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Verwachting 

Wachten, verwachting. Dat is Advent. 

Daar gaat ook dit kunstwerk over. Een kleurige QR code. 

Gemaakt door de Canadese kunstenaar Douglas Coupland. Hij schildert en maakt beelden, en heeft 
ook een aantal boeken geschreven.  

Thema’s van zijn kunst zijn: het zoeken naar identiteit, in relatie tot onze moderne/postmoderne 
cultuur, technologie en hoe die ons leven beïnvloedt. Hij is een scherp observator van de 
veranderende tijden.  

Eén van de boeken waardoor hij bekend is geworden is Generatie X: een boek over een generatie 
mensen, geboren zo tussen 1960 en 1980, mijn generatie. Een generatie die opgroeide in vrijheid, en 
zelf maar moest zien uit te vinden wat nog van waarde was. De generatie die ook wel de verloren 
generatie wordt genoemd, generatie Nix. Ouders lieten hun kinderen meer en meer vrij in hun 
zoektocht naar hun identiteit, ze konden veel keuzes maken, bv als het gaat om studie, werk, en 
maakten mee hoe snel de technologie zich ontwikkelde, bv internet en multimedia. Tegelijkertijd 
signaleert Coupland achter al dat consumentisme en de technologie een zoektocht naar betekenis, 
naar God misschien ook. Dat zie je terug in veel van de personages in zijn boeken.  

De wereld is een complex patroon geworden, waar we naar kunnen kijken maar waar we niet altijd 
de samenhang en de betekenis van zien. Zoals een QR code. Dit is een grote geschilderde QR code uit 
2011.  

Wat je met een QR code kunt doen natuurlijk, is die scannen, met bv je telefoon, zodat er iets anders 
tevoorschijn komt, bv een website of een boodschap. 

Als je dit schilderij scant, en dat kan echt, je kunt het proberen, komt er een korte tekst tevoorschijn.  

I wait and I wait and I wait for God to appear. 

Ik wacht, en ik wacht en ik wacht op God, tot hij verschijnt. 

Een persoonlijke hartenkreet, drie keer dat Ik, van iemand die zo graag wil dat God aan haar of hem 
verschijnt. God met een hoofdletter, de Heilige, de Allerhoogste om het met een woord van Lukas de 
evangelist te benoemen. 

Zo wordt de QR code een symbool voor het wachten, het verwachten.. 

Het is de roep van iemand die misschien gelooft, misschien ook niet, of die dat zelf niet precies weet. 
Maar wel iemand op zoek naar betekenis, naar zin achter de grillige en ondoordringbare patronen 
van het dagelijks leven. Iemand die zoekt naar verbinding, die dieper gaat dan QR codes en apps.  

Dat kan iemand zijn uit iedere generatie, uit iedere tijd en cultuur, dit is een zoektocht en een 
hartenkreet van alle tijden. God, waar bent u in mijn leven? Bent u er überhaupt? God, wie bent u 
voor mij? Op wie wacht ik? 

De QR code bepaalt ons leven nu meer dan we ooit hadden kunnen bedenken, meer dan wat deze 
kunstenaar wist toen hij in 2011 dit schilderij maakte. Wij laten onze QR code scannen, als we die 
hebben, als we ergens naar binnen willen. Of we hebben geen QR code, willen dat ook niet. De code 



staat vandaag symbool voor de onzekerheid in onze wereld, de dreiging van ziekte en pandemie. Het 
verlangen naar vrijheid, naar ontmoeting, naar onbezorgdheid. En de illusie van maakbaarheid. Met 
die QR code proberen we onszelf en elkaar te beschermen, tegelijkertijd weten we dat daar een 
grens aan zit. We moeten leven in dit grillige patroon van ons leven, waarbij het niet altijd makkelijk 
is te weten wat goed is om te doen en wat niet, wat de dieperliggende waarheid is waar we naar op 
zoek zijn. Waarheid waarvan we graag iets zouden willen opvangen.  

Ik wacht op God, tot hij verschijnt. Tot hij zich laat zien en zich laat kennen, Gods waarheid in mijn 
bestaan. 

In het leven van de jonge vrouw Maria verschijnt God eerst aan haar in de gedaante van de engel 
Gabriël. De boodschapper uit de hemel, die haar hele bestaan overhoop haalt. 

Lukas besteedt veel aandacht aan Maria, veel meer dan de andere evangelisten. Dat is bijzonder, 
omdat zij een jonge vrouw is zonder aanzien. Het verhaal over Jezus’ geboorte begint bij haar. Net 
zoals in dit evangelie van Lukas het ook vrouwen zijn, die als eerste getuige zijn van het lege graf en 
van Jezus’ opstanding.  

Tegelijkertijd past het verhaal over Maria en de engel ook in een patroon. Heldenverhalen in de 
Griekse cultuur bijvoorbeeld, waarin de afkomst en geboorte van de held bijzonder zijn, 
onderstrepen dat dit een bijzonder iemand is. Maar ook verhalen uit de joodse traditie, opgetekend 
in het Oude Testament. Abram en Sara, die van een engel te horen krijgen dat ze op hoge leeftijd nog 
een kind zullen krijgen. Zoals Zacharia en Elisabeth. En het verhaal van Hanna, opgetekend in het 
boek 1 Samuël. In de tempel bidt ze hartstochtelijk om een kind. De priester Eli zegt haar dat haar 
gebed verhoord zal worden, en dan wordt Samuël geboren. Hij wordt aan God opgedragen, en zal 
later David tot koning kronen. Verhalen over wonderlijke geboortes, die allemaal schakels vormen 
naar dit verhaal over Maria en de aankondiging van Jezus’ geboorte.  

In dit verhaal, op de drempel tussen Oude en Nieuwe Testament, maakt Lucas de verbinding heel 
duidelijk. Het gaat hier over de messias, de lang verwachte nieuwe koning, in de lijn van David. En 
tegelijkertijd is het verhaal zo verrassend en wonderlijk als het maar kan zijn. Niet in de tempel of in 
Jeruzalem, maar in dat kleine dorpje Nazareth woont Maria. De camera zoemt niet in op een paleis 
of op een sterke man die de troon bestijgt en de wapens opneemt tegen de Romeinen. Hier valt het 
licht op Maria, een jonge vrouw, die uit de schaduw in het licht wordt gezet. Hier verschijnt God.  

Maria, schrik niet, je bent begenadigd. Begenadigd, dat is de betekenis van de naam Hanna, nog een 
directe verbinding tussen de moeder van Samuël en zij die moeder van Jezus zal worden. Jezus, 
troonopvolger van David, zoon van de Allerhoogste, koning tot in eeuwigheid. Woorden die veel te 
groot zijn om te bevatten, te wonderlijk om er maar een beeld van te krijgen.  

Hoe dat allemaal zal gebeuren? Net zo wonderlijk. Maar, zegt de engel, voor God is niets onmogelijk. 
Daar gaat het hier om, en aan die woorden grijpt Maria zich vast. In vertrouwen, in geloof, spreekt ze 
uit dat het goed is. ‘Laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd’. Dit zijn geen woorden van 
fatalisme. Lucas tekent Maria als een vrouw die vragen stelt, afweegt, en haar geloof uitspreekt. Dat 
blijkt ook uit het lied dat ze later zal zingen, krachtige woorden van een vrouw die alles van God 
verwacht.  

Zij is de vrouw die als eerste het goede nieuws hoort, van de troonopvolger, de redder, de messias. 
Ze gelooft het. Ze maakt ruimte, in haar geest, in haar lichaam. De reikwijdte van dit nieuws zal ze 
zeker nog niet doorzien. Niemand doet dat. Maar ze voelt aan dat het hier om iets belangrijks gaat. 
Dat dit iets is van God, die verschijnt.  



Oog in oog met wat onmogelijk is of lijkt, kiest Maria ervoor om te geloven, te vertrouwen. Dat voor 
God niets onmogelijk is.  

Die woorden komen vandaag naar ons toe, op de tweede zondag van Advent. 

Wachten, dat kan nog wat passief zijn, afwachten, wel zien wat er komt. Verwachten is al een 
actiever woord. In verwachting zijn, in de zin van zwanger, kleurt dat al veel verder in. Je weet dat er 
iemand komt, een wonder van nieuw leven, dat deel uitmaakt van jouw bestaan. En voor dat nieuwe 
leven maak je ruimte. De wieg en de babykleertjes, flesjes en knuffels. Dit nieuwe leven is welkom.  

Maria wordt ook wel de moeder van alle gelovigen genoemd. Verbonden aan haar zijn ook wij 
begenadigde mensen. Door God gezien, door God geliefd. Gods licht en liefde verbindt zich aan ons 
leven. Verschijnt op plekken waar wij het niet direct verwachten.  

Advent stelt ook ons die vraag. Stel je jezelf open voor God, maak je ruimte in jouw leven? Ook als je 
leven anders loopt dan wat je misschien zelf had bedacht of gewild?  

Wachten tot God verschijnt. Dat is ruimte laten, ruimte maken voor het onverwachte, dat wat je zelf 
niet bedenkt. Voor het wonderlijke, dat zichtbaar wordt in het alledaagse bestaan. Een stem die jou 
aanspreekt. Geloven is vertrouwen hechten aan die stem, er gehoor aan geven, die stem volgen.  

 

 

 

 

 


