
Zondag 29 december 2019 – Adventskerk 

Mw. Berta van der Kolk 

- lezing uit Lucas 2, 22 – 28 a, 36 - 38 

- kijken naar deze tekst 

 

Genade. Dat betekent mijn naam. Mijn naam ís Hanna. Ik ben profetes. 

 

Een naam geven, een naam krijgen is bij ons, het Joodse volk, iets speciaals. Het wordt 

‘kleine profetie’ genoemd, want de naam drukt het wezen van het nieuwe kindje uit.  

Je krijgt dus als mens de betekenis van je naam voor je leven cadeau. Maar tegelijk is je 

naam een opdracht. Je moet hem waarmaken. Je leeft je naam. 

En verder: een naam is niet alleen de mogelijkheid om aangeroepen te worden, Hé Hanna!, 

maar ook het vermogen om antwoord te geven “hier ben ik”. “Hier heb je mij”.  

 

Hanna. Genade. Míjn naam waarmaken vind ik een hele klus. 

Het leven was niet zo genadig voor mij. 

Ik ben jong getrouwd en na zeven jaar al overleed mijn echtgenoot. 

Sindsdien ben ik weduwe. Nooit meer met een man geweest. 

Dat is nu al 84 jaar zo. Zeven keer twaalf. 

Ik ben naar de tempel gegaan en sindsdien dien ik daar de Ene, onafgebroken met gebed en 

vastentijden. 

 

Wat is dat voor leven, vraagt u? Wat is dat voor manier om je naam waar te maken? 

Ik vraag mijzelf dat ook vaak af.  

 

Heb ik mij teruggetrokken uit de wereld? Sta ik aan de zijlijn? 

In zekere zin wel, denk ik. Ik neem niet meer deel aan het gewoel en gedoe. De Romeinen 

onderdrukken ons volk. Drukken hun stempel op Jeruzalem. Stellen de Ene gelijk aan hun 

goden. 

En ik zit hier, teruggetrokken binnen de beschermende muren van de tempel. Afgeschermd 

van de ellende. Mijn ogen en oren gericht op de Ene. 

Anderzijds sta ik er middenin. In de wereld. In de tempel is het een komen en gaan. Mensen 

brengen hun zorgen, hun verdriet, hun gemis naar de tempel. Ze vragen mij voor hen te 

bidden. En ook hun vreugde en dankbaarheid nemen ze mee de tempel in. Ik dank voor hen 

en houd de lofprijzing gaande. 

Leid ik een afzijdig leven?  

 

Mijn naam Hanna, genade, verwijst in het Hebreeuws letterlijk naar de beweging van naar 

iemand toe buigen om belangstelling en genegenheid te tonen. 

Dus ik dacht altijd dat ik goed bezig was. Met zó mijn naam waar te maken.  

 

Maar nu, ik moet nu toch echt weg van de zijlijn. Als het een zijlijn is.  



De wereld in. In het volle licht gaan staan. Mijn mond opentrekken en me laten horen. 

Ik kan niet anders. 

Onlangs namen twee jonge ouders hun kindje mee naar de tempel, om het voor te stellen 

aan de Ene. 

Ik zag het kindje en er gebeurde iets met me.  

Was het zo’n bijzonder kind dan? Elke dag brengen er wel ouders hun kindje naar de tempel 

immers. 

Nee, élk kind is een bijzonder kind. Elk kind een zoon, een dochter van de Ene.  

Maar het zien van dit kind schudde mij als het ware door elkaar, opende mijn ogen.  

Ik was me bewust van het wonder van dit nieuwe leven. Een kind met alle mogelijkheden in 

zich. Een belofte. Een toekomst.  

En ik voelde hoop, een kiem van dat het kán: dat mensen elkaar recht doen, vriendschap 

liefhebben en de weg van de Ene gaan.  

Dat het kán, dat koninkrijk van de Ene op aarde. 

 

Ik, Hanna, ervoer in dit kind dat de Ene zich naar mij toebuigt, zich naar ons allen toebuigt.  

En grote dankbaarheid welde in mij op. Ik dankte en prees de Ene! 

 

Het voelde oók als een oproep. Ik kon niet anders dan “hier ben ik” zeggen. Antwoorden.  

Op weg gaan en mijn steentje bijdragen aan die nieuwe toekomst.  

 

En zo verliet ik mijn teruggetrokken leven. Ik doorbrak mijn zwijgen en profeteerde.  

Ik bracht dit verhaal van hoop en van mogelijkheid, aan iedereen die wacht op Jeruzalems 

verlossing.  

Die wacht op het afschudden van het juk over de stad, over ons volk.  

Aan iéder die wacht op het afschudden van onrecht 

Aan ieder die lijdt onder het vastzitten in knechtende patronen. Patronen in jezelf, patronen 

in je gezin, je werk. 

Ik profeteerde iéders kans om ‘hier ben ik’ te zeggen, en recht en vrede waar te maken. 

Recht en vrede te doen. 

 

Ik, Hanna, gaf de boodschap van genade door. Je toe te buigen naar elkaar. En “hier ben ik” 

te antwoorden. 


