Bezinning 264: Maria: omkering tot Gods orde
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
Het magnificat is duidelijk geïnspireerd door het loflied van Hanna om de geboorte van haar zoon
Samuel (1 Samuel 2,1-10). En zoals Hanna Samuel volkomen aan de Heer toewijdt, zo ook zal
Jezus helemaal van God zijn. In het magnificat verwijst Maria echter nog verder terug: naar
Abraham, de vader van het geloof. Wat God aan Abraham beloofde en nadien aan zovele anderen,
wordt nu werkelijkheid in het kind dat zal geboren worden. Meer nog, het zal realiteit zijn voor alle
komende generaties. En dat heeft Maria geloofd.
Het magnificat bezingt wat God doet. God is dan ook het onderwerp van zowat alle zinnen. Door de
Heer komt er een omkering: wat boven staat, valt beneden en wat onder was, wordt omhoog
geheven. Wie niet meegeteld werd, wordt door alle generaties geprezen. Hoogmoed wordt
verpulverd, nederigheid komt hoog op de standaard. De rijke komt met lege handen te staan, armen
eten in overvloed. Diezelfde omkering zullen we horen in de eerste zaligspreking: ‘Zalig de armen’
(Lucas 6,20).
Lucas laat hier al het paasgeloof meespelen. Na het bezoek van de engel te Nazaret ‘staat Maria op’.
En zo zal de Heer velen doen opstaan, doen verrijzen. Het is dan ook logisch dat Maria deelt in
Jezus’ verrijzenis en net als Jezus thuis komt bij God.
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Het Woord in mijn leven
Ik lees 1 Samuel 2,1-10: wat treft me daarin? Ik formuleer drie zinnen, waarin ik uitdruk welke
grote dingen God doet. Ik noem drie concrete zaken op, waarin ik zie dat de kleine mens groot
wordt door het geloof; hoe versta ik ‘groot worden’?
Bidden met het Woord
Heer God,
vanaf Abraham, de vader van het geloof,
hebt Gij gedaan wat Ge beloofde.
In Jezus is elke belofte vervuld.
Dat heeft Maria geloofd.
In dat geloof mogen we delen.
Dank dat U recht doet aan kleinen,
dat U de arme rijk maakt,
de hongerige te eten geeft, in overvloed.
Gij nodigt ons met aandrang uit
om daaraan mee te werken
en zelf de vreugde van Maria te delen:
de vreugde om wat Gij doet,
nu en in de verrijzenis. Amen.
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