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titel: Het kwetsbare dat groeit 
Gemeente van onze Heer Jesus Christus.  
Humeyra, een meisje van 16, is in Rotterdam neergeschoten. Een kind, zestien 
lentes zo pril, zo stel ik me voor. Er is dus geweld gebruikt en zij is ook gestalkt, zo 
heb ik gelezen. Of dat door dezelfde persoon is gebeurd is nog niet bekend, zo heb 10 
ik begrepen, maar één ding is zeker, gebruik van wapens is een vorm van geweld, 
stalken is dat ook. Een mens voelt zich dan bedreigd, een mens is wellicht ook 
bedreigd. Geweld in verschillende vormen maar gericht op een mens, een kwetsbaar 
mens, een mens in al zijn of haar kwetsbaarheid. En natuurlijk, de kinderen in Jemen 
die doodgaan van de honger, zij zijn ook kwetsbaar, en slachtoffer van geweld, 15 
alleen weet ik hun namen niet, en de naam van Humeyra is bekend gemaakt als één 
van al die slachtoffers van geweld wereldwijd.   
“Heb je iets aan een sneeuwklokje dat bij ons in de tuin groeit?” zo zei iemand tegen 
mij in het kader van deze kerkdienst. “Ik hoop alleen niet dat het zal knakken, want 
het is kwetsbaar”. En zo staat het hier in de kerk, een vroeg sneeuwklokje, in alle 20 
kwetsbaarheid, maar aanwezig.  
Ik las een legende over een sneeuwklokje. Een buiten-bijbels verhaal dus, wel 
bijzonder. Het gaat over Eva, de eerste vrouw, Eva, die met Adam het paradijs uit 
moest en dan vertelt het verhaal dat Eva het koud heeft en dan gaat het ook nog 
sneeuwen. Eén sneeuwvlokje vangt ze met haar hand op en ze laat het zien aan de 25 
engel die bij hen is. En dan verandert het sneeuwvlokje in een sneeuwklokje als 
teken dat de lente nadert. Een kwetsbaar teken, maar het kwetsbare leven groeit. 
Temidden van geweld is er ook het kwetsbare leven dat geknakt kan worden, en 
soms ook echt geknakt wordt maar dat is het einde niet. Niet voor de kinderen in 
Jemen, niet voor Humeyra, niet voor andere slachtoffers. Hoe er voor hen toekomst 30 
is, ik weet het niet precies. Het mag een leven na de dood zijn, het mag een volgend 
leven zijn, of allebei, maar ik wil niet geloven dat God slachtoffers loslaat, ik wil 
geloven dat er altijd een verbinding is, wat er ook gebeurt. Niets kan ons scheiden 
van de liefde van God.  
Ik las ook in de krant dat de kerken steeds leger worden en dat er in Nederland een 35 
groeiende groep mensen is die van zichzelf zeggen niet of niet meer te geloven. Een 
onderzoek is geweest en het lijkt erop dat geloof steeds kwetsbaarder wordt of 
misschien dat het altijd al kwetsbaar was, maar dat dat nu duidelijker wordt. 
Kwetsbaar als een vroeg sneeuwklokje, of als het gekrookte riet.  
Maar......toen deze grote ster gemaakt werd, deze ster hier achterin het koor, toen 40 
werden er meer sterren gemaakt. Jongeren en iets ouderen samen maakten deze 
ster en ook kleinere sterren. De jongeren kregen overigens meteen een gratis cursus 
timmeren. En één van de jongeren, die een kleine ster maakte die ze mee naar huis 
mocht nemen, beplakte het hout met donkere stroken papier. En ik zei tegen haar: 
“”Je maakt het zwart.” “Ja”, zei ze, “Maar ik maak er ook nog lichtjes aan, want 45 
volgens mij schijnt het licht in de duisternis.” En ik ken dat meisje, deze jonge vrouw, 
wel een beetje en volgens mij weet ze uit ervaring wat duisternis is. “Het licht schijnt 
in de duisternis”, een geloofsuitspraak, zo tussen neus en lippen door. Dat haalt de 
krant niet, dat komt niet in het onderzoek voor, maar het is er wel, in alle 



kwetsbaarheid. Geloof is kwetsbaar, geloof kan geknakt worden als een 50 
sneeuwklokje, en toch.......is het er. En in alle kwetsbaarheid zal het er zijn.  
Als Maria en Elisabeth elkaar ontmoeten, dan is dat een ontmoeting met 
kwetsbaarheid, ze dragen beiden kwetsbaarheid met zich mee. Beide zijn ze 
zwanger, voor beiden onverwacht. De zwangerschap van Maria is waarschijnlijk heel 
pril en daarmee dus uiterst kwetsbaar. De zwangerschap van Elisabeth is wat verder 55 
gevorderd, maar het jonge leven blijft kwetsbaar. En als Maria bij Elisabet komt, dan 
reageert het ongeboren kind in de schoot van zijn moeder. Het kind springt op in 
haar schoot, je mag zelfs lezen dat het huppelt en danst. Elisabet heeft vanaf het 
begin van haar zwangerschap in afzondering geleeft, en dat vijf maanden lang. Ik 
heb begrepen dat een zwangere vrouw voor het eerst haar ongeboren kind voelt 60 
bewegen als de zwangerschap ruim vijf maanden heen is. In die zesde maand valt 
het bezoek van Maria aan Elisabet. Zou het kunnen zijn dat zij juist bij dat bezoek 
voor het eerst “leven” voelde? Ik weet wel dat het voelen van het “leven” voor de 
eerste keer een bijzonder moment is. Ook voor een aanstaande vader, hoewel die 
wel wat langer moet wachten voordat hij iets kan voelen. Een bijzonder moment, in 65 
alle kwetsbaarheid, maar een kwetsbaarheid die groeit. De ontmoeting tussen Maria 
en Elisabet is een ontmoeting in kwetsbaarheid in een tijd dat geweld aanwezig is, 
maar het geweld heeft overduidelijk niet het laatste woord.  
Nee, de kwetsbaarheid heeft het laatste woord, de verwachting heeft het laatste 
woord, het kleine Bethlehem, bijna te klein om genoemd te worden zoals de profeet 70 
Micha het zegt, dat kleine en kwetsbare heeft het laatste woord. Het kwetsbare dat 
aanwezig is in Maria maakt dat ze een gezegende onder de vrouwen is, deze vrucht 
is gezegend, zoals elke vrucht gezegend genoemd mag worden.  
Het kwetsbare groeit, en dat roept verwachting op. En verwachting is niet beperkt tot 
de zwangerschap van een vrouw, verwachting is veel ruimer. Verwachting is het 75 
tastend geloof, en aarzelend uitgesproken dat de hoogmoed van deze tijd en van 
elke tijd het laatste woord niet heeft. Verwachting is het tastend geloof dat geweld 
niet het laatste woord heeft, maar dat het laatste woord liefde zal zijn. Verwachting is 
hopen tegen beter weten in dat de toekomst van deze wereld een gouden toekomst 
zal zijn vanwege hij die komt zoals hij gekomen is. Verwachting is geloven dat God er 80 
altijd zal zijn, wat er ook gebeurt en dat niets ons kan scheiden van haar of zijn liefde.  
Verwachting is geloven dat geloof zal zijn, bij ouderen, bij jongeren, bij mensen die 
zijn geïnspireerd, aangeblazen door de werkelijkheid van God. Licht schijnt in de 
duisternis, als een geloofsuitspraak tussen neus en lippen door.  
Er gebeurt ontzettend veel in onze tijd en in onze wereld. Ontzettend veel en er is 85 
ook veel bij dat inderdaad ontzettend is. Maar er is ook een andere lijn, een andere 
weg, en wij mensen hebben macht, hoe klein en kwetsbaar ook. Macht om te 
verwachten en om te doen wat ons voor handen komt. En dan zullen we het zien, de 
God in het gezicht van de ander, de God die aanwezig is in een kwetsbaar kind, dan 
zullen we het zien, in het gezicht van de naaste.  90 
Durf te verwachten, want het zal zijn. Als een sneeuwklokje. Amen.  
 


