In de zesde maand zond God de engel Gabriël
naar de stad Nazaret in Galilea,
naar een meisje dat was uitgehuwelijkt
aan een man die Jozef heette,
een afstammeling van David.
Het meisje heette Maria.
Gabriël ging haar huis binnen en zei:
‘Gegroet Maria, je bent begenadigd,
de Heer is met je.’
Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden
en vroeg zich af wat die begroeting
te betekenen had.
Maar de engel zei tegen haar:
‘Wees niet bang, Maria,
God heeft je zijn gunst geschonken.
Luister, je zult zwanger worden
en een zoon baren,
en je moet hem Jezus noemen.
Hij zal een groot man worden
en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd,
en God, de Heer, zal hem de troon
van zijn vader David geven.
Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn
over het volk van Jakob,
en aan zijn koningschap zal geen einde komen.’
Maria vroeg aan de engel:
‘Hoe zal dat gebeuren?
Ik heb immers nog nooit
gemeenschap met een man gehad.’
De engel antwoordde:
‘De heilige Geest zal over je komen
en de kracht van de Allerhoogste
zal je als een schaduw bedekken.
Daarom zal het kind dat geboren wordt,
heilig worden genoemd en Zoon van God.
Luister, ook je familielid Elisabet
is zwanger van een zoon,
ondanks haar hoge leeftijd.
Ze is nu, ook al hield men haar voor onvruchtbaar,
in de zesde maand van haar zwangerschap,
want voor God is niets onmogelijk.’
Maria zei: ‘De Heer wil ik dienen:
laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.’
Daarna liet de engel haar weer alleen.
Lucas 1, 26-38

In het begin van zijn evangelie stelt Lucas
ons het hoofdpersonage van zijn boek voor:
Jezus. Hij doet dat via de engel Gabriël.

opzoeken om naar hem te luisteren. Maar
zowel de farizeeën als de schriftgeleerden
zeiden morrend tegen elkaar: ‘Die man
ontvangt zondaars en eet met hen.’ (Lucas
15, 1-2)
Het gemor van farizeeën en schriftgeleerden
zal leiden tot de dood van Jezus. Maar het
portret dat de engel schetst, kijkt al verder.
Jezus wordt een groot man. Hij wordt Zoon
van de Allerhoogste genoemd, op de troon
van zijn vader David zal hij koning zijn over
het volk van Jakob, en aan zijn koningschap
zal geen einde komen. Anders gezegd:
Jezus is de Messias. Het portret van Jezus
bevat titels, die aan Hem gegeven zijn
vanuit het geloof in zijn verrijzenis.

“De engel is een leraar”. Zo betitelde
Georges Herregods een schilderij dat hij
gemaakt had over dat verhaal. Heel mooi
gezegd en ook heel juist. De engel leert ons
over God en over Jezus.
De naam ‘Gabriël’ betekent ‘sterke (man)
van God’. Een engel is een gezant van God.
Hij spreekt in naam van God. Hij verwoordt
wat God wil. De boodschap van de engel
biedt ons een portret van Jezus, als het ware
door God zelf bedacht en uitgetekend.
De naam alleen al: ‘Jezus’. Die naam
betekent: ‘God redt’. Wat die redding
inhoudt, blijkt uit de keuze voor Maria:
‘Gegroet Maria, je bent begenadigd, de
Heer is met je.’ Maria was geen voorname
religieuze figuur. Ze was (maar) een meisje
dat was uitgehuwelijkt.
Gods voorkeurliefde voor armen en kleinen is
verder in Jezus zeer duidelijk geworden. Alle
tollenaars en zondaars kwamen hem

Dat kan allemaal vreemd overkomen. In het
kindsheidverhaal van Lucas wordt ons het
hele leven van Jezus voorgesteld. Dat was
ook de bedoeling van een kindsheidverhaal
in die tijd.
De belofte van de engel is ook aan ons
gericht: ‘De heilige Geest zal over je komen
en de kracht van de Allerhoogste zal je als
een schaduw bedekken’. De kracht van
Gods Geest zal ook ons helpen om Jezus
met open armen te ontvangen in ons leven.
Die kracht zal ons ook helpen om te verstaan
wat Gods redding in onze tijd en in onze
wereld kan betekenen. De kracht van Gods
Geest zal ons op weg zetten om ons geloof
in Jezus te verdiepen en te beleven, zodat
we zoals Maria kunnen zeggen: ‘De Heer wil
ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u
hebt gezegd.’
De engel is nog steeds onze leraar. Hij leert
ons hoe God leven geeft en hoe wij – zoals
Maria en Jezus – dienstbaar kunnen zijn aan
dat leven.

God,
Gij vraagt ons
om dienstbaar te zijn
aan het leven
dat Gij aan ons
en aan de wereld geeft.

In het Licht
van Gods Woord

Zend ons engelen
die ons leren
over U en over Jezus.
Laat uw heilige Geest
over ons komen
als een veilige schaduw.
Moge uw levenskracht
vruchtbaar worden
in elk van ons.
Laat met ons gebeuren
wat Gij wilt
voor mens en wereld.
U willen wij dienen,
uw leven en uw liefde
willen wij uitdragen.

De engel
is
een leraar

Amen.

Luc Maes

Lucas 1, 26-38

