
Advent & Kerst 2022 
 
Kerstmorgen 
 
De moeders van Jezus (3/3) 
December 2022 
Johanneskerk Rotterdam-Lombardijen 

 

3. Maria –  (Lukas 2:19) 
 
Hoe zouden we reageren als we het Kerstevangelie voor het eerst zouden 
horen? Zouden we verbaasd of verheugd zijn? In het verhaal uit Lukas 2 valt 
op dat er meer gezegd wordt, dan te zien is. We zien gewone mensen zoals 
Jozef en Maria en een kind, spectaculaire dingen, zoals engelen en fel licht. 
Maar de echte verwondering wordt ingegeven door wat gehoord wordt: 
‘Vandaag is geboren een redder, de Messias, de Heer. En dit is het teken: Je 
vindt een kind in een voerbak.’ En als de herder met eigen ogen willen zien 
wat er tegen hen verteld is, staan allen verbaasd over wat ze zeiden.  
Eén reactie springt eruit: Maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart 
en bleef er over nadenken. Bij Maria gaat het Evangelie naar binnen. Ze 
bewaart de woorden en ze blijft uitpuzzelen waar deze bijzondere boodschap 
past. Voor ons heel herkenbaar: Waar past deze boodschap in ons leven, in 
deze wereld? Vaak past het niet in de rafelranden van ons leven. Of zitten we 
op heel andere puzzelstukjes te wachten, die onze problemen oplossen. Hoe 
past het puzzelstukje van Kerst in deze wereld? Alle dingen waar we ons 
zorgen over maken, ons boos en machteloos bij voelen? Maria blijft zoeken 
waar het puzzelstukje past. Ze gooit het niet weg. Ze koestert het. Ze houdt 
deze vreemde woorden levend.  
Later in haar leven zal Maria op verschillende moment meer leren over waar 
het puzzelstukje past. De 12-jarige Jezus geeft aan dat Hij bezig moet zijn met 
de dingen van zijn hemelse Vader in plaats van met de dingen van deze 
wereld. De 30-jarige Jezus leert Maria om de bruiloft dat dingen gebeuren op 
Zijn tijd. Bij het kruis zullen alle puzzelstukjes uit de handen van Maria 
geslagen worden. Ze staat bij haar gekruisigde Zoon. Dit puzzelstukje past 
nergens meer. Maar misschien kunnen we beter omdraaien: niet Jezus 
inpassen in ons leven, maar ons leven aanleggen rond het puzzelstukje van 
Hem. Valt zo ons leven, deze wereld op Zijn plaats? Rond de kribbe, rond het 
kruis, rond de opstanding. Rond het bijzondere evangelie van Jezus. 

Om nog eens over door te praten: 
Stel dat u/jij Maria een brief zou kunnen schrijven. Welke vraag zou u/jij haar 
dan willen stellen? En waarom? 

 
Bijbelstudie –   
Lees deze Bijbelgedeelten nog eens door, waarin het gaat 
over Maria: Lucas 2:22-39;  Lucas 2:41-52; Johannes 2:1-10; 
Mattheüs 12:46-50; Johannes 19:25-27; Handelingen 1:12-14 
Hoe vullen deze Bijbelgedeelten het beeld dat u/jij hebt van 
Maria aan? Wat spreekt in deze gedeelten aan? En bij welke 
tekst hebt u/jij een vraag aan Maria? 

 
Gebed –  
Met Maria mogen we ons toewijden aan God en aan Zijn 
roeping: “Heer, hier ben ik, met mijn gewone, alledaagse 
leven. Help me om in het alledaagse U te dienen en open mijn 
hart voor de verrassing.”  
 
In beweging –  
Hoe zou jij actief ‘de woorden van God kunnen bewaren, 
kunnen overdenken’ en uitpuzzelen?  Wat is daarvoor nodig? 

 
Liturgie – Uit: Maria, had je door? - Sela 
Maria, had je door dat jouw baby ooit zou wandelen op 
water? / Maria, had je door dat jouw baby ooit de mensheid 
vrij zou maken? /Kon jij al zien hoe jouw eigen zoon je hart 
vernieuwen zou? /Jij schonk dit kind het leven en Hij schenkt 
het weer aan jou. 

 
Thuis –  
Boven deze hand-out vind j e de afbeelding “Annunciatie” 
(van Antonello da Messina uit 1476, Palermo, Sicilië, Italië.)  
Bekijk de afbeelding van Maria aandachtig. Wat is er in haar 
ogen te lezen? Wat zegt haar blik? 
Klopt dit met wat u/jij over Maria hoorde in de preek en/of 
met het beeld dat u/jij van haar hebt? 

 

Vragen of ideeën?: ds Hans van Dolder – ds@johanneskerk.net 
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