
Als in Lucas 2 de engelen gezongen en de herders gesproken hebben, dan staat er: 
Maria bewaarde al deze grote woorden en bewaarde ze in haar hart. 
 
In Handelingen 1 verzamelen de leerlingen zich in een bovenzaal, in vs. 13 worden 
zij bij name genoemd, dan staat in vs. 14: Zij allen hebben eendrachtig volhard in het 
gebed, samen met enkele vrouwen en de moeder van Jezus, Maria en zijn broers 
 
Het is even verleidelijk als onmogelijk om uitvoerig in te gaan op de geschiedenis        
van Maria in de christelijke traditie, van sjofele uit Nazaret tot koningin-moeder in de 
hemel, die geschiedenis zegt veel over de Maria beleving door de eeuwen heen en 
de theologische ontwikkeling. Voor nu kunnen we alleen zeggen dat wat in het eerste 
millennium over Maria gezegd is, afgeleid wordt van wat over Jezus gezegd wordt,              
(431 Efese  Theotokos) 
 
Dat verandert in het tweede millennium, dan wordt de Mariologie verzelfstandigt en             
gaat de Maria-beleving een eigen weg. Vaticanum II brengt daar forse correcties op 
aan, echter met een minimale meerderheid en veel tegenstand van de behoudende 
bisschoppen. In het credo zijn Maria en Pilatus de enige twee met een naam, de een 
staat voor zijn begin, de ander voor zijn einde. 
 
Ik beperk mij tot de Schriftgegevens, dat is goed protestant. dat is echter niet de 
reden, dat is de beperking in de tijd. Ik heb gekozen voor vijf kenmerken van Maria: 
zij spreekt, zij zingt, zij bewaard in haar hart, zij zwijgt, zij is aanwezig.  
 
In Lucas 1 ligt het initiatief bij de engel die bij haar binnenkomt en haar groet. Maria 
is verbijsterd vanwege die groet. Dat was ongehoord. De farizeeën baden in die tijd: 
Dank u dat ik niet als heiden geboren ben, dank u dat ik niet als vrouw geboren ben. 
In een rabbijns tractaat staat als conclusie van een discussie; vrouwen worden niet 
gegroet. Dat werden alleen vrouwen van een bepaald allooi. 
 
Ook de inhoud zal haar ontsteld hebben, ook al is die indrukwekkend: vrees niet,                 
je hebt genade gevonden bij God. In donkere dagen van bezetting wordt haar, zo 
maar een jonge vrouw uit Nazaret, groot nieuws verkondigd. Je zult bevallen van      
een zoon, jij zult zijn naam uitroepen, niet je man. Zij wordt geroepen om toekomst  
te scheppen voor haar volk, door een koninklijk kind, niet naar erfrecht, wel vanuit                
de wil van de Eeuwige.  
 
‘Hoe zal dit aan mij geschieden?’ vraagt zij. Heilige Geest zal haar overschaduwen, 
zoals de ark in de woestijn overschaduwd werd door de wolk van zijn belofte, als 
teken van zijn nabijheid. Zij, een nog onaangeraakte met een niet-bekende schoot,               
zal vervuld worden van het kind-van-belofte. 
 
Israël kent een traditie van onmacht om geroepenen en beloofden te verwekken.  
In de taal van de Schrift; een gesloten schoot alleen door de Eeuwige te ontsluiten. 
Zo worden Izaäk, Simson, Samuël en Johannes geboren. Een keer gaat het daar 
bovenuit. Als het om de belofte van de Komende gaat, dan kiest het Evangelie           
voor het beeld van maagdelijke ontvangenis, niet als biologisch mirakel, wel om                    
aan te geven dat zij daarvoor ontvankelijk is, het vertrouwen heeft en dat niet uit  
man en macht, maar alleen van God uit de messiaanse mens geboren kan worden                       
 



Maria sprak: ‘Mij geschiede naar uw woord’. Met deze woorden wordt zij beeld en 
gelijkenis van Israël en van de gemeente. Wordt zij icoon van een werkelijkheid die 
verwijst naar God. .'Mij geschiede naar uw Woord', dat verheldert waar het om gaat 
bij het woord van de Eeuwige. Dat is geen uitwendig woord dat interessante feiten                   
te melden heeft, het is een woord dat ontroeren wil, de ingewanden beroeren, een 
woord dat hartverwarmend wil zijn, dat opricht en doet gaan, dat Maria raakt in haar 
ziel en haar zo bezielt. Het is een woord van genade, omdat het het woord is van 
Hem die genadig is.  
 
Die genade komt echter pas op gang als zij geantwoord heeft. Haar spreken verbindt 
de belofte en de vervulling daarvan. Waar het komen van de zoon de vleeswording 
van het woord is, daar is het antwoord van Maria de vleeswording van de genade. 
Hier verschijnt een vrouw die het woord aan zich laat geschieden, waardoor de 
genade voluit aardse werkelijkheid wordt omdat het aangekondigde woord in 
vervulling kan en zal gaan.  
 
In hoofdstuk 2 van Johannes, de bruiloft te Kana is het Maria die een gebrek 
constateert; zij hebben geen wijn. Zij wijst Jezus daarop en krijgt een vreemd                  
antwoord; ‘Vrouw, wat tussen jou en mij’. Dat doet haar vertrouwen niet te niet,       
tegen de bedienden zegt ze: ‘Doet wat hij jullie zegt’. Dat doen ze. Dan blijken                    
zes vaten water wijn van hoge klasse te bevatten. In Galilea, ver van Jeruzalem 
De eerste van de tekenen, zeggen we bij dit verhaal, dat het openbaar optreden                   
van Jezus in gang zet. Dat gebeurt door een woord van Maria. 
 
Zij zingt haar loflied. Wat opvalt is dat zij nergens zingt over haar kind. Zij weet; dit 
kind heeft een roeping die mij overstijgt. Dit kind gaat heel Israël aan, zij zingt dan 
ook over Abraham die gehoord heeft: ‘Ik zal jou tot een groot volk maken en door jou 
zullen alle volken op aarde gezegend worden’. Dat begint bij de geboorte van Izaäk.                 
Maria wordt de gezegende genoemd, zij zingt dat alle geslachten haar zalig zullen 
prijzen omdat door haar alle volken op aarde gezegend zullen worden. Dat begint bij 
de geboorte van Jezus. Daarmee wordt Israël niet afgeschreven, de lofzang is een 
korte samenvatting van de Hebreeuwse bijbel, vrijwel elke zin is er aan ontleend.  
 
Te midden van de vele moederlijke voorstellingen van Maria en van de namen die               
zij gekregen heeft is de lofzang eigenlijk een merkwaardig lied. Het is een krachtig 
revolutionair lied dat de vernederde verheft en de verhevene vernedert. Vanuit dit 
lied is een veelal verzwegen overlevering over haar goed te begrijpen. In het begin 
van de 16e eeuw breken in Duitsland opstanden uit van dagloners, herders en 
boeren. Al snel verschijnt Maria aan één van de herders, Hansje de Fluiter, en zegt 
hem dat grond en lucht, bossen en weiden toebehoren aan allen en niet alleen aan 
grootgrondbezitters, edelen en bisschoppen.  
 

Als engelen zingen en herders spreken, als hemel en aarde één groot feest zijn,             
dan is er één die zwijgt, die de woorden bewaart en overdenkt in haar hart. Die                    
zo de woorden bewaart en behoedt voor vluchtigheid en achteloosheid. Die zich 
realiseert dat ook zij nog maar aan het begin staat van het begrijpen van wat er in 
deze nacht geschiedt. En dat zij bereid is om dat te erkennen en te doordenken 
opdat ook zij gaandeweg zal gaan verstaan wat van Godswege in dit kind aan                 
heel het bestaande wordt geopenbaard. 
 



In het Johannes evangelie spreekt Maria aan het begin en zwijgt zij aan het einde 
waar zij met Johannes onder het kruis staat en zij door Jezus worden verwezen             
naar elkaar en zo de eerstelingen worden van zijn gemeente. Het is te vroeg om              
iets te zeggen of te doordenken, het verdriet is te groot. Maar ze staat er wel.                       
Zo verschijnt zij aan het begin en aan het einde van het evangelie van Johannes                 
en omvat daarmee heel het verhaal van Jezus. 
 

In het boek Handelingen dat zich beweegt van Jeruzalem naar Rome en verhaalt 
over de geboorteweeën van de jonge kerk komt haar verhaal tot een eind. Van de 
vrouwen en de broers wordt alleen zij bij name genoemd, zij zwijgt en wijdt zich met 
de anderen vurig en eensgezind aan het gebed.  
 
Zo tekent het evangelie haar niet allereerst als persoon, zij is het beeld, oerbeeld                
in vlees en bloed, van de dienares van de Eeuwige. Waar Jezus tegenover de 
gemeente staat als hoofd daarvan, daar staat Maria aan de kant van de gemeente  
en wel als eerste en voor-beeld-ige. 
 
In Maria die zegt: 'Mij geschiede naar uw woord', herkennen wij de gemeente als 
gemeente-van-het-diaconaat, die haar dienst aan de wereld volhardend verricht. 
In Maria die zingt, herkennen wij de gemeente als gemeente-van-de-liturgie, waar               
de lofzang gaande gehouden wordt en het samenspel van lied en gebed de toekomst 
open wil houden als toekomst-van-de-Levende. 
In Maria die al de woorden overweegt in haar hart, herkennen wij de gemeente als 
gemeente-van-het-leerhuis waar de woorden van de Schrift en van het leven op 
elkaar betrokken worden. 
 
En de gemeente zelf? Barnard zegt: de kerk is niet de schoot van Maria. Uit ons                
zal het niet komen, wij zullen het heil niet ter wereld brengen, het licht niet baren. 
Wij zijn de keel van Maria, wij nemen haar loflied over en houden zo Gods geheimen 
levend. In de bediening van het Woord, in het breken en delen van brood en wijn 
wordt de eucharistie van Maria, haar dank- en lofzegging herhaald. De kerkdienst                 
is een groot Magnificat. En zo moge het zijn. 
 
 


