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Preek van ds. H.U. de Vries, gehouden in de Pelgrimskerk te Amsterdam op zondag 12 december 2021. 

Hoofdlezing: Lucas 1:39-56. 

Overige lezingen: 1 Samuel 2:1-10 en Filippenzen 4:4-7. 

 

Gemeente van Jezus Christus, 

 

Het blijft een intrigerend gebeuren: de ontmoeting van de jonge, nog maar net zwangere Maria 

met haar veel oudere, intussen zes maanden zwangere, familielid – mogelijk nicht – Elisabet. 

Beide vrouwen zijn zwanger door een wonderlijk ingrijpen van God: Mária ondanks het 

ontbreken van de seksuele omgang met een man, en Elísabet ondanks haar onvruchtbaarheid 

en haar gevorderde leeftijd. Hun beider wonderlijke zwangerschappen getuigen van dit ene: dat 

de God van Israël zal doen wat voor zwakke mensen als u en ik niet mogelijk is: zijn messiaanse 

verlossing bewerken, zijn messiaanse koninkrijk oprichten. 

Maria is, wanneer ze besluit Elisabet op te gaan zoeken, op de hoogte van het wonder dat zich 

in het binnenste van Elisabet voltrokken heeft. De engel Gabriël heeft het haar immers nog 

maar kort geleden verteld, toen hij haar aankondigde dat ook zij, evenals haar verwante, 

zwanger zou worden. Omgekeerd weet Elísabet nog niets over de toestand van Maria. 

Maar dat verandert snel: ook Elisabet wordt van Godswege op de hoogte gesteld. Want als 

Maria, haastig afgereisd vanuit Nazaret in Noord-Israël naar de woonplaats van Elisabet en haar 

man in het zuiden, de deur van hun woning opent en roept ‘Dag Elisabet, hier is Maria!’, springt 

Elisabets kindje op in haar schoot. Op dat moment wordt Elisabet gegrepen door de Geest van 

God, die haar inzicht geeft in wat er plaatsvindt. Geïnspireerd door die Geest doorziet ze dat 

haar baby, de kleine Johannes in wording, opsprong van vreugde, omdat hij in het binnenste 

van Maria het kindje herkende wiens voorloper hij eenmaal zijn zou. Ook Elisabet begrijpt nu 

dat Maria zwanger is en dat de vrucht in haar schoot niemand minder is dan de Messias. Met 

de kreet van een profetes schreeuwt ze het uit: ‘Maria, jij bent de meest gezegende, de meest 

begenadigde, van alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van jouw schoot! Jij bent de moeder 

van mijn messiaanse Heer! Vanwaar overkomt mij deze eer, dat jij, bijzonder werktuig van 

God, naar mij toekomt?’  

Ja, méér nog ziet het geïnspireerde geestesoog van Elisabet: zij kijkt terug in de tijd en neemt 

de houding van geloof en overgave waar die haar nichtje ten toon spreidde, toen de engel haar 

zwangerschap aankondigde en Maria antwoordde: ‘Mij geschiede naar uw woord.’ Met 

profetisch gewicht spreekt Elisabet op grond van dit betoonde vertrouwen de eerste 

zaligspreking uit die we in de evangeliën tegenkomen: ‘Zalig – gelukkig vanwege Gods 

betoonde gunst – is zij die geloofd heeft dat volbracht zal worden wat haar van de kant van de 

Heer gezegd is.’ 

Gemeente, wat een vreugde vanmorgen op deze zondag ‘Gaudete’, zondag ‘Verheug u!’ – 

vreugde door de Heilige Geest, de grote gave van Gods bevrijdende toekomst, die zeer actief 

wordt, nu die toekomst op aanbreken staat: vreugde bij de kleine Johannes, die opspringt in de 

schoot van zijn moeder als hij door de werking van die Geest1 Degene herkent die hij zal gaan 

dienen. Vreugde bij Elisabet, die het uitschreeuwt van profetisch enthousiasme zodra zij, 

eveneens vervuld met de Geest, tot het besef komt dat Maria zwanger is van de aanstaande 

Messias. Ja, vreugde om de komende redding mag er zijn vanmorgen: God staat op het punt 

zijn messiaanse rijk te laten aanbreken in de donkerheid van onze aardse werkelijkheid. 

Maar er is nóg meer vreugde en nóg meer werking van de Geest in ons evangeliegedeelte van 

vanmorgen. Want als Maria al die onverwachte, goede, profetische woorden van Elisabet heeft 

gehoord, wordt blijkbaar ook over haar de Geest van God vaardig en spreekt ook zij, in het 
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spoor van de eens onvruchtbare, oudtestamentische Hanna, profetische vreugdewoorden die 

duidelijk maken wat de komst van haar kindje teweeg zal brengen. 

 

Gemeente, de Lofzang van Maria: zo kennen wij de woorden die Maria spreekt. Anderen 

noemen haar lofzegging het Magnificat, naar de aanvangswoorden ervan in de Latijnse 

bijbelvertaling: ‘Magnificat anima mea Dominum’: ‘Groot maakt mijn ziel de Heer.’ Eindeloos 

veel componisten hebben dit Magnificat op muziek gezet, daar het niet alleen dagelijks in 

kloosters wordt gereciteerd, maar wereldwijd ook in een groot aantal kerken een vast gezongen 

onderdeel is gaan vormen van de dagelijkse getijdendiensten. Ook wij zijn met de woorden van 

Maria’s lofzang vertrouwd en lezen of zingen ze gewoontegetrouw in de adventstijd. Maar 

hebben wij ooit erbij stilgestaan wat ze eigenlijk betekenen? 

Het begin van de lofzegging is niet zo moeilijk: Maria looft God met blijdschap, omdat Hij 

haar, meisje van eenvoudige komaf, ten overstaan van velen een erepositie heeft gegeven door 

haar moeder van de Messias te laten worden. 

Vanuit dit persoonlijke begin trekt Maria vervolgens een bredere cirkel van mensen die evenals 

zij in hun kleinheid Gods heil ervaren mogen, een cirkel die echter minder wijd is dan wij vaak 

denken: wat Maria aankondigt, is niet een wereldwijd actieprogramma, zoals wij veelal menen, 

maar primair een belofte van Gods bevrijdend handelen aan Maria’s volksgenoten, en wel aan 

diegenen uit Israël die zijn naam vrezen, zoals het slot van vers 50 zegt, dat wil zeggen: aan 

degenen die zich de ware verbondspartners van Israëls God tonen, degenen die ondanks de afval 

van velen Gods gezag zijn blijven respecteren en leven naar zijn wil: Elisabet en Zacharias zijn 

zulke mensen, Maria zelf, maar ook de oude Simeon en Anna, over wie Lucas ons later het een 

ander vertellen zal.2 Die relatief kleine groep binnen Israël, die ‘vrome rest’, zoals de 

oudtestamentische profeten het noemen, zal, samen met allen die later in hun spoor zullen 

treden, het heil ontvangen dat met de geboorte van Maria’s kind gerealiseerd zal worden. Zij 

zijn niet de hoogmoedigen die zichzelf genoeg zijn en in hun hart menen geen God nodig te 

hebben. Zij zijn niet de machtigen, die menen dat zij onaantastbaar zijn en door een repressief 

beleid hun machtspositie in stand houden, zoals de Romeinse heersers in Maria’s dagen of 

Poetin, Loekasjenko en de militairen van Myanmar in de onze; zij zijn niet degenen die in 

overvloed leven en bij gebrek aan behoefte God allang vaarwel gezegd hebben, zoals vele van 

onze medeburgers in ons welvarende land. Nee, de godvrezenden uit Israël voor wie het 

messiaanse heil bestemd is, zijn de van God afhankelijke ‘kleinen’, zij die Hem nodig hebben 

en in geloofsvertrouwen naar Hem opzien om hulp: ‘nederigen’ noemt Maria hen, en ‘hen die 

honger hebben’, lichamelijk én geestelijk. Zij zullen, in een radicale omkeer van de waarden 

van de geldende wereldorde, door God zelf worden uitgered en verhoogd, terwijl hun 

verdrukkers, die in hun ik-gerichtheid meenden dat hun positie verzekerd was, het onderspit 

zullen delven. Zo zeker is Maria van dit wonderlijke heil dat komt, dat ze erover spreekt in de 

verleden tijd: alsof het al gebeurd is. 

En dan volgt het einde van Maria’s lofzegging. Maria begon met een privélofzang vanwege de 

wonderlijke omkeer van haar eigen lot; zij trok vervolgens de cirkel breder om de komende 

omkeer te bezingen van het lot van haar godvrezende volksgenoten; zij eindigt met het 

blootleggen van het Schriftuurlijk fundament waarop dit messiaanse heil berust: Gods belofte 

van barmhartigheid aan Abraham, zoals later herhaald aan diens zonen, de vaders van Israël. 

Want wat had God ook al weer aan Abraham en diens zonen beloofd? Was het niet dit, dat Hij 

een eeuwig verbond zou oprichten met Abrahams nageslacht, dat Hij het volk Israël, dat uit 

Abraham zou voortkomen, tot een God zou zijn, en dat dit volk voor altijd het land Kanaän in 

bezit zou krijgen?3 Die belofte wordt, zegt Maria, met de geboorte van haar kind nieuw leven 

 
2 Zie Luc. 2:25-38. 
3 Zie bv. Gen 17:17v. 
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ingeblazen. Gods verbond wordt, ondanks de ontrouw van vele Israëlieten, dankzij Gods 

barmhartigheid vernieuwd, nu Hij op het punt staat door zijn Messias de Romeinen te verdrijven 

en de verdrukte vromen van Israël voor altijd in het hun toegezegde land te laten delen in de 

overvloed van zijn rijk. 

 

Gemeente, waarom lezen en zingen wij, Nederlanders uit de 21e eeuw, in de adventstijd 

eigenlijk Maria’s lofzang, als de inhoud daarvan primair een joodse aangelegenheid uit een 

intussen ver verleden blijkt te betreffen? Waarom worden wij lyrisch over een lofzegging die 

boven alles Israëls nationale bevrijding van het Romeinse juk bezingt, een bevrijding die er 

nota bene onder Jezus Messias niet eens gekomen is? Ja, waarom wordt in vele christelijke 

kloosters en kathedralen wereldwijd dagelijks het Magnificat gesproken of gezongen, als het 

primaire gebeuren waarnaar het verwijst intussen zo ver bij ons, niet-joodse mensen uit een 

geheel ander tijdsgewricht, vandaan lijkt te staan? 

Het antwoord luidt: omdat er, sinds Maria haar lofzegging uitsprak, in de Schrift 

ontwikkelingen hebben plaatsgevonden, waardoor ook mensen uit de volkeren van latere tijden 

zich alsnog in haar lofzang zijn gaan herkennen. Maria wist een aantal zaken nog niet, die pas 

later in het Nieuwe Testament duidelijk zouden worden: niet dat haar Zoon eerst zou moeten 

sterven voor de zonden van Israël en van de wereld om pas daarná de machtige Heerser te 

worden die zijn vijanden een kopje kleiner zou maken, niet dat dit laatste zou plaatsvinden bij 

zijn tweede komst, en evenmin dat mensen uit de volkeren, mensen als u en ik, op grond van 

hun geloof in Israëls Messias bij het geestelijke Israël zouden mogen gaan horen om, samen 

met Israëls vromen, wereldwijd te gaan delen in het heil dat in de belofte aan Abraham vervat 

is. 

Nu wij, anders dan Maria, dat alles wél weten: nu wij zijn gaan begrijpen dat Jezus Messias heil 

verschaft aan allen die in Hem geloven, uit de joden én de heidenen; nu wij weten dat Hij eerst 

komen moest om de zonden weg te dragen, om pas daarna terug te komen om de hoogmoedige 

machtigen te oordelen en de verdrukte vromen te verhogen; nu wij, kortom, het bredere 

perspectief kunnen schetsen dat aan Maria’s woorden mag worden toegevoegd, kunnen ook wij 

ons met Maria verheugen in datgene wat God ons door haar profetische woorden te zeggen 

heeft: dat het kind in haar binnenste de Redder zal zijn van allen uit alle tijden die, in het besef 

van eigen kleinheid, met geloof opzien naar God en verlangen naar bevrijding van de machten 

die hen verdrukken. 

Ja, de Lofzang van Maria, het Magnificat, wil, gelezen in het geheel van het Nieuwe Testament, 

ook ons, 21e-eeuwse gelovigen uit de heidenen, ertoe aanzetten ónze hoogmoed en ónze 

gehechtheid aan macht en bezit, waarmee we God zo makkelijk in de weg staan, prijs te geven 

en, met de nederige vromen van Israël zoals Maria, een houding van verwachtend opzien, van 

vertrouwend geloof aan te nemen, om het grote geschenk van het messiaanse heil te kunnen 

ontvangen dat God al de zijnen geven wil: in het heden de vergeving van onze zonden en de 

gave van zijn Geest, in de toekomst de volkomen bevrijding van alle machten die ons leven 

lelijk doorkruisen en knechten, de dood incluis.  

Ja, wanneer wij ons hart openen voor Jezus Messias en in alle eenvoud van Hem ons heil 

verwachten, hebben ook wij op deze zondag Gaudete reden om ons te verheugen – met Maria, 

met Elisabet, en met de kleine, opspringende Johannes. ‘Mijn ziel maakt groot de Heer, en mijn 

geest verheugt zich in God, mijn Verlosser!’ 

 

Amen. 

 

 


