
Zondag 19 december 2021, 4e advent. Bij Lucas 1: 57 e.v.. ds Ad Wijlhuizen. De Drie Ranken. 

Niemand die zo heet. 

(Ik schrijf op een papier: X AE A-12) 

Niemand die zo heet? Toch wel…het was in 2020 de naam die Elon Musk ( je weet wel die man van 

Tesla enzo) aan zijn zoontje gaf… verwijzend naar de onbekende variabele(X) Kunstmatige 

intelligentie en een favoriet vliegtuig… Niemand die zo heet, dat is waar… 

Bij Elisabeth en Zacharias is het net even anders. Ook bij hen is een zoon geboren. De omwonenden 

komen bijeen voor de besnijdenis en naamgeving op de 8e dag, en denken al te weten hoe de kleine 

zal gaan heten. Toch zeker, Zacharias, naar zijn vader. Want dat was de gewoonte. Zo deed je dat. Je 

noemde je kind naar één van de ouders. En dus gaan ze ook naar Zacharias toe, als Elizabeth, naar 

hun mening, een afwijkende naam noemt. Ze zal zich vergissen, even Zacharias vragen… 

Dat je je kind noemt naar jezelf als ouder…Wij vinden dat misschien wat vreemd. Je noemt je kind 

hooguit , vernoemend, naar grootouders, of zelfs dat niet…om onenigheden te voorkomen, die je 

daar vervolgens weer mee schept.( want doe het maar eens goed). 

Maar zo gek is die gedachte natuurlijk niet. In je kind zet zich iets van jouw leven voort. Op wie lijkt 

tie nou, op z’n vader, z’n moeder? Elk kraambezoek heeft er zo een mening over. Uiterlijk. Qua 

karakter. En stiekem willen we ook wel iets van onszelf terugzien, toch? Of juist niet? En lijkt je kind 

niet op je, dan zou het toch mooi zijn als je kind die dingen zou nastreven die voor jou ook belangrijk 

zijn, toch? Vader Jos Verstappen droomde door in zijn zoon Max…zou het niet?  

Je noemt je kind misschien niet zo gauw naar jezelf. Maar tegelijk liggen er wel allemaal 

verwachtingen. Jouw verwachtingen. Je hebt hem/haar op een bepaalde manier opgevoed. Dingen, 

die voor jou belangrijk zijn, meegegeven. En natuurlijk…het zou wat zijn als je dat niet deed. Maar 

met dat je dat doet…en natuurlijk, elke minuut tot voorbeeld bent, met al je deugden en 

wangedrag…draag je bij aan een kind dat op jou lijkt…en zo naar je heet… 

Een kind dat op jou lijkt, maar wel een eigen weg moet gaan. Laten we dat ook? Een kind dat 

misschien wel alles wat voor jou heilig is overboord moet gooien om er achter te komen wat voor 

haar, voor hem heilig is. En ja, dat kan overeenkomen, maar ook niet, en eigenlijk altijd anders. En 

dát moet je als ouder leren: daar ruimte aan te geven…hoe moeilijk soms ook…  

Je kind moet niet worden als jij. Want zo iemand is er al. Moet niet jouw naam dragen, maar de eigen 

naam…en zal die eigen naam moeten uitvinden, invullen…zoals jij en ik die moest uitvinden, los van 

onze ouders, en misschien nog wel…want wanneer ben je daar helemaal mee klaar. 

Het is daarom juist deze scene die mij ontroert en troost. Waarin het kind van Elizabeth en Zacharias 

heel expliciet niet zal heten naar wat al bekend is. Anders dan  ‘Zo doen wij dat’… anders dan ‘zo 

hoort het’….zal zijn naam, vreemd en anders, Johannes zijn. 

Als de engel zijn geboorte aankondigt…aan het begin van het hoofdstuk..zegt de engel: deze zal 

ouders verzoenen met hun kinderen. En daar begint hij dus nu al mee…de ouders zullen een stap 

moeten zetten…want hij, dit kind,  zal z’n eigen naam dragen, anders dan wie dan ook, anders dan 

voorhee …en natuurlijk zal hij dingen meenemen uit z’n verleden en opvoeding…maar niet omdat ze 

hem zijn opgelegd…maar omdat hij ermee in zal stemmen…omdat hij er zijn eigen ontdekking in 

heeft gedaan…weggelegd en voortgezet. 



Voor elk kind geldt dat er niemand zo heet. Voor elk mens geldt: dat er niemand zo heet, als jij. Want 

alleen zo kan er iets nieuws in onze wereld komen. Iets dat er nog niet was. Iets dat nodig is. Iets van  

de komende wereld. Iets van God. We moeten het niet van de herhaling hebben. Maar van het 

nieuwe, het andere dat komt… 

En hoe dat andere heet? Johannes..Jehochanan…God is de genadige…de ruimte en toekomst-

schenkende. 

Zo naar je kind te kijken, naar een nieuwe generatie, zo naar jezelf. Ieder als een schepping van de 

Eeuwige. Niemand die zo heet…maar wel de naam Johannes draagt:…God is de ruimte en toekomst 

schenkende…dat is de naam die de toekomst draagt…en dat zeggen we vandaag met nadruk: de 

toekomst heet niet naar onze angsten of maatregelen, is godzijdank niet de blinde  voortzetting van 

ons, maar heet: God is genadig…geeft ruimte…mogelijkheid…: op een eigen, onverwachte manier.  

En dat is het verschil met die naam van Elon Musk…waaruit de verwachting volledig bestaat uit de 

oplossingen die de technologie voorstaat…vrucht van onze berekeningen, planningen en 

financieringen…die van alles belooft, alles wil controleren en in z’n greep krijgen. Technologie is 

mooi, heel mooi, maar laat het niet meer worden dan een aangelijnd huisdier…en een te knotten 

wilg langs onze levensweg…anders worden wij dat huisdier… en die geknotte wilg. 

Nee…laten we met verwondering kijken om ons heen en naar elkaar.  En nee, ik weet het, dat is niet 

altijd makkelijk, daarvoor gaat er ook veel mis tussen generaties…maar laten we niet ophouden dat 

te proberen en te blijven zoeken …naar wat God ons in de ander geeft. En wij die ander te geven 

hebben. Aan genade, ruimte, toekomst.  

En dan moet de Messias nog komen…die, welke groter is dan ik ben…zal Johannes zeggen. ‘God is 

genadig’ in hoogst eigen persoon. Ja, altijd zal dat er zijn, groter dan ik, dan jij…dat van oudsher is én 

van de toekomst… God schenkt jou en mij ‘ruimte’…Iets is altijd groter dan jij en ik, dan wij: groter 

dan ons hart. God zij dank. Want:  het gaat uiteindelijk niet om mij…maar ook niet zonder mij…niet 

om jou…maar ook niet zonder jou. 

Hoe ons kind, hoe onze toekomst heet? God zal ons goed doen.  

Amen. 

 

 

 

 


