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2 Samuël 7, 1-5,8b-11.16 
Lucas 1, 26-38 
 
Hoort hoe God met mensen  omgaat 
 
Met deze woorden had de heraut ook kunnen beginnen in onze mooie kerstfilm. 
Zeker tegen de achtergrond van de lezingen van vandaag. 
Tussen de ontmoeting met David en het bezoek van de engel Gabriël aan Maria zitten eeuwen 
geschiedenis, maar ze laten zien hoe God met mensen omgaat. Dat doet God ook met ons hier en nu. 
God doet dat natuurlijk op zijn manier. 
Wanneer David God wil bedanken voor alle gunsten komt God met een groot cadeau als antwoord. 
David laat voor God een tempel bouwen, want hij vind het ongepast dat hij in een paleis woont en 
God in een tent.  De profeet Nathan bericht het God. God geeft Nathan de boodschap mee dat Het 
huis van David zal blijven bestaan en de grootste koning zal voortbrengen. 
Dat is de reactie van God aan David, die we Godvrezend mogen noemen, wat betekent geen angst 
hebben voor God. Maar de koning weet dat God God is en hij een mens. Hij kent zijn plaats ten 
opzichte van God. Hij gaat niet op zijn troon zitten. Hij maakt ook grote fouten. Ook daar moet de 
profeet Nathan de koning op wijzen. Toch laat God David niet vallen. Hij blijft trouw aan Zijn belofte. 
Hiervoor kiest hij iemand uit die Godvrezend en Godvruchtig is. Hij stuurt eeuwen later zijn engel 
Gabriël naar Maria. Maria staat open voor Gods bedoeling. Met hart en ziel wil ze Gods Zoon ter 
wereld brengen. Ze draagt God in haar hart en in haar schoot. Daarom kunnen we tot haar zingen: 
God wil een tempel bouwen: Maria is haar naam. Hiermee geeft God aan dat Hij ons als zijn kostbare 
tempels ziet. Hij geeft de voorkeur aan tempels van mensen in plaats van tempels van hout en steen. 
De grote tempel is ook verwoest in Jeruzalem, alleen de Klaagmuur is overgebleven. Vele Joodse 
gelovigen delen met God hun zorgen bij deze muur. 
God vraagt vandaag aan u en mij of hij in ons hart geboren mag worden, zoals een aan Maria. Is er in 
ons leven plaats voor Hem? 
Als dat zo is, wordt het ook dit jaar Kerstmis al is het anders dan anders. Toch gebeuren er kleine 
wonderen als we zien hoe God met ons mensen omgaat. 
Ik ben geraakt door een collega van de PKN in Engelen, die het gebrek aan onderlinge solidariteit 
probeert te doorbreken door mensen in engelen in de Advent op te roepen om bij een aantal 
mensen gedurende de zondagen van de Advent iets aan de deur te hangen. Steeds meer mensen 
doen mee. De onderlinge solidariteit en verbondenheid neemt toe. Sommigen ontvangers hangen op 
zondag een lief bedankje aan de deur voor de welkome engel. 
Ook bij ons zijn veel engelen actief. Zo hebbe 250 senioren een kerststukje mogen ontvangen door 
gulle sponsoring van de Bloemist, de Caritas en attente bezorgen. Ook de kantoren van de thuiszorg 
zijn met een mooi kerststuk bedacht en door dit teken danken we de inzet van al de medewerkers in 
de thuiszorg. 
Voor mij allemaal tekens dat God met ons mensen omgaat. 
Mogen we het horen en zien. 
Amen.   
 
Pastoor Paul Verbeek 


