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overdenking

Gemeente van de Heer die wij verwachten,
lieve mensen van God,

‘Hoogst uitverkoren Vrouwe’, een eretitel voor Maria, die Moeder mocht worden van 
Jezus. Met eretitels wordt zij bejubeld en aanbeden: Koningin van de Hemel, Moeder
Gods, Sterre der zee. Maria heeft een hoge status gekregen, door de eeuwen van de
Christelijke traditie heen steeds meer, behalve in de Protestantse traditie. De 
Marialogie, onderdeel van de theologie, bestudeert haar. Maar wat weten wij eigenlijk
van haar?



Het contrast met haar hoge status is het ‘meisje zo gewoon’, zoals wij zojuist 
hoorden zingen. Een meisje, ja ze was waarschijnlijk heel jong. ‘‘N jong deernke’, 
zegt Anne van der Meiden in zijn Twentse vertaling en ook, in haar lofzang: ‘en ik bin 
moar ‘n gewoon wich.’ Om te benadrukken hoe gewoon zij was, is ook haar 
woonplaats van belang: Nazareth in Galilea, daar werd vanuit Jeruzalem in Judea op
neergekeken als was het in een soort achterlijke uithoek van Israël. Hoe kan daar nu 
een Messias uit voortkomen? 

Maar was Maria wel zo’n gewoon meisje, die plotseling als een soort donderslag bij 
heldere hemel bezoek krijgt van de Aankondig-engel Gabriël? Was zij tot dat bezoek 
een onnozel meisje dat als een soort van draagmoeder het hemelse heil mocht 
voortbrengen?

Afgelopen dinsdag dachten we met een groepje gemeenteleden na over haar en 
over de betekenis van haar lofzang, die beroemd is als het Magnificat dat iedere dag 
in de getijdengebeden wordt gezongen in de vespers. Maria zingt dit lied tijdens haar
bezoek aan haar verwante Elisabeth die ook zwanger is op haar hoge leeftijd, 
zwanger van Johannes, die als een toegewijde aan de Heer zal leven, Johannes de 
Doper, Johannes de Voorloper, die zou wijzen op de Messias. Elisabeth op leeftijd, 
een wonderlijke zwangerschap, Maria een heel jonge vrouw, een eveneens 
wonderlijke zwangerschap, ze treffen elkaar en in de buik van Elisabeth springt de 
vrucht op van vreugde. Al prematuur had Johannes door hoe dichtbij de lang 
verhoopte Messias was. En Maria gaat zingen, een hoogverheven lied!

Hoe kwam zij aan die woorden van haar lied? Kwamen die woorden zomaar in haar 
op? Raakte zij in vervoering en ging zij woorden zingen die zijzelf niet kende? Hoe 
kan zo’n eenvoudig meisje zo gewoon, zulke hoge woorden zingen, zo’n verheven 
toon aanslaan? Of was zij misschien toch niet zo’n gewoon simpel ‘wich’? De 
woorden van het Magnificat die Maria zingt, kwamen om het zo te zeggen niet 
zomaar uit de lucht vallen. De woorden die zij zingt rijmen op een lofzang uit het 
Eerste Testament, de lofzang van Hanna, die ook op wonderlijke wijze in verwachting
raakte van een zoon die aan God toegewijd zou leven: Samuël. 

Maria moet die woorden gekend hebben, als onderdeel van haar geloofsopvoeding 
in de Joodse traditie. Wellicht leerde zij deze en andere woorden uit de Thora en de 
Profeten al op jonge leeftijd. Jongens in de joodse traditie worden Bar Mitswa, rond 
hun twaalfde als zij in de synagoge voor het eerst in het openbaar voorlezen uit de 
Thora, met een jadje in hun hand, want de Heilige Schrift raak je niet met je vingers 
aan. Met je Bar Mitswa geld je als een volwassen man. Meisjes rond die leeftijd 
werden Bath Mitswa, dochter van de wet, ook een markering van volwassenheid. 
Hun rol was dan misschien wel minder openbaar, maar dat wil niet zeggen dat zij 
niets wisten van de traditie. 

Maria geeft met haar loflied blijk van haar kennis van de joodse traditie, maar 
misschien nog wel veel dieper: van haar verstaan en aanvoelen van de betekenis 
van de Schrift van Israël. Dit gewone meisje was waarschijnlijk heel bijzonder, al 
vanaf haar geboorte. Een begaafd meisje, dat dingen aanvoelde en begreep, die 
anderen niet aanvoelden en begrepen. En wat had zij eigenlijk te vertellen? Wie zou 
er luisteren naar haar en haar stem, wie zou haar fijngevoeligheid en sensitiviteit op 
waarde schatten?



Hoe gaat dat in onze tijd, hoe ging dat in jouw eigen leven, in je eigen kindertijd en 
jonge jaren? Was, is er oog voor wie jij ten diepste was en bent? Was, is er oog voor 
jouw gaven en eigenheden? Werden jouw interesses en fijnzinnigheden herkend en 
gestimuleerd? Of was de sfeer: doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg? Of: 
verbeeld je maar niets? Hoe ging en gaat je omgeving met je om? Werd je 
gestimuleerd of juist afgeremd en tegengewerkt? Werd je op waarde geschat of juist 
vernederd?

Maria zingt in haar loflied over vernedering, en dan zou je kunnen denken aan alles 
wat haar te wachten stond aan vernedering toen bleek dat zij zwanger was, maar 
nog niet getrouwd. Dat had heel fout af kunnen lopen. De roddels, de 
kwaadsprekerij, maar misschien had het haar dood kunnen worden. Overspel als 
aanklacht, en wie weet had haar verloofde Jozef ook gedood kunnen worden om 
dezelfde reden. 

Maar déze vernedering was nog niet aan de orde, want op het moment dat Maria 
naar Elisabeth ging, was haar zwangerschap nog niet bekend in het dorp. Het is 
Johannes die als vrucht in de buik aanvoelt dat de Heer nabij is en het is zijn moeder
Elisabeth die doorziet wat hier gaande is: dat God aan het werk is in hen, dat God 
aan het werk is voor de wereld. Elisabeth groet Maria, het bekende Avé Maria komt 
er uit voort: ‘Wees gegroet Maria, vol van genade. Gezegend ben jij onder de 
vrouwen en gezegend is de vrucht van je schoot.’

Alles gaat over inzicht en inzien in deze verhalen. Verwonderd zijn, je oren ogen niet 
kunnen geloven, en toch een innerlijk weten, en dat kan zelfs al voor je geboorte, zo 
horen we. 

Maria is niet zo gewoon als het lijkt. Maria verstond de boodschap van de engel. En 
ja, natuurlijk was ze bang voor wat komen zou. De vernedering en het leed dat haar 
te wachten stond. Want zelf wist ze al heel goed hoe de wereld in elkaar stak en dat 
was bepaald een harde en wrede wereld, vooral door die afschuwelijke bezetting 
door de Romeinen met al hun geweld. Maar het was ook een wereld als de onze, vol 
oordeel, vernedering, minachting en vaak bar weinig inzicht in hoe de wereld echt in 
elkaar steekt en hoe God daarin een weg zoekt naar een andere werkelijkheid, die 
vaak dwars op deze wereld staat.

Maria moet wel een meisje zijn geweest dat al vanaf haar geboorte, of wie weet 
daarvoor, sterk verbonden was met die andere dimensie, die voelde ze aan, ze had 
er inzichten over. De wereld zag dat niet, maar God zag het wel. God wist: in dit 
meisje, in deze vrouw kan Ik een nieuwe werkelijkheid creëren omdat zij weet en 
aanvoelt wat Ik met de wereld voor heb. Namelijk verlossing uit de verdrukking, 
verheffing uit de vernedering. En daar getuigt Maria’s loflied van. Het gaat niet alleen 
om haar, hoewel ze begint met de verwondering dat haar dit heil gegeven is, ze 
verbreedt het naar de wereld: God heeft de wereld op het oog en weet dat Maria 
iemand is die dat begrijpt en inziet. En die het ontvangen durft, ondanks alles en 
tegen alles in. Zij durft de sprong te wagen richting een andere dimensie: die van 
God.

Amen


