dus. Hij is bekleed met de macht van God en deze macht is een weerloze 
overmacht, een overmacht die weerloos is, kwetsbaar en toch voor altijd. Een 
wonderlijke relatie, zoals de relatie tussen God en mens een wonderlijke is, een 
verbond en een belofte, oneindig. In alle grootheid klein en in alle kleinheid groot. En 35 
gericht op de toekomst. Er komt iemand voort uit Bethlehem en hij zal aantreden en 
als een herder weiden. Het gebeurt vandaag en het zal zijn. Daar in de achtste eeuw 
voor Christus.  
In een andere tijd is er ook een vrouw die een kind baart. Zo rond het begin van onze 
jaartelling brengt Elisabeth een kind ter wereld. Een joods kind, een joodse jongen 40 
die op de achtste dag zijn naam krijgt en besneden wordt. Uiteraard een klein kind, 
en met een grote naam: Johannes, zo zal hij heten. Johannes, God is genadig, God 
kent genade, kent ontferming. Dat wil zijn naam zeggen. Zijn naam die hij na wat 
onduidelijkheid krijgt. Zijn vader, Zacharias, is een tijd lang niet in staat om te 
spreken, hij moest een tijd zwijgen en redt zich met een schrijftafeltje. Deze priester 45 
kon dus schrijven en heeft ook een bijzondere naam. Zacharias betekent: God 
gedenkt, God herinnert zich. God herinnert zich de mens, de mensheid, zijn volk, het 
leven. En om het af te maken en recht te doen aan de moeder van Johannes. Zij 



heet Elisabeth en die naam heeft te maken met de volmaaktheid van God. De namen 
spreken boekdelen daar in dit verhaal, een verhaal van mensen die niet in grootheid 50 
boven anderen uitsteken en al helemaal niet in de tijd waarin ze leefden. Zij leefden 
in de tijd dat het land bezet was door overheersers, door Romeinen die geloofden dat 
het volk beheerst en geregeerd kon worden door verdeeldheid en door brood en 
spelen. In die tijd, in zo’n situatie horen Zacharias, Elisabeth en Johannes niet tot de  
groten der aarde. Zij zijn ook geen wereldkampioen.  55 
En Zacharias heeft een tijd niet kunnen praten, en nu gebeurt er iets bijzonders: zijn 
tong komt los. En de verbazing gaat rond in het hele bergland van Judea. Wat zal er 
van dit kind komen? Wat zal er zijn daar in het huis? En Zacharias kan weer praten 
en zegt heel veel, bijna alsof hij het maanden lang, negen maanden lang moest 
bewaren. God wordt geprezen. Zacharias spreekt als een profeet, bijna als een 2e 60 
Micha, over het heil dat is en vooral zal komen. Het kind, de pasgeborene, die nog 
maar net een naam heeft, dat kind zal een wegbereider zijn, een wegbereider voor 
de Heer. En daarmee grijpt Zacharias vooruit. Net zoals Micha in zijn tijd. 
Vooruitgrijpen op de dag van vandaag naar de toekomst toe. Het is nu en het zal zijn. 
Het heil zal er zijn, groeiend als een kind. Daar in dat kleine gezin, daar ontstaat het, 65 
op een onverwachte manier. Want Elisabeth en Zacharias, zij waren op hoge leeftijd 
en zonder kinderen. Maar zoals zo vaak in de Bijbel, toekomst komt op een 
onverwacht moment en langs onverwachte wegen. Vruchtbaarheid kent veel 
gezichten, en is ook niet altijd zichtbaar, wordt nog wel eens over het hoofd gezien 
En onze tijd? Kunnen wij zulke taal spreken? Zouden wij deze woorden van Micha of 70 
van Zacharias kunnen zeggen met onze mond en met ons hart? Geloven wij in het 
heil dat komt? Geloof jij het, geloof ik het? Kijk, die wereldkampioenen, meer of 
minder bejubeld, die zijn gewoon zichtbaar en het is ook mooi dat iemand een 
wedstrijd kan winnen zeker als het eerlijk is. Die spelen, die zien we wel. En dat 
brood, dat is er in de meeste gevallen ook. Maar zien wij gerechtigheid en vrede? 75 
Durven wij vooruit te grijpen op die vrede en dat recht? Als Zacharias spreekt over de 
bevrijding van vijanden, dan is dat een bevrijding die op dat moment nog niet is, 
maar wel zal komen. En daar bij zijn de vijanden niet alleen de vijandelijke legers die 
aan welke grens dan ook staan, daar bij zijn de vijanden ook het onrecht en de haat 
en de nijd. En daarvan zal men bevrijd worden. Durven wij dat ook zo te zeggen? 80 
Durven wij voor uit te grijpen op wat komen zal ook al zien wij het nog niet? Ik hoor in 
deze tijd van een dreiging in het oosten, daar aan de grens tussen Oekraïne en 
Rusland. Ik hoor van dreigende taal als het gaat om olympische winterspelen, 
dreigende taal tussen grootmachten. Ik hoor de spanning en de onrust als het gaat 
om virusvarianten. Ik hoor zoveel. Kan ik vooruitgrijpen op wat komt en op het heil 85 
dat komt? Op vrede en recht?  
Ik kan het in ieder geval niet uitschreeuwen. Want dan zou ik mijn twijfel 
overschreeuwen en dan wordt het veel te groot. In kleinheid, in nederigheid kan ik 
het stamelen. En zo kan ik vooruitgrijpen, als de mens die ik ben, mens onder 
mensen en ja, ook alleen met anderen samen. Het gaat niet om mij, het gaat om ons. 90 
Het heil, het recht en de vrede, de majesteit van God, het is iets van mensen samen 
en dan zonder overheersing. Zo wordt een mens gered, zo worden mensen gered, 
vandaag de dag én in de toekomst. Dat wil ik geloven en als ik het niet meer weet, 
laat er dan maar iemand zijn die mij het nog eens vertelt. Een Zacharias, die met zijn 
naam al vertelt dat God niet vergeet. Een Elisabeth die op een bijzondere manier het 95 
leven schenkt aan een kind en elke bevalling is een bijzondere manier van het leven 
schenken. Laten zulke mensen het mij dan maar vertellen. Dan zal ik met anderen 
samen, met deze mensen en met anderen, vooruit kunnen grijpen 



Toekomst wacht op ons, wacht op jou en mij. Nee, anders nog, toekomst komt naar 
ons toe, grijpt voor uit ook, naar jou en naar mij. Kom maar, kom maar met het licht, 100 
met het heil, wanneer dan ook. Amen.  


