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preek 19 december 2021 (advent) 

thema Opgelucht 

tekst Lucas 1:68 

liturgie:  

votum = Opwekking 640 (Ik hef mijn ogen op naar de bergen) 

groet  

gebed DNP Psalm 132:6,7,8 (Gods liefde gaat naar Sion uit) 

lezen Lucas 1:57-80  

preek  

(collecte)  

gebed Opwekking 805 (Maak ons hart onrustig, God) 

HA4: Instelling – Gebed  

HA4: Geloofsbelijdenis = LvdK Gezang 124 (Nu daagt het in het oosten) 

HA4: Opwekking – Viering Sela: Aan uw tafel (U nodigt mij aan tafel, om dicht bij U te zijn) 

HA4: Dankzegging = Opwekking 354 (Glorie aan God) 

zegen  

 

Ik wil beginnen met het verhaal van een asielzoekster. 

In haar eigen land is niet genoeg te eten; daar heerst honger. Daarom vlucht ze samen 

met haar man en haar zoons naar een ander land. Het gezin vraagt asiel en ze krijgen het 

ook maar ze horen er niet echt bij; ze blijven buitenstaanders. Maar gelukkig is er wel 

genoeg te eten en daar is deze asielzoekster dankbaar voor. 

Ze maakt vreselijke dingen mee. 

Haar man sterft. Ze blijft achter met haar twee zoons. Gelukkig krijgen haar twee zoons 

allebei een vriendin. De beide jongens trouwen. Hun moeder blijft treuren om haar man 

maar ze is blij met haar zoons want het leven gaat verder en de toekomst ligt open. 

Straks komen er vast ook kleinkinderen; ze kijkt er al naar uit. 

Haar twee zoons sterven. Ze blijft achter met haar twee schoondochters. Ze ziet het niet 

meer zitten om in dat vreemde land te blijven. Eigenlijk ziet ze het leven helemaal niet 

meer zitten. Vroeger heeft God goed voor haar gezorgd maar nu geeft Hij haar alleen 

maar een boel verdriet. 

Ze gaat terug naar waar ze vandaan gekomen is. 

Ze gaat terug zonder haar man want die is overleden. Ze gaat terug zonder haar zoons 

want die zijn ook overleden. Eén schoondochter is met haar mee. Ze gaat terug met lege 

handen en een leeg hart. Ze heeft niks om nog blij over te zijn; zo voelt dat voor haar. 

Het leven voelt voor haar als een mislukking. God heeft zich tegen haar gekeerd, denkt 

ze. 

Ze is zó verdrietig; ze is er verbitterd door geraakt en dat snap ik wel. 

Maar: 

Toevallig komt ze in contact met een rijke neef. 

Ze heeft helemaal niet meer aan hem gedacht. Ze zit zo vast in haar verbittering dat ze 

geen enkele uitweg meer ziet. Zo werkt dat vaak hè? Als je zo in en in verdrietig bent, 

kun je daar helemaal in vast komen te zitten en dan zie je geen uitweg meer; daar is dan 

geen ruimte meer voor in je hoofd en in je hart. Ze kan dus niet bedenken dat haar 

schoondochter iets voor haar zou kunnen betekenen. Maar haar schoondochter geeft de 

moed niet op; ze gaat erop uit. Ze gaat zomaar ergens naar toe om eten te regelen voor 

hen samen. Laat ze nou juist bij die rijke neef terechtkomen! Vriendelijk is hij; 

zorgzaam; en: rijk! Als ze thuis komt met haar verhaal, is haar schoonmoeder verrast: 

joh! dat is een neef van mij! Er komt weer een sprankje licht, een beetje hoop, een beetje 
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ruimte in haar hart en in haar hoofd. 

Ze beseft dat haar neef hen kan helpen! 

Ze bedenkt ineens dat God regels heeft gegeven als bescherming van mensen zoals zij, 

mensen die alles kwijt zijn (Lev. 25). Eens in de vijftig jaar worden alle schulden 

kwijtgescholden. Iedereen mag weer terug naar zijn eigen grond. Iedereen begint weer 

met een schone lei. Dat is al een mooie regel, maar gelukkig hoef je niet vijftig jaar te 

wachten want tussentijds kan een familielid je helpen. Als je helemaal vastzit omdat je 

alles kwijt bent, hoef je jezelf niet te verkopen als slaaf maar dan kan je familie je 

bevrijden. Dat mag je ook verwachten van je familie. Klop maar bij hen aan. Want God 

wil dat zijn mensen samen leven: elkaar helpen, elkaar hoop geven. 

Dat bedenkt ze. 

Ze is niet alleen. Zo voelde dat, zoals wij dat soms ook voelen. Maar God regelt het 

anders: ze heeft haar familie om zich heen. 

Zo ziet ze ineens het leven weer zitten. 

Ze heeft haar man niet terug; ze moet nog steeds leven zonder haar zoons; maar ze 

ontdekt dat God haar toch niet in de steek laat maar wil helpen. 

Wat een lucht geeft dat! Uitzicht! Hoop voor de toekomst! 

 

De asielzoekster kan een beroep doen op een rijke neef. Maar heel veel jaren later is 

iedereen alles kwijt! 

Is er nog een oplossing als er geen rijke neef is die je kan helpen? Kan het ooit nog 

goedkomen als er geen rijke oom is die bij kan springen met zijn geld? 

Als iedereen tot over z’n oren in de schulden zit is er geen redden meer aan. Dan kun je 

nog zulke mooie wetten hebben over schuldsanering, maar dan werkt het niet meer. Dat 

is de situatie van het volk van God aan het einde van het Oude Testament. Iedereen is 

alles kwijt. Er is geen rijke familie om je te helpen. De situatie lijkt hopeloos; elke kans 

op verbetering lijkt verkeken. Je zou er verdrietig van worden en misschien zelfs wel 

helemaal verbitterd. Kan het ooit nog goedkomen? 

Dan belooft God dat Hij persoonlijk te hulp schiet! 

Jesaja kondigt dat aan. Geen mens kan je nog helpen want iedereen is totaal verarmd. 

Maar dan komt God in actie! “De Heilige van Israël zal je bevrijder zijn”: Hij koopt je 

vrij (Jes. 54:5). “Ik verborg mijn gezicht voor je in laaiende toorn, één ogenblik lang, 

maar Ik zal Me weer over je ontfermen met eeuwigdurende liefde, zegt de HEER, die je 

vrijkoopt” (Jes. 54:8). 

Wat een opluchting is dat! Uitzicht! Hoop voor de toekomst! 

 

Zacharias getuigt daarvan. 

Iedereen in zijn omgeving heeft gehoord van de wonderlijke gebeurtenissen in zijn huis. 

Ze weten allemaal dat twee oude mensen samen nog een kind hebben gekregen: een kind 

met een hele mooie naam: Johannes (= God is genadig). Ze willen heel graag weten hoe 

dat jochie zich zal ontwikkelen; wat hij zal gaan doen. Want ze ontdekken dat God 

bijzondere plannen heeft met dat kind. Zacharias legt uit dat God ons vrijkoopt, dat God 

persoonlijk gaat zorgen voor bevrijding, voor uitzicht, voor hoop. 

Hij zegt: Geprezen zij de Heer, de God van Israël, Hij heeft zich om zijn volk bekommerd en 

het verlost (Luc. 1:68). 

Zacharias herinnert zich hoe afschuwelijk het leven was in de tijd van Jesaja. Het was 

zo’n vreselijke tijd: iedereen was totaal verarmd. Zelfs de koning kon niets meer 

beginnen. Hopeloos! 

Pijnlijk heeft Zacharias in zijn eigen leven ervaren dat het er ook voor hem hopeloos uit 

zag. Hij was zó gelovig, zó vol vertrouwen, samen met zijn vrouw, maar op de dag die 
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de mooiste had moeten worden uit zijn priesterdienst, kon hij niet geloven wat God door 

zijn engel gezegd had. Hij kon het gewoon niet geloven! En toen, toen werd het stil: 

Zacharias kon niet meer spreken. 

In de stilte heeft Zacharias van de heilige Geest gehoord wat er gaat gebeuren. Wat een 

liefde van God! dat Hij Zacharias te hulp komt in zijn ongeloof! Zo gaat God met z’n 

kinderen om. Er komt een nieuwe koning, legt de heilige Geest uit, een koning met een 

enorm kapitaal. Die koning bevrijdt je uit alles waar je vast in zit. Je raakt je schulden 

kwijt. Zacharias wordt er helemaal enthousiast van. Heb jij geen rijke neef? Dat is geen 

probleem meer want God zelf koopt jou vrij! Heb ik geen rijke oom? Dat is niet erg want 

God zelf koopt ook mij vrij! 

Wat een opluchting! Uitzicht! Hoop voor de toekomst! Ik word daar blij van! Laten we er 

samen van genieten: er is hoop! er is een toekomst! 

Dat is wat Zacharias geleerd heeft. Toen hij in de tempel moest bidden om bevrijding, 

toen hij namens het volk moest zeggen dat hij snakte naar lucht, toen kon hij niet 

geloven dat zijn gebed verhoord zou worden. Hij begreep niet hoe het precies zou gaan 

en daarom kon hij niet blij zijn dat zijn gebed verhoord werd maar trok hij in twijfel wat 

hij te horen kreeg. Hij kon er gewoon niet bij. Nu zijn zoon geboren is, begrijpt hij nog 

steeds niet hoe het precies zal gaan. Maar hij weet gewoon dat het gaat gebeuren. God 

heeft aan Abraham gezworen dat Abraham met zijn kinderen mag leven in de vrijheid.  

Dat beloofde Hij aan Abraham. Dat beloofde Hij aan de profeet Jesaja. Dat beloofde Hij 

aan Zacharias. Dat belooft Hij aan ons. God geeft lucht; dat heeft Hij beloofd. Je krijgt 

een bevrijd gevoel. Je mag op adem komen. 

Geniet er maar van. 

 

Amen! 

 


