Bezinning 717: Het visioen wordt geschiedenis
Lucas 1,5-25 = 19 december

Het Woord
Toen Herodes koning van Judea was, leefde er een priester die Zacharias heette en tot de
priesterafdeling Abia behoorde. Zijn vrouw, Elisabet, stamde af van Aäron. Beiden waren vrome en
gelovige mensen, die zich strikt aan alle geboden en wetten van de Heer hielden. Ze hadden geen
kinderen, want Elisabet was onvruchtbaar, en beiden waren al op leeftijd.
Toen de afdeling van Zacharias eens aan de beurt was om de priesterdienst te vervullen, werd er
volgens het gebruik van de priesters geloot en werd Zacharias door het lot aangewezen om het
reukoffer op te dragen in het heiligdom van de Heer. De samengestroomde menigte bleef buiten
staan bidden terwijl het offer werd gebracht. Opeens verscheen hem een engel van de Heer, die
aan de rechterkant van het reukofferaltaar stond. Zacharias schrok hevig bij het zien van de engel
en hij werd door angst overvallen. Maar de engel zei tegen hem: ‘Wees niet bang, Zacharias, je
gebed is verhoord. Je vrouw Elisabet zal je een zoon baren, en je moet hem Johannes noemen.
Vreugde en blijdschap zullen je ten deel vallen, en velen zullen zich over zijn geboorte verheugen.
Hij zal groot zijn in de ogen van de Heer, en wijn en andere gegiste drank zal hij niet drinken. Hij zal
vervuld worden met de heilige Geest terwijl hij nog in de schoot van zijn moeder is, en hij zal velen
uit het volk van Israël tot de Heer, hun God, brengen. Als bode zal hij voor God uit gaan met de
geest en de kracht van Elia om ouders met hun kinderen te verzoenen en om zondaars tot
rechtvaardigheid te brengen, en zo zal hij het volk gereedmaken voor de Heer.’ Zacharias vroeg
aan de engel: ‘Hoe kan ik weten of dat waar is? Ik ben immers een oude man en ook mijn vrouw is
al op leeftijd.’ De engel antwoordde: ‘Ik ben Gabriël, die altijd in Gods nabijheid is, en ik ben
uitgezonden om je dit goede nieuws te brengen. Maar omdat je geen geloof hebt gehecht aan
mijn woorden, die op de voorbestemde tijd in vervulling zullen gaan, zul je stom zijn en niet
kunnen spreken tot de dag waarop dit alles gaat gebeuren.’
De menigte stond buiten op Zacharias te wachten, de mensen vroegen zich af waarom hij zo lang
in het heiligdom bleef. Maar toen hij naar buiten kwam, kon hij niets tegen hen zeggen. Ze
begrepen dat hij in het heiligdom een visioen had gezien. Hij maakte gebaren tegen hen, maar
spreken kon hij niet. Toen zijn tempeldienst voorbij was, ging hij terug naar huis. Korte tijd later
werd zijn vrouw Elisabet zwanger. Ze leefde vijf maanden lang in afzondering en zei bij zichzelf: ‘De
Heer heeft zich mijn lot aangetrokken. Hij heeft dit voor mij gedaan opdat de mensen me niet
langer verachten.’

Stilte bij het Woord
Eric Haelvoet Guldendallaan 90 1150 Sint-Pieters-Woluwe
0476 085 744 www.bartimeus.be bartimeus@donbosco.be
Bartimeus2009

Een woord bij het Woord
Na een korte inleiding presenteert Lucas de eerste stappen van de Heer om al zijn beloften te
realiseren. Het is de volheid van de tijd, het begin van het einde van de tijd. Dit plechtig moment
situeert de evangelist in Jeruzalem, in de tempel, in het heilige der heiligen. En bovendien in de
liturgie. De wierook komt uitdrukkelijk aan bod. Alles ademt lof en eer voor de grootheid van God.
En de Heer blijft aanwezig tot Elisabet zegt: ‘De Heer heeft zich mijn lot aangetrokken.’
De centrale figuur is een kleine, landelijke priester, dus veel lager dan de hogepriesters van de
hoofdstad Jeruzalem. Hij en zijn vrouw worden tot driemaal toe geprezen om hun groot geloof: ze
zijn vrome en gelovige mensen, wandelen in al de geboden en ze zijn onberispelijk in de
gerechtigheid van de Heer.1
We zijn getuige van een zuivere en sterke godservaring, die bovendien lang duurt. In een dialoog
kondigt de engel Gabriël de geboorte aan van Johannes de Doper. Johannes: ‘De Heer is genadig.’
Gabriël is de aartsengel die de Messiaanse tijd aankondigt. Maar in dit verhaal komt de Messias,
Christus, niet aan bod. Dat wordt bewaard voor een tweede verhaal, waarin Maria centraal staat.
Johannes zal een nazir zijn, volkomen toegewijd aan de Heer. Net als Maria zal hij vol zijn van de
heilige Geest, zelfs al vanaf de moederschoot. Een nazir was toegewijd aan de cultus, maar
Johannes zal in het spoor van Elia treden. Hij zal oproepen tot bekering van het volk. Want de
gemeenschap moet klaar zijn voor de komst van de Heer.
Zacharias krijgt een straf. Hij zal tijdelijk stom zijn. Waarom toch, want hij stelt exact dezelfde
vraag als Abraham (Genesis 15,8), de vader van het geloof? En Abraham werd niet gestraft. De
reden is eenvoudig: Zacharias heeft Abraham als voorbeeld en moet dus weten dat zal gebeuren
wat de engel hem zegt. Als de Heer spreekt, doet Hij het ook.
De gemeenschap verwacht Zacharias te zien terugkeren uit het heilige der heiligen om de
goddelijke zegen te geven. Maar er is veel meer: de mensen verwachten al sinds vele eeuwen dat
de Heer zal komen om zijn Rijk te vestigen. Het is die verwachting die nu vervuld wordt. Het
visioen wordt vanaf nu ronduit gerealiseerd. Ja, Zacharias vervult zijn eredienst, maar daarin
vervult de Heer al zijn beloften, waarop de verwachtingen gebaseerd zijn. En zoals de engel zei:
Elisabet wordt zwanger, tegen alle redelijkheid in.

Het Woord in mijn leven
Heb ik ooit God ervaren? Indien wel: hoe was dat? Wat was de zending? Vier ik voldoende de
liturgie om God alle lof en eer te geven? Wandel ik in al Gods geboden? Bij welke woorden van de
Heer aarzel ik?
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Bidden met het Woord
Onze Heer en God,
U bent een God van de belofte.
Altijd schenkt U toekomst.
Altijd laat U ons leven
in Uw groot visioen: Uw Rijk.
U riep een eenvoudige priester
om vader te worden
van Johannes de Doper.
Menselijkerwijs kon het niet,
maar U bent groter dan ons.
U vervulde Johannes totaal,
vanaf het begin in de moederschoot,
met Uw Heilige Geest.
Want Hij zou geheel en al
in dienst van Uw Rijk staan,
in dienst van de Messias
die we leerden kennen
als Jezus Christus, Uw Zoon.
Johannes bereidde velen voor
om door bekering en gebed
de Messias te verwelkomen
en Hem te volgen.
Laat ook ons bij hen horen,
om voluit te ontvangen
wat U ons rijkelijk wilt geven
en om mee te bouwen
aan Uw Rijk, Uw groot visioen. Amen.
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