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God heeft gewoon iets gewéldigs gedaan!
Kerstmorgen
Lucas 1:46-55
Maria zong haar lied toen ze
nog zwanger was van Jezus.
Vandaag klinkt het lied als
het ware in de kraamkamer.
Het is een loflied, van
binnenuit, waarin God wordt
groot gemaakt. In het Latijn
luiden de eerste woorden:
‘Magnificat anima mea
Dominum.’ Het woord
‘magnificat’ kennen we ook in
onze taal: Magnifiek! Groots!
Prachtig! We wensen elkaar
in het spoor van Maria een magnifieke Kerst toe, een
Kerstfeest waarmee God wordt groot gemaakt omdat hij
gewoon iets geweldigs heeft gedaan!

Mijn redder
Waarvan verlost deze Heer? Van onze zonden! Wat is het
geweldig dat je niet hoeft voort te zwoegen met wat je fout
hebt gedaan, dat God het wegwast omdat Jezus er voor aan
het kruis is gegaan. Maar redding is nog meer: dat je vrij bent,
dat je opgelucht kunt adem halen, dat je een nieuwe identiteit
krijgt in Christus. Het toppunt van verlossing is: dat je gaat
lijken op je redder! We zijn gered om redders te zijn. We zijn
bevrijd om als bevrijders te leven. We zijn verlost om
verlossend aanwezig te zijn in het leven van onze naaste.

Magnificat
Het latijnse ‘magnificat’ draagt overigens niet bij aan de
gewoonheid van wat er gebeurde toen Jezus werd geboren.
Want wat was het gewoon allemaal, wat dichtbij, wat
toegankelijk! Daarom is het ook zo mooi dat er in 2014 een
nieuwe bijbelvertaling komt: Bijbel in Gewone Taal. ‘Met deze
vertaling wordt de Bijbel leesbaar en duidelijk voor een zeer
breed publiek.’Dat is gewoon geweldig! Want Jezus is ook
gekomen voor een zeer breed publiek! In de Bijbel in Gewone
Taal luidt het loflied van Maria zo:

‘Ik geef alle eer aan God.
Ik juich voor hem,
hij is mijn redder.
Hij koos mij uit,
mij, een heel gewoon meisje.
Nu zal iedereen over mij zeggen:
‘Zij is gezegend.’
Want God, die machtig is en heilig,
heeft iets geweldigs met mij gedaan.
Mensen die naar hem luisteren,
behandelt hij met liefde, nu en altijd.
God heeft zijn kracht laten zien:
hij jaagt iedereen weg die zichzelf geweldig vindt.
Koningen pakt hij hun macht af,
en gewone mensen maakt hij belangrijk.
Arme mensen geeft hij veel,
en rijke mensen krijgen niets.
God is zijn liefde voor Israël niet vergeten.
Daarom helpt hij zijn volk.
Dat had hij al beloofd aan onze voorouders,
aan Abraham en aan iedereen die na hem kwam.’

Alle eer aan God
Met Maria Kerstfeest vieren betekent: alle eer aan God geven!
Kerst vieren is zeggen: God, u bent magnifiek, u bent
fantastisch, groots, geweldig, overweldigend goed, schitterend,
oogverblindend, heerlijk, hemels, ik raak op u niet uitgekeken!
Alle eer aan God! En het komt bij Maria van binnenuit. Ze
spreekt over haar ziel, dat is de ruimte binnen in ons waar we
graakt kunnen worden en waar we echt contact kunnen
maken, de plek waar we in Gods genadige aanwezigheid ‘ik’
leren zeggen.

De kern van Kerst
Leer deze woorden van Maria uit je hoofd en laat ze in je ziel
terecht komen: Ik geef alle eer aan God! Ik juich voor hem!
Hij is mijn redder! Dat is Kerst vieren!

Om te lezen
Lucas 1:46-55
Lucas 1:68-79
Lucas 2:22-40
Lucas 2:41-52
Titus 2:11-14
Voor een geloofsgesprek
1. Wat is voor jou de kern van Kerst?
2. Hoe vier jij Kerst?
3. Wat vind jij gewoon en wat vind jij
geweldig aan Kerst?
4. Welke zinnen uit Maria’s lofzang
vind jij het mooist?
5. Op welke manier geef jij in je leven alle eer aan God?
Om te bidden
Denk aan mij, HEER, uit liefde voor
uw volk, zie naar mij om wanneer u
het komt redden. (Psalm 106:4)
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