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titel: Opstaan tot de vrede 

Gemeente van onze Heer Jesus Christus.  
Afgelopen week is de ramp met de MH 17 herdacht, u weet wel, het vliegtuig dat vijf 
jaar geleden is neergehaald. Veel slachtoffers, bijna 300, en nog steeds is er 
onenigheid over de vraag hoe het is gebeurd en wie er dader is. Het levert strijd op 10 
tussen Nederland en Rusland, geen gewapend conflict maar wel opgelegde sancties. 
Strijd en spanning dus, tussen landen, en dit is niet het enige voorbeeld van strijd en 
spanning tussen landen. Iran, VS, Mexico, China, de vingers van één of twee handen 
zijn gauw te vullen.  
Strijd dus en in de gedeelten die vanmorgen gelezen zijn, is er ook strijd. Misschien 15 
niet zo openlijk, maar wel aanwezig. Strijd tussen Penina en Hanna bijvoorbeeld, 
strijd vooral van de kant van Penina. Zij is rivale van Hanna. Beiden zijn ze getrouwd 
met dezelfde man, met Elkana, en Penina weet terdege dat Hanna de liefde van 
Elkana heeft en zij niet. Zij, Penina, heeft wel kinderen, zonen en dochters, Hanna 
heeft geen kinderen. En jaar op jaar gaan ze naar Silo, om te offeren, jaar op jaar 20 
treitert en sart Penina op die dag Hanna, jaar op jaar huilt Hanna. Een strijd, 
misschien niet heel open, maar wel aanwezig. En Elkana, de man met de twee 
vrouwen, weet hij van de strijd? Ik vraag het me af. Want op een moment reageert hij 
op het huilen van Hanna met de vraag waarom ze huilt en waarom ze niet eet. Het 
lijkt erop dat hij het sarren van Penina niet opmerkt en dat kan gebeuren. Als 25 
vrouwen een conflict hebben en dat op hun manier uitvechten, het kan zo maar zijn 
dat je als man nog niet de helft opmerkt, zo leerde mij vroeger mijn leraar Latijn. 
Elkana noemt het sarren niet. En hij wil zijn Hanna troosten met de woorden 
“Beteken ik je niet meer dan 10 zonen”. Ik vraag me echt af of deze zin wel zoveel 
troost bevat. Elkana doet zijn best, maar het werkt niet. En ook dat hij zijn geliefde 30 
vrouw meer vlees geeft dan de andere, ja, dat werkt ook niet. Penina weet al dat ze 
op de tweede plaats staat, dat hoeft niet nog eens getoond te worden. De 
handelswijze van Elkana verkleint het strijden niet.  
Strijd dus en daar is Hanna slachtoffer van. Zij is zonder kinderen, dus in het patroon 
van de bijbel zonder toekomst. Kinderen zijn de toekomst, Hanna staat alleen. 35 
Kinderen zijn dus niet vanzelfsprekend, zeker niet voor Hanna. En zij lijkt daarmee op 
de aartsmoeders, zij lijkt op Sara die lang zonder kinderen was en op hoge leeftijd 
nog een kind kreeg. Zij lijkt op Rebekka, die je ook Rifka mag noemen. Rebekka 
kreeg samen met Isaäk kinderen, maar ook na 20 jaar huwelijk. Hanna lijkt op 
Rachel, de geliefde vrouw van Jacob, die ook lang moest wachten voor ze kinderen 40 
kreeg. Hanna's verhaal staat niet op zichzelf, maar past naadloos in de geschiedenis 
van Israël. Kinderen zijn niet vanzelfsprekend, het leven is echt een geschenk om te 
ontvangen, het valt niet af te dwingen. En al helemaal niet door strijd.  
Maar die strijd is er wel, tussen Penina en Hanna, de strijd zoals die tussen landen is, 
tussen mensen. “De mens is een wolf voor de mens”, zo sprak iemand en daarmee 45 
gaf hij aan dat de mens altijd strijdt met de ander. En eigenlijk wil ik dat niet geloven, 
al zie ik veel in kranten en hoor ik verhalen van mensen en weet ik dat ik lang niet 
alles zie. “De mens is een wolf voor de mens”, eigenlijk wil ik het niet waar hebben.  



Strijd dus tussen Peninna en Hanna, vooral van de kant van Peninna. Zij heeft een 
mooie naam overigens, Peninna kan betekenen koralen en dan geen muziekstukken 50 
maar edelstenen en haar naam kan ook betekenen “vrouw met een volle bos haar”. 
Mooi toch, maar haar gedrag is niet mooi. Jammer.  
Strijd tussen deze twee vrouwen en het gedrag van de mannen in dit verhaal is ook 
niet zo fantastisch. Ik noemde al wat Elkana doet, en de priester Eli maakt het ook 
redelijk bont. Hij vergist zich, hij ziet Hanna huilen en ziet dat ze daar in de tempel 55 
lang aanwezig is. Hij ziet haar lippen bewegen, hoort haar stem niet, en denkt dat ze 
dronken is. En reageert alsof ze dronken is. Beter was geweest dat hij het eerst even 
in een contact had gecheckt, maar dat doet hij niet. En als hij dan wordt gecorrigeerd 
door Hanna, dan vlucht hij in de belofte dat God zal geven waar ze om gevraagd 
heeft. O, o, o, hij weet niet eens wat ze heeft gevraagd. Mensen kunnen in gebed 60 
ook hele nare dingen vragen, waarbij je mag hopen dat dat gebed niet letterlijk 
verhoord wordt. En bovendien, je kunt dat als priester gewoon niet zeggen. Jij 
bepaalt niet wat God zal doen....... 
Er gebeurt veel in dit verhaal, strijd, lang niet zichtbaar, onhandigheid, een 
inschattingsfout, en dan ook nog die moeilijke zin dat God de moederschoot van 65 
Hanna gesloten hield. Het liefst zou ik die zin schrappen, omdat ik weet van de 
verhalen van mensen die onvrijwillig kinderloos zijn en soms de knieën stuk hebben 
gebeden om een kind. En Hanna krijgt een kind, maar zij kregen dat kind niet. Zij zijn 
op een andere manier vruchtbaar, maar hebben wel de pijn van de kinderloosheid. 
Het liefst zou ik deze zin dat God de moederschoot sluit willen schrappen en ik twijfel 70 
sterk aan dit woord. In ieder geval wil ik niet geloven dat God kinderloosheid zou 
wensen. Ook die strijd zit in dit verhaal, in ieder geval voor mijn gevoel.  
In het gebeuren uit het evangelie naar Lucas is er ook een soort strijd. Martha die 
volledig in beslag wordt genomen door de zorg voor gasten, Maria die aan de voeten 
van Jesus zit als een leerling en luistert naar zijn woorden. Martha die via Jesus 75 
probeert om Maria ook aan het werk te krijgen. Opvallend dat ze dat niet rechtstreeks 
aan Maria vraagt, maar via Jesus. Ik las ergens dat hier misschien ook meespeelt dat 
Martha wil dat Jesus haar zorg en ijver ziet. Maar in ieder geval een soort strijd, 
alweer, het lijkt wel deze wereld en onze tijd. Er zijn heel wat conflicten, er zijn heel 
wat misverstanden en onduidelijkheden, heel wat beelden van elkaar die een echt 80 
contact in de weg kunnen zitten.  
En toch, in deze verhalen zit ook het goede. Temidden van de strijd, de 
onhandigheid en wat al niet meer staat er zomaar ineens dat Hanna na de maaltijd 
opstaat. Zij heeft niet gegeten, maar staat op, misschien wel huilend, maar ze staat 
op. En dat is niet zomaar genoemd, dat is niet zomaar een beweging, opstaan is ook 85 
opstaan in de ellende en daarmee tegen de ellende. Hanna staat op, Maria staat ook 
op. Juist in het zitten aan de voeten van Jesus staat zij op, staat zij op terwijl ze blijft 
zitten. En dit klinkt wellicht wat vreemd. Opstaan terwijl ze blijft zitten. Maria zit 
namelijk op een plaats die niet voor vrouwen was. Als een rabbi leerde, dus aan 
anderen dingen leerde, dan zaten er wel leerlingen aan zijn voeten. Maar dat waren 90 
mannelijke leerlingen. Vrouwelijke leerlingen stonden eventueel achteraan. En Maria 
zit aan de voeten van Jesus en staat daarmee voor het feit dat ze in ieder geval in 
Jesus' ogen gewoon daar mag zijn. Dat dus ook, staan voor het feit dat jij er mag 
zijn, als de mens die je bent, staan voor het feit dat je luistert naar woorden, woorden 
van God. En het is te hopen dat Martha wat minder opgeslokt wordt door de zorg 95 
voor gasten, wat minder tobt. Martha lijkt op die mensen die opgeslokt worden door 
allerlei activiteiten, Martha lijkt op die mensen die geplaagd worden door burn-out-
klachten en de stress die in onze tijd sterk aanwezig zijn.  



Het goede is ook dat God hoort. De mens kan woorden van God horen, God hoort 
ook. Niet dat gebeden letterlijk verhoord worden zoals ze zijn gebeden, nee, maar 100 
wel anders. God hoort, Hanna ontvangt een kind en geeft het. Het ontvangen kind is 
niet haar eigendom, zoals kinderen geen eigendom zijn van ouders. Waar ouders 
hun kinderen wel zien als eigendom ligt de valkuil van strijd op de loer.  
Hanna staat op, Maria staat op, wij mogen opstaan tot de vrede. En dat kan op 
verschillende manieren, en het begint met contact. Opstaan tot de vrede die direct 105 
verbonden is met gerechtigheid en vrede en gerechtigheid gaan in elkaar over, zijn 
een siamese tweeling. De mens is de mens een wolf, die zin kan dan weg. 
Hoogstens in een soort museum als teken van onzin die ooit geloofd is. De strijd 
heeft het laatste woord niet, en ik en jij, wij kunnen opstaan tot de vrede. En dat zal 
zijn.  110 
En voor wat betreft Martha en haar zorg om het eten en het drinken......ik stel me zo 
voor dat op een moment ook Jesus zelf meehielp met de afwas...afwassen is 
namelijk ook een vorm van vredestichten, het brengt de boel in het reine. Amen.  
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