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Bezinning 86: boodschap aan Maria 1
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Lucas 1, 26-38 = Maria boodschap 25 maart en 4° adventszondag B-jaar

Het Woord
In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazaret in Galilea, naar een meisje dat
was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette, een afstammeling van David. Het meisje heette
Maria. Gabriël ging het huis binnen en zei: ‘Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je’.
Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen
had. Maar de engel zei tegen haar: ‘Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken.
Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet Hem Jezus noemen. Hij zal een groot
man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal Hem de troon van
zijn vader David geven. Tot in eeuwigheid zal Hij koning zijn over het volk van Jakob, en aan zijn
koningschap zal geen einde komen’.
Maria vroeg aan de engel: ‘Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog nooit gemeenschap met een
man gehad.’ De engel antwoordde: ‘De heilige Geest zal over je komen en de kracht van de
Allerhoogste zal je als schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden
genoemd en Zoon van God. Luister, ook je familielid Elisabet is zwanger van een zoon, ondanks
haar hoge leeftijd. Ze is nu, ook al hield men haar voor onvruchtbaar, in de zesde maand van haar
zwangerschap, want voor God is niets onmogelijk’. Maria zei: ‘De Heer wil ik dienen: laat er met
mij gebeuren wat u hebt gezegd.’ Daarna liet de engel haar weer alleen.

Een woord bij het Woord
Er zitten twee grote lijnen in dit evangelie. Vooreerst de menselijke lijn. Met heel concrete
aanduidingen van tijd, plaats en personen wordt verteld over wat een meisje uit Galilea, ver van
Jeruzalem, meemaakt. We horen tweemaal dat het één en al genade is die ze ontvangt. Ze stelt de
verstandsvraag over het hoe. En ze geeft zich volkomen en onvoorwaardelijk over aan het Woord
van God, een voorbeeld voor elke christen.
Veel belangrijker is de tweede lijn, die over God en zijn Zoon gaat. God heeft de beslissing
genomen zijn Zoon te laten geboren worden en zendt, om dat gebeuren te starten, een engel naar
een meisje in Nazaret, en nog belangrijker, zijn heilige Geest. Het kind krijgt al onmiddellijk heel
wat namen, in een zeker crescendo: Jezus (‘God redt’), Zoon van de Allerhoogste, die op de troon
van David zal zetelen (Messias), heerser over Israël, heerser voor de eeuwen, heilige, Zoon van
God. Dat is de identiteit van het kind dat zal geboren worden. Zo uitzonderlijk dat de conceptie
helemaal nieuw is in de Schrift.
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Ook bezinning 69 gaat over dit evangelie.
Deze bezinning kwam tot stand vanuit de Bartimeüsgroep van Brugge. Met dank aan de zeven deelnemers die op 26
maart 2012 een lectio divina hielden over dit evangelie.
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Dit verhaal zegt ons wat geloven is. Het is eerst ontvangen: we ontvangen Jezus Christus in ons
hart, in onze ziel. Ook mannen worden ‘zwanger’ van Jezus Christus en dragen Hem in zich. En pas
dan, na negen maanden (dit is: een volle tijd) kunnen we Hem aan de wereld geven. En móeten we
Hem aan de wereld geven: geen vrouw kan een kindje in haar schoot behouden. En heel dit
gebeuren is genade. Dat wil zeggen: niet de prestatie van de mens zelf, maar geheel en al geschenk
van God.

Het Woord in mijn leven
Wat doe ik om ‘zwanger te worden’ van Jezus Christus, Gods Zoon? Zie ik mijn geloof als puur
geschenk van God? Op welke manier ‘baar ik’ Jezus voor de wereld? Kan ik met de volle overgave
van mijn hart bidden: ‘Zie de dienares van de Heer. Mij geschiede naar uw woord’?
Bidden met het Woord 13
Wees gegroet, Maria,
vol van genade,
de Heer is met U.
Gezegend zijt Gij onder alle vrouwen
en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
Heilige Maria, moeder Gods,
bid voor ons, arme zondaars,
nu en in het uur van onze dood. Amen.

Bidden met het Woord 2
Heilige Geest,
Gij hebt Maria vervuld met uw kracht en genade.
Zij heeft Jezus, Gods Zoon, gedragen.
Zij is moeder geworden
en gaf Jezus Christus aan de wereld.
Vervul ook mij met Jezus Christus.
Laat Hem in mij tot leven komen.
Geef dat ik Hem in mijn hart en ziel mag dragen
en Hem aan de wereld mag geven.
Want zovele mensen verlangen naar redding,
de redding van God, Gods Redder: Jezus. Amen.
© Eric Haelvoet 2010
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Het schuine gedeelte komt uit het evangelie van Maria Boodschap. We nemen de woorden van de engel in onze mond
en spreken net als de engel Maria aan.
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