
Verkondiging 

 

Terwijl Maria voor miljoenen christenen over de hele wereld  zo belangrijk is, komt ze toch maar erg 

weinig voor in de Bijbel. De verhalen over haar zijn op de vingers van één hand te tellen. Zo kennen 

we het beroemde verhaal van de aankondiging door de engel, dat we zojuist gehoord hebben. Maria 

krijgt van Godswege te horen dat ze een heel bijzonder kind zal gaan krijgen, een kind dat van grote 

betekenis zal worden voor de heilsgeschiedens van God met ons mensen.                                             

Het tweede verhaal dat we over haar kennen, komt er onmiddellijk achteraan: nl dat ze naar haar 

nicht Elisabeth op bezoek gaat, die ook zwanger is. En ook zij is dat geworden door goddelijk 

ingrijpen, op een leeftijd dat ze al in of net over de overgang heen was.                                                   

En er is het verhaal over de twaalfjarige Jezus, die in de tempel achterblijft, terwijl zijn moeder en 

vader hem dodelijk ongerust overal aan het zoeken zijn.                                                                            

We kennen vervolgens ook nog het verhaal over de bruiloft in Kana, waar Maria haar moederlijke 

invloed aanwendt om Jezus ertoe te bewegen dat hij het nijpende tekort aan wijn opheft,                  

En tenslotte weten we dat moeder Maria bij haar zoon Jezus was toen hij aan het kruis stierf. 

We kunnen ons wel eens afvragen of Maria wel zo'n benijdenswaardig leven heeft gehad. Is het wel 

zo fijn om uitverkoren te worden? Hoe is het om de moeder te zijn van een kind dat ter wereld komt 

om een grote missie te volbrengen? Hoe is het om als instrument te worden gebruikt in een plan dat 

je begrip verre te boven gaat? Hoe is het als je als moeder een kind hebt die je met twaalf jaar al de 

baas is in geestelijk opzicht? Om maar niet te spreken hoe het is als je als moeder moet toezien  dat 

je kind om het leven wordt gebracht. 

In het evangelie van vandaag beschrijft Lucas de ontmoeting van de engel met Maria. Maria wordt 

door de engel begroet als een begenadigd mens in Gods ogen. Ze staat bij God in aanzien en van 

Hem zal ze haar kind ontvangen. Maria is dan de nuchtere vrouw die vaststelt dat zij in haar 

omstandigheden van dat moment geen kind kan krijgen. Met dat antwoord staat ze in de rij van de 

grote vrouwen van haar volk. Ze hoort bv bij Sara die lachte bij de belofte van een kind: ze was toch 

al veel te oud! Maar Maria verstaat het teken van Godswege pas op het moment dat ze van de engel 

hoort dat haar nicht Elisabeth ondanks haar hoge leeftijd ook zwanger is. En daarom beslist Maria 

dat ze haar leven open wil stellen voor de belofte en wil ze aanvaarden dat het onmogelijke 

werkelijkheid kan worden. Ze geeft zich over aan Gods woord en laat Hem toe, Hij die in haar 

bestaan wil wonen. Haar antwoord is:"Mij geschiede naar Uw woord". Maria wordt de mens waarin 

Gods woord groeit en gestalte krijgt als een mens van vlees en bloed. Zij wordt met haar leven en 

met haar lichaam de tempel waaruit de Messias, de Zoon van God, verschijnt. 

God die in haar leven komt. Dat bezingt Maria in haar loflied. Hij is een God die oog heeft voor 

zwakke mensen, voor verstoten en ontrechte mensen op deze aarde. Zij zingt over de trouw van 

God, van generatie op generatie, trouw aan het woord dat hij eerst Abraham, later DAvid heeft 

gegeven. 

Mensen mogen die trouw van God ook aan den lijve ervaren. Dat gebeurt ook in het leven van alle 

mensen die hun bestaan voor God openstellen. Ook zij worden als het ware een tempel voor God. Zij 

worden levende monumentenvan geloof en liefde: getuigen van Gods trouw en gerechtigheid. 



Maria was een vrouw die zich voor Gods woord openstelde en daarom werd ze een begenadigde. 

Maar nogmaals, in de Bijbel komt Maria maar mondjesmaat voor, terwijl ze toch zo'n grote plaats in 

de harten en levens van zoveel mensen heeft. Overal in de wereld wordt ze aanbeden en te hulp 

geroepen en in vertrouwen gnomen. Ook in Nederland is een grote Mariadevotie. Ik denk dat dat 

komt omdat ze een vrouw is en een moeder. Ik denk dat ze voor veel mensen  zo veel gemakkelijker 

benaderbaar, zoveel toegankelijker is, omdat ze bij wijze van spreken het vrouwelijke gezicht van 

God is. Mensen praten gemakkelijker met een vrouw, zeker met een moederlijke vrouw, dan dat ze 

zich in hun gebed rechtstreeks tot God de Vader of God de Zoon richten, zo stellen we ons dat voor. 

Vrouwen vragen haar hulp in verband met hun kinderen; ze was immers zelf een moeder. Velen 

praten met haar bij wijze van spreken als met vrouwen onder elkaar. we bidden tot haar met de 

woorden van het Wees Gegroet. Als u wilt, mag u het met me meebidden. Amen 


