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Gabriël zei: ‘Gegroet Maria, je bent
begenadigd, de Heer is met je.’  Maria
zei: ‘De Heer wil ik dienen: laat met
mij gebeuren wat u hebt gezegd.’(NBV)

Maria mag er zijn
In de geloofsbeleving van rooms-katho-
lieke christenen speelt Maria een
belangrijke rol. Vanuit een reactie-
houding zijn gereformeerde christenen
misschien wel eens wat te bang om
aandacht te hebben voor de moeder
van Jezus. Maar ze mag er helemaal
zijn voor God! Hij heeft oog gehad voor
haar en daarom mogen alle geslachten
haar gelukkig prijzen.

Maria mag de moeder 
van de Messias zijn
Maria speelt een heel bijzondere rol in
de heilsgeschiedenis. In het Apostoli-
cum wordt haar naam dan ook met ere
genoemd: ‘geboren uit de maagd
Maria’. Op cruciale momenten in het
leven van Jezus zijn het steeds vrou-
wen die Hem erkennen (Maria de zus
van Lazarus; de vrouwen op de opstan-
dingsmorgen). Deze Maria is de ‘moe-
der Gods’.

Maria’s roeping
In de bijbel vinden we meer roepings-
verhalen: Abram, Mozes, Jeremia. God
roept nu door Gabriël een jong meisje
in een achteraf-stadje. Er klinkt een 
bijzondere groet: de hemel feliciteert
Maria met haar aanstaande zwanger-
schap. God gaat grote dingen doen in
een klein plaatsje, bijzondere dingen
in een gewoon meisjesleven. De engel
eert Maria als Gods begenadigde en
wenst haar vreugde toe. Zij mag zich
omringd weten door Gods Tegenwoor-
digheid. Maria schrikt ervan en ze
vraagt zich verward af wat deze

begroeting betekent. Ze overweegt de
woorden, want Maria heeft wat met
woorden (Luc. 1:29; 2:19; 2:51). Zo
wordt Maria geroepen: God vraagt iets
van haar waardoor haar leven totaal
op z’n kop komt te staan. Hoe reageer
je dan?

Maria’s overgave
‘Maria vraagt hoe dat wel kan, want
Jozef is nog niet haar man.’ Ze heeft
dus wel haar vragen, maar als ze het
antwoord heeft gehoord (‘Het Konings-
kind dat jij verwacht, het is een won-
der van Gods kracht’) geeft ze zich
helemaal over. Heel anders dan eeu-
wen geleden Sara. Zij lacht als ze hoort
dat ze moeder zal worden, want ze
vindt het een bespottelijke gedachte.
‘Zou voor de Here iets te wonderlijk
zijn?’ ‘Ja’, zegt Sara. Maria lacht niet.
Zij lijkt op haar Heer die nog geboren 
moet worden: zo Zoon, zo moeder. 
‘Zie, de dienstmaagd des Heren’, dat is:
‘De Heer wil ik dienen!’ Zo leefde ook
Jezus: ‘De Zoon des mensen is geko-
men om te dienen’ (Mar. 10:45). 
Dienen is je overgeven aan de wil van
God. ‘Indien iemand Mij dienen wil, 
de Vader zal hem eren’ (Joh. 12:26). 
Dienen zit ons vaak niet in het bloed.
Graag houden we ons leven zelf in de
hand. Maar wie zich overgeeft aan
God, laat zich leiden door de vraag:
‘Here, wat wilt U met mijn leven
doen?’

Maria’s geloof
Van Maria wordt gevraagd om te gelo-
ven dat uit haar de Messias zal worden
geboren. En ze gelooft het! Ze neemt
het Woord dat tot haar gesproken
wordt met een gelovig hart aan. ‘Haar
geloof is uit het horen’ (Rom. 10:17).
Hierin zien we dat ze is overschaduwd
door de Geest. Dat gaat niet alleen over
de ontvangenis van haar Kind. Over-
schaduwen houdt iets blijvends in,
zoals de wolk in de woestijn boven de
tabernakel was (Ex. 40:38). Maria’s
lichaam wordt op heel bijzondere 
wijze een tempel van de Heilige Geest 

(1 Kor. 6:19). Je merkt hoezeer de Geest
in haar aan het werk is: Hij deelt aan
haar de geestelijke gave van het geloof
uit (1 Kor. 12:9).

Doorpraten
• Hoe zouden we als gereformeerde

christenen meer vorm kunnen geven
aan het: ‘van nu aan zullen mij zalig
prijzen alle geslachten’?

• Waartoe weet u zich door God geroe-
pen?

• Praat met elkaar eens door over de
uitspraak op deze Bronwater van
Willem de Vink: ‘Overgave is het
geneesmiddel voor trotse mensen’.

• Bent u jaloers op het grote geloof
van Maria?

Bidden
• Dank U, Jezus Christus, dat U niet

alleen het begin maar ook de 
Voleinder van mijn geloof wilt zijn

• Dank U dat U mij wilt bemoedigen,
helpen en mijn geloof wilt versterken

• Leer mij, Heer, God te gehoorzamen,
te verheerlijken en te eren

• Weest U mijn toevlucht en schuil-
plaats, Heer

• Leer mij om mij meer en meer aan U
toe te vertrouwen

Het eerste wat volgt op
overgave aan God is ruimte
voor verwondering, ruimte

voor genieten. 
(Wim van der Schee)

Leren om ‘nee’ te zeggen 
is belangrijk, evenals 

leren om ‘ja’ te zeggen. 
(Richard Foster)

Mensen rondom Jezus: Maria (vierde Advent)

Overgave is het
geneesmiddel voor trotse

mensen.  Je hoeft dan niet
meer bang te zijn om iets te

verliezen, want je hebt
alles al verloren.  Overgave

is jezelf weggeven,
vergeten, verliezen. 

(Willem de Vink)


