Bezinning 227: Maria, Moeder van de contemplatie
Lucas 2,16-21 = 1 januari Moeder Gods ABC-jaar

Het Woord
Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. Toen
ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over dat kind was gezegd. Allen die het hoorden stonden
verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden, maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart
en bleef erover nadenken. De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat
ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd. Toen er acht dagen verstreken
waren en Hij besneden zou worden, kreeg Hij de naam Jezus, die de engel had genoemd nog
voordat Hij in de schoot van zijn moeder was ontvangen.
Een woord bij het Woord
Dit verhaal bevat mooie parels van een contemplatieve houding. De herders zien Jezus, ze kijken
naar Hem. En natuurlijk kijken ook Maria en Jozef naar Jezus. Ze gaan ons allen voor in het
schouwen van Jezus, wie Hij is. En nog meer: ze laten zich ook door Hem bekijken. Veel verandert
in ons geloof als we naar onszelf kunnen kijken met Jezus’ ogen, vanuit Gods oneindige liefde.
Allen zijn verwonderd over het Woord dat de herders tot hen spreken, uiteraard over Jezus. De
verwondering is een zeer diepe beweging van de ziel. Er is veel om verwonderd over te zijn: God
en zijn grootheid, Jezus als Zoon van God, de Geest die mensen beweegt, elke mens, elk wezen, het
hele universum, elke bloem, iedere plant, alle dieren en zoveel meer. Verwondering leidt tot
dankbaarheid en tot geloof.
Maria gaat ons voor in de contemplatie. Ze luisterde naar het Woord van de engel, nog voordat ze
Jezus in haar schoot mocht ontvangen. Ze luistert nu naar de herders en hun goddelijke boodschap.
Ze zal blijven luisteren naar Jezus. Ongetwijfeld beantwoordt Maria aan Jezus’ norm om te bepalen
wie zijn ware moeder en broers zijn: ‘Zij die het Woord van God horen en doen’ (Lucas 8,21).
Maria bewaart het Woord in haar hart. Dus in haar diepe persoonskern, de wondere ruimte, waar
Gods Geest aanwezig is en waar Jezus als het goddelijke Licht woont. Ze begreep het allemaal niet
zo direct met haar verstand, maar in haar hart bewaarde ze het Woord en kreeg ze stilaan
duidelijkheid.
Maria overwoog het Woord in haar innerlijkheid. Het Woord wegen, zijn waarde bezit laten nemen
van zijn persoon, het gist laten zijn in zijn leven, tot in zijn daden laten meespelen, kortom, zijn hele
persoon en leven laten bepalen: daarin gaat Maria ons voor. Maria, de Moeder van ons allen. De
Moeder in het geloof.
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Het Woord in mijn leven
In welke mate zijn volgende contemplatieve houdingen in mijn leven wel / niet aanwezig:
naar Jezus kijken, Hem aanschouwen
mij door Jezus laten bekijken
verwondering om God, Jezus, de Geest, de mens, de schepping…
luisteren naar het Woord
het Woord mijn persoon en leven laten bepalen
het Woord doen
het Woord in mijn hart bewaren
het Woord overwegen.
Bidden met het Woord
Maria, Moeder van Jezus,
hoeveel tijd
hebt U Jezus bekeken,
Hem aanschouwd,
zo vaak en intens
dat U als Hem geworden zijt?
Zijn Woord hebt U gehoord
en ook gedaan.
Daarom bent U onze moeder,
onze moeder in het geloof.
Help ons om het Woord
in ons hart te bewaren
en het te overwegen
met onze ziel,
tot het leven wordt,
daden van liefde. Amen.
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