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Gods stem verstaan (4)

Om te lezen
Lucas 1:1-80
Lucas 2:1-52

Vierde Advent: Maria
Lucas 1:26-38
Vandaag doen we waar Maria over heeft gezongen: ‘Alle
geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen’ (Lucas 1:48).
Waarom is zij gelukkig te prijzen? In elk geval omdat ze de
moeder van Jezus mag zijn. Dat gebeurt niet iedereen: het
overkomt alleen Maria. Maar we prijzen haar ook gelukkig
omdat ze zo ontvankelijk is, zo toegewijd en vol geloof en
overgave. En wij, zijn wij ook gelukkig te prijzen?
Wat God zegt
Wat zegt God tegen mij? Wat ga ik daarmee doen? Die twee
discipelschapsvragen zijn ook volop aan de orde bij Maria. Zij
verstaat Gods stem die door de engel tot haar spreekt. Gabriël
komt rechtstreeks uit de hemel
naar een onopvallend stadje in
het hoge Noorden van Israël
waar een heel gewoon meisje
woont. Wat zegt die stem? En
wat doen wij daar vandaag mee
(we luisteren mee, in zekere zin
spelen we luistervinkje)? Hoe
verstaan wij vandaag Gods stem
door deze woorden heen?
1. Je bent begenadigd. De Heer is met je. God heeft je zijn
gunst geschonken (1:28-30). – God kijkt om naar mensen
zoals jij en ik. Niet in ieders leven gebeurt iets zo bijzonders als in dat van Maria, maar voor God is ieder mens bijzonder. Hij gunt je zijn genade. Hij blijft niet ver weg,
maar komt dichtbij. Geloof je dat God jou ziet?
2. Je zult een zoon krijgen die je Jezus moet noemen (1:31). –
De naam die hier genoemd wordt zal niet alleen Maria’s leven maar heel de wereld veranderen. Jezus redt: hij geeft
ruimte, vrijheid, vrede, vergeving, betekenis. Hoe is Jezus
in jouw leven reddend aanwezig?
3. Jezus zal een groot man worden en tot in eeuwigheid koning zijn (1:32-33). – Hier horen we al waar het in Jezus’
komst in de kern om zal gaan: dat God koning wordt. Van
de woorden die Maria hier hoort, klinkt de echo na in deze
uitspraak van Jezus: ‘De tijd is aangebroken, het konink-

rijk van God is nabij: kom tot inkeer en hecht geloof aan
dit goede nieuws’ (Marcus 1:15). Jezus’ geboorte heeft
maar één doel: dat Gods koninkrijk op aarde komt zoals in
de hemel. Hoe is dat koninkrijk in jouw leven aanwezig?
Kerst vieren betekent dat je zegt: ik ben beschikbaar voor
Gods koninkrijk: ‘Hier ben ik!’ Ik wil me door Gods Geest laten meenemen in deze nieuwe werkelijkheid waarin leven écht
leven is. En: ik wil Gods stem verstaan. Want dat is dé manier
waarop we ingeschakeld worden in de beweging van Gods
koninkrijk.
Wat Maria doet
God gaat een wonder doen in Maria, want voor hem is niets
onmogelijk (1:34-37). En hoe bijzonder is dan deze reactie van
Maria: ‘De Héér wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u
hebt gezegd’ (1:38)? Zeker, het is bijzonder, zegt Elisabet: ‘Gelukkig is zij die gelóófd heeft dat de woorden van de Heer in
vervulling zullen gaan’ (Lucas 1:45). Maar is het ook zó bijzonder dat het voor ons niet weggelegd zou zijn, zo’n geloof en
zulke overgave? Er is altijd het gevaar dat we het op afstand
houden: tóen in de Bijbel, bij María ging dat zo, maar nú…
Maria is een prachtig voorbeeld voor ons, om na te volgen. Ten
diepste lijkt ze op haar zoon: ‘Mijn voedsel is: de wil doen van
hem die mij gezonden heeft en zijn werk voltooien’ (Johannes
4:34, in de BGT: ‘Ik leef van gehoorzaamheid aan God. Ik werk
namens hem, en dat werk zal ik afmaken’).
Gelukkig wie Gods stem verstaan
De gelukkigprijzing van Maria klinkt door in de gelukkigprijzingen die Jezus uitspreekt over al Gods kinderen die zijn leerlingen willen zijn: ‘Gelukkig wie nederig van hart zijn, want
voor hen is het koninkrijk van de hemel’ (Matteüs 5:3). Nederig zijn betekent: afhankelijk zijn van God en zijn leiding in je
leven: ‘Wie nederig zijn leidt hij in het rechte spoor’ (Psalm
25:9). Vandaag kunnen we ook zeggen: ‘Gelukkig wie Gods
stem verstaan, zij zullen het koninkrijk van God binnen gaan.’
Heb jij momenten gehad waarop je hoorde wat God zei en zelf
hebt gezegd: ‘De Héér wil ik dienen’?

Voor een geloofsgesprek
1. Heb jij ook wel eens een engel
gezien?
2. Op welke manieren spreekt God in
jouw leven?
3. Wat maakt het dat je Maria bewondert en haar gelukkig prijst?
4. Wat heeft het kerstfeest te maken
met het Koninkrijk van God? Welke rol speelt het koningschap van
Jezus in jouw leven?
5. Kun je momenten in je leven
aanwjzen waarop je bewust koos
voor gehoorzaamheid en overgaev
aan Gods leiding in je leven?
6. Wat heb je geleerd en wat wil je
nog leren rond het verstaan van
Gods stem?
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