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

Maria is begenadigd. Wij zijn begenadigd.
Gods genade betekent dat Hij ons het
volle leven gunt. Hij wil bij ons zijn. Dat
gebeurt in en door Jezus.
De naam ‘Jezus’ betekent ‘God redt’.
In zijn evangelie vertelt Lucas hoe Gods
redding in Jezus zichtbaar en tastbaar is
geworden. Jezus brengt redding voor
zoveel mensen die in de samenleving als
‘verloren’ beschouwd worden. Terecht
wordt dat in de boodschap van de engel
Gabriël aangekondigd: ‘Hij zal een groot
man worden’. Zijn ‘grootheid’ toont zich in
redding voor mensen.
Meer nog. In Jezus wordt God zelf herkend.
Daarom wordt van Hem gezegd dat Hij
‘Zoon van de Allerhoogste’ zal genoemd
worden en ‘Zoon van God’. Daarom zegt
de engel dat God, de Heer, hem de troon
van zijn vader David zal geven, met
andere woorden dat Jezus de Messias is,
koning over het volk van Jakob (Israël). Dat
koningschap zal duren tot in eeuwigheid,
dus ook vandaag nog. Verder in het
evangelie, in de boodschap van de engel
aan de herders, zal Jezus ‘de Heer’,
genoemd worden. De naam die in de
Schrift aan God gegeven werd, wordt op
Jezus overgedragen. Jezus is de Heer. Zijn
leven wordt ook door de dood niet
gebroken. Hij is de verrezen Heer.
De menswording van God is het werk van
de heilige Geest: ‘De heilige Geest zal over
je komen en de kracht van de
Allerhoogste zal je als een schaduw
bedekken’. Lucas gebruikt een beeld uit
het eerste scheppingsverhaal: Gods geest
zweefde over het water (Gen. 1, 2) Gods
werkzame geestkracht wekt leven. Geen

enkele onvruchtbaarheid is definitief, zelfs
de dood niet. Voor God is niets onmogelijk.
In de boodschap van de engel wordt het
hele leven van Jezus samengevat, tot en
met zijn verrijzenis. De engel Gabriël is een
goede leraar.
Die boodschap houdt voor Maria een
roeping in. Zij wordt geroepen om aan dat
grote levensplan van God mee te werken.
Zij geeft God de kans om mens te worden.
Uiteraard aarzelt ze. Wie zou niet twijfelen?
Maar de engel nodigt haar uit tekens van
leven te zien: nieuw leven bij Elisabet. Als
een ervaren leraar wekt de engel ook
vertrouwen in zijn boodschap.
Met deze boodschap komen we dicht bij
Kerstmis. Leraar Gabriël richt zich nu tot
ons. Hij vertelt ons dat God ook vandaag
leven wil geven aan elke mens die er voor
ontvankelijk is.
En ja, ook wij worden geroepen om mee te
werken aan dat grote levensplan van
God: mensen ‘redden’, zoals Jezus dat
gedaan heeft. Genade zijn voor mensen,
met de kracht van de Gods Geest. We
kunnen zelf ook ‘engelen’ zijn die elkaar
tekens van leven aanwijzen in onze
samenleving. Zo wekken we vertrouwen bij
elkaar.
Maria’s antwoord was duidelijk: ‘De Heer
wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat
u hebt gezegd.’ Haar antwoord kan nu
ook het onze worden.

In het Licht
van Gods Woord

God,
Gij roept ons
om mee te werken
aan uw grote levensplan.
Gij wilt
mens worden,
vooral dan voor hen
die geen leven hebben.
Laat uw Geest
over ons komen.
Laat uw kracht
ons bedekken als een schaduw.
Gij, God,
voor wie niets onmogelijk is,
wees ons nabij,
zodat wij U kunnen dienen.
Help ons
om de tekens van leven
te zien
in onze omgeving.

Schilderij van Georges Herregods:
‘de engel is een leraar’.

Laat met ons gebeuren
wat u hebt gezegd,
opdat wij leven
van uw genade.

De engel is onze leraar

Amen.
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