Jos
Jos Douma
Douma

Gods stem verstaan (2)

11 augustus
07 12 20142013

Tweede Advent: Elisabet

Om te lezen
Lucas 1:1-80
Psalm 62

Lucas 1:24-25, 39-45
Op het naambordje aan het huis van het echtpaar dat we
ontmoeten in Lucas 1 staan twee namen. Zacharias: ‘God
vergeet ons niet’. Elisabet: ‘God is trouw aan zijn woord.’ En
er komt binnenkort een derde naam bij te staan. Johannes:
‘God is genadig!’ Deze namen staan voor Gods grote en wereldwijde verhaal van verlossing en bevrijding waarvan de
profetische wandteksten in het huis van Zacharias en Elisabet hingen: Jesaja 7:14, Jesaja 9:5-6, Jesaja 11:1. Tegelijk is
Gods verlossende verhaal ook bestemd voor de vierkante
meter van gewone mensenlevens.
Gewoon en gewond
In Elisabet ontmoeten we een gewone vrouw: ze valt niet op.
God houdt van gewone mensen. Dat zie je door heel de Bijbel
heen. Maar laat niemand denken: ‘Ik ben te gewoon. In mijn
leven kan God niets bijzonders doen!’ Dat is een gedachte die
ons in de weg staat als we zoeken naar Gods stem in onze levens. Als we zeggen ‘in de tijd van de Bijbel kon je wel Gods
stem verstaan, maar nu niet meer (want we hebben de Bijbel)’,
maak je een vergissing. Waarom zou God vandaag niet persoonlijk tot ons spreken (door omstandigheden, andere mensen, een innerlijke stem – altijd in overeenstemming met zijn
geschreven woorden)? Elisabet is ook een gewonde vrouw.
Geen kinderen hebben gold in Israël als een schande: ‘Als je
geen kinderen hebt, veracht God je.’ Niets is minder waar!
Maar de mensen verachtten Elisabet wel. Werd ze met de nek
aangekeken? Groetten mensen haar niet? Maakten ze misplaatste grapjes? Elisabet lijkt op haar Heiland: ‘iemand voor
wie men het gelaat verbergt, veracht, een geplaagde’ (Jes.
53:3-4). Ze is een navolger van Jezus.
In verwachting
De verachting slaat om in verwachting: deze gewonde vrouw
ervaart genade in haar leven nu ze van de Heer een kind ontvangt. Vijf maanden lang verbergt ze zich. Het huis van Zacharias en Elisabet wordt een retraite-oord, vol stilte en zwijgen.
Hoe zou dat zijn: die stilte? Wat hoor je dan? Elisabet verbergt
zich samen met Zacharias om zich te verootmoedigen voor

God en om zijn stem te verstaan. ‘De Heer heeft zich mijn lot
aangetrokken, hij heeft dit voor mij gedaan’ is een echo van
wat Gods stem: ‘Ik heb me jouw lot aangetrokken, Elisabet.’
Geestelijke groei
Terwijl in haar lichaam de kleine Johannes (Genade! Vreugde!) groeit, maakt ze zelf een geestelijk groeiproces mee waardoor ze nog beter leert om Gods stem te verstaan. Al voor zijn
geboorte op aarde verandert Jezus mensenlevens. In de stilte
van de afzondering, in de verborgen omgang met haar Heer, is
Gods Geest aan het werk in Elisabet. En als na zes maanden
Maria komt, gebeurt er iets bijzonders. Elisabet herkent het
spreken van God als haar kind opspringt in haar schoot bij de
komst van Maria. Ze wordt vervuld met de heilige Geest (let
erop hoe vaak hij genoemd wordt in Lucas 1: vers 15, 17, 35,
41, 67 en 80). En wat ze tegen Maria zegt zijn woorden die ze
hoorde van God: ‘De meest gezegende ben je!’
Geestelijke oefeningen
Van deze gewone, gewonde vrouw kunnen we een paar geestelijke oefeningen leren, die ons helpen om Gods stem te verstaan en er steeds meer gehoor aan te geven.
Je afzonderen. In de Bijbel zie je het zo vaak gebeuren dat
mensen in de eenzaamheid komen en daar God vinden (Jakob, Mozes, Elia). Ook Jezus zoekt vaak de afzondering om
alleen met zijn Vader te zijn (Marc. 1:35; Mat. 26:36-46). Elisabet vindt in de afzondering haar Heer. Reserveer tijd om
alleen met God te zijn.
Stil zijn. Onze wereld is erg lawaaiig. Waar vinden we stilte?
Toch is juist de stilte een vindplaats van God (Ps. 46:11; Ps.
62:6; Ps. 65:1; 1 Kon. 19:12; Opb. 8:1). We vinden de stilte
vaak zo moeilijk vanwege het lawaai in ons hart. Maar bedenk:
God schreeuwt niet, hij fluistert!
Wachten. We hebben een hekel aan wachtlijsten en wachtrijen. Maar wachten heeft ook positieve kanten. Wachten intensiveert je verlangen. Wachten wordt verwachten. Het is een
bijbelse oefening (Ps. 130:5-6). Wachten op Gods woord en zo
zijn stem leren verstaan: dat is een weg vol belofte.

Voor een geloofsgesprek
1. Advent is een tijd van verwachting.
Welke verwahting klinkt door in de
genoemde teksten uit Jesaja? Hoe
zit het met jpuw verwachting?
2. Elisabet is een gewone vrouw. Wat
vind je bijzonder aan haar?
3. Welke rol speelt de stem van God
in Elisabets leven?
4. “Als we zeggen ‘in de tijd van de
Bijbel kon je wel Gods stem verstaan, maar nu niet meer (want we
hebben de Bijbel)’, maak je een
vergissing.” Ben je het daarmee
eens?
5. Zijn er momenten in je leven (geweest) dat je het gevoel had dat
God dudelijk tot je sprak (door
mensen, omstandigheden, de Bijbel, in je hart)? Wat gebeurde er
toen?
6. Welke rol spelen de drie genoemde geestelijke oefeningen in je leven?
7. Wat zegt God vandaag tegen jou?
Wat ga je daarmee doen?
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