Bezinning 263: Maria en het magnificat
Lucas 1,39-56 = ABC-jaar Maria-Hemelvaart – 15 augustus dagmis
Het Woord
Kort daarop reisde Maria in grote haast naar het bergland, naar een stad in Juda, waar ze het huis
van Zacharias binnenging en Elisabet begroette. Toen Elisabet de groet van Maria hoorde, sprong
het kind op in haar schoot; ze werd vervuld met de heilige Geest en riep luid: ‘De meest gezegende
ben je van alle vrouwen en gezegend is de vrucht van je schoot! Wie ben ik dat de moeder van mijn
Heer naar mij toe komt? Toen ik je groet hoorde, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot.
Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden van de Heer in vervulling zullen gaan.’
Maria zei: ‘Mijn ziel prijst en looft de Heer, mijn hart juicht om God, mijn redder: Hij heeft oog
gehad voor mij, zijn minste dienares. Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen, ja, grote
dingen heeft de Machtige voor mij gedaan, heilig is zijn naam. Barmhartig is Hij, van geslacht op
geslacht, voor al wie Hem vereert. Hij toont zijn macht en de kracht van zijn arm en drijft uiteen
wie zich verheven wanen, heersers stoot Hij van hun troon en wie gering is geeft Hij aanzien. Wie
honger heeft overlaadt Hij met gaven, maar rijken stuurt Hij weg met lege handen. Hij trekt zich het
lot aan van Israël, zijn dienaar, zoals Hij aan onze voorouders heeft beloofd: Hij herinnert zich zijn
barmhartigheid jegens Abraham en zijn nageslacht, tot in eeuwigheid.’ Maria bleef ongeveer drie
maanden bij haar, en ging toen terug naar huis.
Een woord bij het Woord
In dit verhaal is de belangrijkste ontmoeting niet die tussen Maria en Elisabet, maar tussen Jezus en
Johannes. Het is belangrijk dat Maria op het einde van deze tekst nog drie maanden bij Elisabet
blijft. Dat is dus tot aan Johannes’ geboorte, want Maria ontving Jezus zes maanden nadat Elisabet
Johannes ontving (Lucas 1,26). Christus helpt dus in zekere zin Johannes geboren worden.
Een tweede grote lijn is de beweging van het Woord en zelfs een snelle beweging. Maria heeft
Jezus, Gods Woord, nog maar ontvangen, of Hij gaat al op weg naar Juda. Dat Woord zal zich nog
heel vaak verplaatsen in dit evangelie. In Handelingen zal het van Jeruzalem tot in Rome gaan, dat
wil zeggen de hele wereld.
Elisabet geeft uitdrukking aan wat de Heer doet: allemaal goede dingen, die diepe vreugde brengen.
Maar toch is het geloof van Maria nodig. Zij heeft geloofd dat zal gebeuren wat de engel haar
gezegd heeft.
Het magnificat is een mooie hymne, doorheen de geschiedenis eindeloos herhaald, vertaald,
gebeden, beleden en gezongen. Maria bezingt drie voorname kenmerken van God: Hij is machtig,
heilig en barmhartig. Die macht, heiligheid en barmhartigheid zullen we effectief aan het werk zien
in het optreden van Jezus. Heel zeker blijft Maria in haar eindbestemming God en Jezus Christus
bezingen.
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Het Woord in mijn leven
Welke verplaatsingen doe ik om Jezus bij andere mensen te brengen? Vindt God geloof in mij om
zijn grote werk van bevrijding te verrichten? Met welke kernwoorden bezing ik God het liefst?
Bidden met het Woord
Heer God,
Gij hebt Maria het leven gegeven,
haar gevormd en voorbereid
om Uw Zoon Jezus te dragen.
Ze heeft Hem aan anderen gebracht,
onmiddellijk en met haast.
Zo is ze de eerste christen geworden,
moeder van alle gelovigen.
Geef dat we U blijven loven
om Uw bevrijdende almacht,
uw heiligheid en barmhartigheid.
Laat ons U eenmaal bezingen
in het eeuwig koor,
met Maria en zovele anderen. Amen.
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