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Het lied van Hanna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Welkom  
 
Vandaag begint de advent. Vier weken lang gaan we naar het diepste duister dat we 
aankunnen. In vertrouwen dat het licht weer doorbreekt. Vier weken oefenen we ons in een 
nieuwe manier van kijken. Om beter te beseffen waar en hoe dat telkens weer gebeurt: licht 
dat doorbreekt. Het gebeurt bij deze wereld omgekeerd. Christus, Koning van het heelal, 
was het feest dat vorige zondag de officiële afsluiting aangaf van het liturgisch jaar. Dat 
feest kan best enige nuancering verdragen. We gaan opnieuw op zoek naar de gestalte die 
de komende Messias wil aannemen. Het teken van een kind in een voederbak voor dieren. 
Licht gaat op voor onze ogen. Laten we dat licht ontsteken. Niet alleen van de paaskaars 
maar vandaag ook de eerste kaars van de adventskrans 
 

Aan het licht 
tekst: Huub Oosterhuis 

 
Licht dat ons aanstoot in de morgen, 

voortijdig licht waarin wij staan 
koud, één voor één, en ongeborgen, 

licht overdek mij, vuur mij aan. 
Dat ik niet uitval, dat wij allen 
zo zwaar en droevig als wij zijn 
niet uit elkaars genade vallen 

en doelloos en onvindbaar zijn. 
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Licht, van mijn stad de stedehouder, 
aanhoudend licht dat overwint. 

Vaderlijk licht, steevaste schouder, 
draag mij, ik ben jouw kijkend kind. 
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen 

of ergens al de wereld daagt 
waar mensen waardig leven mogen 

en elk zijn naam in vrede draagt. 
 

Alles zal zwichten en verwaaien 
wat op het licht niet is geijkt. 

Taal zal alleen verwoesting zaaien 
en van ons doen geen daad beklijft. 
Veelstemmig licht, om aan te horen 

zolang ons hart nog slagen geeft. 
Liefste der mensen, eerstgeboren, 

licht, laatste woord van Hem die leeft. 
 

http://www.youtube.com/watch?v=SummKqS-enY&feature=related 
 
 

De zoon die van God komt. 
 
In deze advent willen we aandacht besteden aan 2 lofliederen in de Bijbel: één uit het 
eerste of oude testament, het loflied van Hanna, en één uit het tweede of nieuwe testament, 
het lied van Maria. Het lied van vandaag komt uit het boek Samuel. Dat situeert zich tussen 
het boek Rechters en het boek Koningen. Het is een stuk geschiedschrijving, wellicht 
geschreven ten tijde van de ballingschap in Babylon, over de periode waarin het volk Israël 
de overgang maakt van een verdeelde groep onder leiding van hun aanvoerder, rechter 
genoemd, naar een gemeenschappelijke staat onder leiding van een koning.  
 
Het volk heeft het land Israël veroverd en verdeeld en moet nu leven volgens de Thora, 
maar dat gebeurt niet echt en dat heeft gevolgen. Ze worden continu aangevallen door 
naburige volkeren. Die invallen worden telkens in verband gebracht met het niet leven 
volgens de Thora. De rechters die het voorbeeld zouden moeten geven, doen dat niet.  Het 
boek Rechters sluit kenschetsend af met “ze deden alleen wat goed is in eigen oog”. Het 
volk is de verdeeldheid, de op zichzelf gerichte genotzucht en de corruptie beu en wil een 
koning, net zoals bij de andere volkeren. Een soort Arabische lente avant-la-lettre eigenlijk. 
Het volk kijkt uit naar die koning, verwacht de gezalfde, de messias. Een verwachting die 
uiteindelijk helemaal wordt ingevuld met koning David.  De schrijver bezint zich over hoe 
die koning er moet uitzien, aan welke kenmerken hij moet voldoen en doet dit aan de hand 
van een huiselijk tafereel dat uitmondt in het loflied van Hanna. Het is een mooi stukje 
literatuur dat je vooral tussen de regels moet lezen. 
 
Ik schets even wat voorafgaat. Het verhaal begint met ‘Er was eens een man’. “Er was 
eens”, zo beginnen sprookjes. Er was eens een prins, of een beeldschone prinses, of een 
heel klein ventje, of een land waar politici eens niet eerst aan de volgende verkiezingen 
dachten. In de Bijbel betekent “Er was eens” echter meestal: opgelet, nu gaat er iets nieuws 
beginnen.  Er was eens een man, Elkana, en die heeft, naar goede gewoonte in die tijd, twee 
vrouwen. De eerste is Hanna, de tweede Penina. Penina heeft enkele kinderen, maar 
Hanna kan geen kinderen krijgen. God houdt haar schoot gesloten, staat er letterlijk. 
Kinderen waren voor de ouders en in het bijzonder voor de moeder een vorm van sociale 
zekerheid en sociaal aanzien. Maar er staat: ‘Elkana heeft haar echt lief’. Misschien net 
daarom treitert en krenkt Penina Hanna met haar kinderloosheid. Penina is echt een pin 
van een vrouw. De rivaliteit en vijandschap tussen de twee vrouwen is duidelijk. Het 
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verhaal klinkt ons bekend in de oren: Jakob had ook zoiets aan de hand met Lea en Rachel. 
De geschiedenis herhaalt zich. 
 
Ieder jaar gaat het hele gezin naar het heiligdom en brengt daar de voorgeschreven offers. 
Een deel van het offer wordt verbrand, een deel opgegeten. En jaar na jaar voltrekt zich 
hetzelfde tafereel: Penina treitert Hanna zo erg, dat ze in tranen uitbarst en niet meer wil 
eten. Elkana probeert haar te troosten, maar ze gaat naar het heiligdom en ze bidt en 
smeekt Jahweh tot tranens toe om een mannelijke nazaat. Ze doet daarbij de gelofte dat ze 
die zoon zal afstaan, zodat hij zich volledig kan toewijden aan Jahweh. U raadt het al: 
Jahweh gedenkt haar, Elkana doet de rest en een zoon, Samuel, letterlijk: “die van God 
komt” wordt geboren. Hanna voedt de kleine op tot hij drie jaar is en brengt hem dan 
onder de hoede van Eli, de priester.  Op dat ogenblik bidt ze een loflied to Jahweh: 
 
Lezing: het loflied van Hanna (Samuel 2) 

 
en Hanna bad:  
 
‘Nu juicht mijn hart dankzij de HEER, 
fier heft mijn hoofd zich op, dankzij de HEER, 
mijn mond spreekt vrijmoedig tegen mijn vijanden, 
want dankzij uw hulp beleef ik vreugde. 
Geen is er heilig als de HEER, 
er is geen andere God dan u, 
geen rots is er als onze God. 
Gebruik toch geen grote woorden, 
blaas niet zo hoog van de toren, 
want de HEER is een alwetende God: 
door hem worden onze daden gewogen. 
De boog van de helden is gebroken, 
en wie wankelen weten zich gesterkt. 
 
Die genoeg hadden, verkopen zich voor brood, 
en wie hongerden zijn verzadigd. 
De onvruchtbare baart zeven zonen, 
en wie veel kinderen heeft, verwelkt. 
De HEER doet sterven en doet leven, 
zendt naar het dodenrijk en leidt eruit omhoog. 
De HEER maakt arm en hij maakt rijk, 
vernedert diep en heft hoog op. 
De zwakke en de arme helpt hij overeind, 
hij haalt hen uit het stof en uit het slijk. 
Tussen de edelen zet hij hen neer, 
hij houdt een ereplaats voor hen vrij. 
Van de HEER zijn de pijlers der aarde 
waarop hij de wereld heeft vastgezet. 
Die hem trouw zijn, behoedt hij op hun pad, 
maar de zondaars komen om in het duister. 
Ontoereikend is de menselijke kracht: 
 
wie het opneemt tegen de HEER wordt gebroken, 
vanuit de hemel dondert hij hun toe. 
De HEER spreekt recht over heel de aarde, 
hij geeft macht aan de koning die hij kiest 
en verhoogt het aanzien van zijn gezalfde.’ 
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Ik zal er zijn. 
 
Dit loflied komt eigenlijk een beetje onverwacht in de tekst. De gebruikte taal is een directe 
stijlbreuk met wat voorafging in het verhaal. We waren een stuk geschiedenis over een 
vrouw en haar kind aan het lezen en plots gaat de tekst over naar een stuk poëzie en nadien 
gaat het verhaal weer gewoon verder. In onze huidige moderne literatuur zijn we zoiets 
niet gewoon. Het valt des te meer op omdat Hanna het in haar dankgebed met geen woord 
over zichzelf of Samuel heeft. Dit loflied moet dan ook gezien worden als een constructie 
die door de auteur werd toegevoegd, omdat hij het passend of verhelderend voor het 
verhaal vond. 
 
En deze verheldering brengt het loflied op twee manieren. Eerst is er de toch wel vreemde 
actie van één vrouw: Hanna doet een gelofte die op zijn minst de wenkbrauwen doet 
fronsen: welke moeder, welk zinnig mens, staat haar enig kind zomaar af, bovendien op 
zo’n jonge leeftijd? Het gaat tegen de natuur in. Er is geen zinnige verklaring voor te geven. 
En toch, we moeten misschien lezen wat er niet staat: Hanna looft niet de Heer omdat ze 
Samuël moet afstaan, maar ze heft een loflied aan omdat de Heer haar gezien heeft en haar 
gebed verhoord. Om dit te verstaan, moeten we het volgende weten: in het oude testament, 
het oude verbond met Jahweh, werd voor vrouwen het baren van kinderen ook gezien als 
het bijdragen aan de komende generatie waaruit de Messias zou geboren worden. Alleen 
via het volgende geslacht kon Jahweh’s koninkrijk uitgebouwd worden. Kinderen, en 
vooral jongens, werden dus beschouwd als een zegen van Jahweh. Geen kinderen hebben, 
betekende dus ook dat je niets bijdroeg aan dat messiaanse rijk, dat je in dat opzicht 
waardeloos was. Met het loflied verstaan we dat daar Hanna's diepste verdriet lag. Elkana, 
die haar probeert te troosten en haar zegt dat het zo erg niet is, heeft dit duidelijk niet 
begrepen. Hanna schreeuwt een bijna existentiële nood uit. Om dat helemaal duidelijk te 
maken, zegt ze: "Het gaat me niet om mijzelf, het gaat me om U, Jahweh, om de belofte die 
je aan Abraham gegeven hebt, om het leven in die belofte “Ik zal er zijn”. En als bewijs dat 
het echt daarom gaat, doet ze de gelofte: als je me een zoon geeft voor dat doel, dan geef ik 
hem voor z'n hele leven terug, zodat hij alleen U toegewijd kan zijn." Met deze 
opmerkelijke daad wordt de lezer met de neus op de feiten gedrukt. Hij wordt gewezen op 
waar het in de eerste plaats zou moeten om draaien: Jahweh dienen, zijn geboden naleven. 
Herinner u de periode van de Rechters die voorafging en die afsloot met de constatering 
dat de mensen alleen nog deden waar ze zelf zin in hadden, god noch gebod kenden. 
 
Er is ook nog een tweede aspect waar dit loflied op alludeert en een paar voorgaande 
verhaalelementen extra wil accentueren. Het loflied schetst het beeld van Jahweh die de 
zaken op zijn kop zet. Het geeft dus impliciet ook aan welk soort mens de koning, de 
gezalfde, zal moeten zijn. Een programmaverklaring als het ware. Het duidt het 
gezichtspunt van waaruit gekeken moet worden. Dat is iets wat eigenlijk al van in het begin 
van het verhaal doorzindert: er staat dat Elkana uit Efraïm komt. Die naam verwijst naar 
de jongste van de twee zonen van Jozef. De geschiedenis begint dus met het omkeren van 
het eerstgeboorterecht. Niet de wetten van de mensen, die de eerstgeborene voortrekken, 
maar andere wetten moeten vanaf nu gelden. Met een subtiele verwijzing naar degene die 
normaal laatst komt, die niet het recht aan zijn kant heeft, daarmee begint het verhaal, 
wordt de geschiedenis van het volk geschreven. Vanaf nu zal het anders zijn. 
 
Om dat beeld nog te versterken, is het niet Penina die een zoveelste zoon baart, maar wel 
de geplaagde en getreiterde onvruchtbare Hanna die Samuel ter wereld brengt. Samuel, de 
laatste rechter, die er later voor zal zorgen dat Israël een koning krijgt. Samuel die Saul en 
later David zal zalven tot koning. De schrijver  maakt het duidelijk: de koning die we 
verwachten moet niet in de eerste plaats blauw bloed in de aderen hebben stromen of een 
familienaam met scharnieren hebben. Neen, hij zal te herkennen zijn als koning wanneer 
hij de zwakke en de arme overeind helpt, de hongerige verzadigt, die de verstotene een 
ereplaats geeft tussen de edelen. Alleen een man die in de eerste plaats de wetten van 
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Jahweh respecteert en naleeft zal een goede koning kunnen worden. Alleen een man die 
een herder is voor zijn volk en de belofte van Jahweh aan zijn volk belichaamt: “Ik zal er 
zijn”.  
 
Het verhaal van Hanna trilt onmiskenbaar door in het verhaal van Maria, zoals we het 
lezen in het nieuwe testament. Niet toevallig zong zij ook een loflied. Huub Oosterhuis 
maakte hier een hertaling van, Mark Joly schreef er een muzieklijn onder. 
 
 
 

Lied van Maria 
Tekst: Huub Oosterhuis 

Muziek: Mark joly 
 

Schoot die niemand draagt. Aanvang woest en leeg. 
Nog geen man kent mij, nog geen kind mijn naam. 

Naar U klimt mijn ziel. Doe mij staan rechtop. 
Geef mijn naam een klank dat ik mij herken. 

 
Eerste stem, roep mij uit mijn diensthuis weg. 

met uw scheppingskracht overschaduw mij 
dat uw woord geschiedt. 

 
Vreemde die mij vond, die mijn naam uitsprak 

als een zegening – stem uit wijd licht land 
engel, laat mij niet over aan mijzelf – 
ga met mij tot waar alles is volbracht. 

 
 
 
 
 
De kracht die in zwakke mensen schuilt. 
 
Het lied van Hanna lijkt de bevestiging van een bepaalde spiritualiteit. Het verheerlijken 
van de zieligheid. Nog maar eens de arme, achtergestelde vrouw die zalig geprezen wordt. 
Zieligheid troef. Sommigen hebben er inderdaad zoiets van gemaakt. De kerkelijke 
verkondiging heeft het zo makkelijk over armen en treurenden die zalig worden geprezen. 
Gelovigen worden opgeroepen zich “flink” te houden wanneer het leven hen niet gunstig is 
gezind. Dit soort verkondiging ontlokte  Friedrich Nietzsche het verwijt van een 
slavenmoraal. De kerk verdedigt het zwakke en het zielige, het sombere en het onvrije. Wie 
zich in dit leven veel geneugten ontzegt wordt daar later voor beloond. Het lijden valt Gods 
meest beminden te beurt.  
 
Het lied van Hanna kon deze indruk bevestigen. Vooral als men het verhaal letterlijk 
neemt. Hanna, die het niet waar maakt als vrouw en als echtgenote: zij staat in de gunst 
staat bij de Heer. Hij neemt het op voor mensen als zij. Hij verhoort haar gebed. Alsof je 
van bidden zwanger kunt worden. Andere bril gevraagd. Hanna is niet bepaald de zoete, 
lieve gestalte die sommigen er graag van maken. Een en al onderdanige gedweeheid. 
Daarmee kom je dicht bij het soort figuren die Nietzsche op het oog heeft met zijn 
slavenmoraal. Mensen zonder kracht, zonder eigen inbreng. Alleen maar afwachtende, 
passieve onderwerping. Toch is dit niet het beeld van Hanna dat naar voren treedt. Het 
vergt veeleer een krachtige houding om het leven toe te laten zoals het komt. Om niet 
moedeloos in een hoekje te kruipen, maar zich volhardend open te stellen voor wat komt. 
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Het leven liefhebben zoals het zich aandient, vooral in zijn onvoorspelbaarheid, vergt een 
krachtige persoonlijkheid.  
 
Want, voor alle duidelijkheid: de bijbel zegt wel ‘de Heer doet dit’, ‘de Heer doet dat’. De 
Heer doet juist niemendal. De verteller van dit verhaal wil recht doen aan de kracht die in 
mensen schuilt. Recht doen aan kleinen en armen omdat ze in staat zijn hun waardigheid 
te ontdekken en er voor op te komen. Zo wordt meer kracht zichtbaar dan je voor mogelijk 
had gehouden. Dat brengt de auteur op plastische wijze tot expressie in termen van zijn 
godsbeeld. Een tijdsgebonden beeld: dat van een machtige heerser. Een beeld dat nog vele 
correcties zal ondergaan. Maar zelfs in dit beeld gaat het uiteindelijk om de vraag hoe 
mensen in het leven staan.  
Die ambivalentie keert terug wanneer we kijken naar de messiaanse figuur waarop gehoopt 
wordt. Ook hij doet geen mirakels. Hij bewerkt wel wondere dingen. Hij weet de kracht die 
in mensen schuilt te wekken. En dat is meer dan je voor mogelijk had gehouden. Maar ook 
hij is aangewezen op hun openheid en ontvankelijkheid. Aangewezen op de liefde waartoe 
mensen in staat zijn. Dat vindt hij allicht het makkelijkst bij, bijvoorbeeld, de treurenden. 
Alweer een ophemelen van het zielige? Integendeel:  het gaat om mensen die het vermogen 
tot treuren niet hebben weggewist uit hun leven. Mensen die er zich van bewust zijn dat 
het leven niet enkel peis en vree is. Maar voor velen doffe ellende. En dat ze daardoor 
geraakt kunnen worden. Dat vermogen vinden ze belangrijk. Dit is geen zwakheid. Het is 
een vermogen dat hen in staat stelt het leven met zijn schaduwzijden toe te laten.  
 
Petrus, de naam is fictief, is een boer uit Zeeuws Vlaanderen. Een gewone boer, niet 
speciaal een grote boer, maar hij heeft hard gewerkt en hij heeft het gemaakt. Goed 
geboerd. Vorig jaar is hij er mee gestopt. Hij was toen 65/66. Bekroning was het nieuw 
huis dat hij liet bouwen. Een mooi huis. Geen gepruts. Kwaliteit. Een half jaar terug kreeg 
hij last van zijn slokdarm. Paniek. Hij werd geopereerd en alles was oké. Geen uitzaaiing. 
Opluchting alom. Petrus ging samen met zijn vrouw naar Lourdes. Uit dankbaarheid. 
Lourdes: het had hem andermaal geraakt, want ze waren er al eerder geweest. Gelovige 
mensen, eenvoudig. En dan, enkele maanden terug: Petrus was opnieuw ziek. Dit keer zag 
het er niet goed uit. Na enkele behandelingen bleek dat hij niet meer kon genezen. “Ik kan 
niets meer voor u doen” had de oncoloog gezegd.  
 
Petrus heeft ervoor gekozen verdere behandeling te stoppen. Zijn echtgenote vertelde: wij 
zijn heel rijk, rijk aan wat we hebben, rijk in onze kinderen: drie grote, felle kinderen met 
zelf ook weer flinke kinderen. En we hadden zo gehoopt samen nog te mogen genieten van 
het nieuwe huis en samen oud te worden. En nu dit. Maar we gaan proberen het zo goed 
mogelijk samen te dragen. En Petrus: hij wil geen zieligheid, geen gelamenteer. Zijn zus 
vertelde: hij geeft ons moed. Hij zegt: ik krijg kracht naar beproeving.  
Het is een heel gewoon verhaal dat ongetwijfeld met veel andere kan worden aangevuld. 
Maar bewonderenswaardig. Het leven, en wat er nog van rest, nemen zoals het komt. 
Mensen die zachte krachten ontdekken in zichzelf. In liefde voor het leven zoals het zich 
aandient. Met zijn ebbe en vloed, licht en duister, vreugde en verdriet.  
 
Uitzien naar kerstmis, naar de komende Messias, is niet de verwachting van een hemelse 
godszoon die op aarde neerdaalt. Advent is de inoefening van openheid voor de komende, 
de voortdurend op ons toekomende. Zo luidt het Bijbels verhaal dat een rode draad spant 
doorheen de geschiedenis. Vanaf de vraag van Kaïn: “Ben ik dan de hoeder van mijn 
broeder?” tot de vraag van de rechter bij het laatste oordeel : “Waar was je toen ik hongerig 
was of dorstig of naakt of vreemdeling?”.  
 



 

20111127-hanna.doc rc-11/12/11 7/7 
 

Wie leidt de slaven naar de vrijheid toe? 
Tekst: Jan Van Opbergen -Muziek: Bernard Huybers 

 
Wie leidt de slaven naar de vrijheid toe? 

Wie breekt hun ketens en verlicht hun lasten? 
Dat doen de slaven zélf en God weet hoe, - 

Eens zijn hun heren laatstgenoemde gasten! 
 

Wie brengt de minsten tot menswaardigheid? 
Wie geeft hen brood en huizen om te wonen? 
Dat doen de minsten zélf -God kent hun tijd – 

Eens zullen zij verdelen alle lonen! 
 

Wie brengt de wereld ooit nog tot geloof? 
Wie geeft God naam tot bij de vreemde volken? 
Dat doen de vreemden zelf, en zie: Gods faam 

zullen zij eens bij ons opnieuw vertolken! 
 

Wie geeft de doden aan het leven weer? 
Wie maakt hun sterven tot een nieuw beginnen? 

Dat doen de doden zelf, -bij God de Heer – 
Eens roepen zij bij ons de vrede binnen! 

 
 
 


