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Preek over Lucas 1: 46-55, De Bron Assen 11 dec 2022 Derde advent 

Een revolutionair adventslied 

Schriftlezingen  Jesaja 2: 1-5 en Lucas 1: 39-56 

Gemeente van Jezus Christus, 

Het Magnificat. De lofzang van het meisje Maria. Zij is in verwachting van een zoon. Ze moet 

hem Jezus gaan noemen, zo heeft de boodschapper van God haar gezegd. Bij haar familielid 

Elisabeth zingt zij het uit. Maria zet niet zichzelf op de voorgrond. Ze zingt van Gods 

barmhartigheid, voor haar en alle generaties. 

Ze begint dan ook bij zichzelf en eindigt met Abraham en zijn nageslacht. Er loopt een lijn 

van Gods barmhartigheid de generaties door. En Maria ziet die lijn bij zichzelf uitkomen. God 

heeft zich immers om haar bekommerd. Moeder van de Heer mag zij worden. 

Maria maakt God groot. Waarom? Omdat God op zijn manier groot is. Niet door zich op een 

balkon te laten toejuichen. Maar omdat Hij in de diepte heeft gekeken. ‘Hij heeft oog gehad 

voor mij, zijn minste dienares’, zo zingt Maria. Onverdiend en onverwacht valt haar dit te 

beurt. Want God kijkt niet zoals wij vaak kijken: eventjes langs komen, een toeristische tour 

maken, rondkijken en weer weg wezen. 

God kijkt – om te kiezen- voor de diepte. Hij kijkt – om te komen- in de diepte. Hij komt op 

deze wereld af. God kijkt- in de diepte- naar de vernederden der aarde. Mensen weggetrapt 

in de grond. 

Luther zei; onze God zetelt in de hoge; hij kan niet ‘boven zich kijken’; want er is niemand 

‘boven hem’. En Hij kan niet naast zich kijken, want er is niemand naast Hem. God kan alleen  

maar in de diepte kijken. En dat doet Hij. Diep buigt hij zich om te kijken naar hemel en 

aarde. De zwakke tilt Hij op, de arme haalt Hij uit de modder. 

De lofzang van Maria is vol van deze beweging. God kijkt. Maria heeft zijn ogen gezien. De 

ogen van de Barmhartige. 

God is in de diepte gekomen, in de nood en dood van mensen. Was dat niet zo, dan waren 

we pas werkelijk verloren. Overgeleverd aan de vernietigers van het leven. Dan zouden 

brute machthebbers eeuwig een voorsprong houden op hun slachtoffers. 

Maria durft te zingen van ene omwenteling. Een revolutionair adventslied. Haar God laat zijn 

barmhartigheid gelden. Zijn hart spreken. Een wereldrevolutie begint. Machtsverhoudingen 

en bezitsverhoudingen worden omgekeerd. 

God kiest voor de diepte. Nu Hij de geschiedenis van het heil, met Abraham begonnen, grote 

allure laat aannemen, verrassend nieuw handelt, de horizon verlegt, gebruikt Hij geen elite, 
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geen toppolitici. Zijn macht is dat Hij de machtigen van deze wereld niet nodig heeft. Zijn 

grootheid is dat hij kiest voor het kleine, voor de vernederden der aarde. 

Mensen, door mensen vergeten, aan kant geschoven, weggestopt, komen terecht in Gods 

gezichtsveld. Dit is het revolutionaire van God. 

Hij neemt het op tegen hoogmoedigen, machtigen en rijken. En Hij komt op  voor geringen 

en hongerigen. Machtelozen brengt Hij tot aanzien. 

Een gedragslijn die haaks staat op wat onder ons geldt: het recht van de sterkste. Opzien 

tegen degenen die in aanzien staan, status, geld en macht hebben. 

Maria brengt onder woorden waarin God zijn barmhartigheid laat uitkomen. Mensen die 

zich verheven wanen, met grote verbeelding en zelfdunk menen de politieke en 

economische lakens te kunnen uitdelen, worden uit elkaar geslagen. Mensen met macht 

worden van hun voetstuk gehaald. Hun standbeelden worden omver getrokken. Rijken 

stuurt Hij weg met lege handen. 

Nu moeten we dit niet gaan vergeestelijken. Dit is wel gebeurd. Betrokken op het innerlijk 

van de mens. Maar zo verliest het zijn kracht en prikkel. Het is ook niet maar verleden tijd, 

maar actualiteit. 

Hoogmoedigen zijn die mensen, die neerkijken op anderen en ze minachten. Zelf omhoog 

klimmen over de ruggen van mensen die onderliggen. Machtigen en rijken: zij zijn hier 

degenen die feitelijk macht en geld hebben en doen wat ze willen. 

Geringen, machtelozen zijn mensen die letterlijk aan de onderkant van de samenleving 

zitten. Verstoken, beroofd zijn van de rechten van de mens. Zoals vastgelegd in de Verklaring 

van de Rechten van de mens ( 10 dec. 1948). 

Namelijk dat je niet onderworpen wordt aan marteling, foltering. Aan onmenselijke en 

mensonterende behandeling; aan willekeurige arrestatie of verbanning. 

Dat je de vrijheid hebt je mening te uiten. Recht hebt op arbeid en bescherming tegen 

werkloosheid. Recht op een levensstandaard, genoeg voor je gezondheid en welzijn. 

God kijkt in de diepte en kiest voor de diepte. Hij komt in de diepte. In Jezus is Hij hier 

aanwezig, bij de armen, gemartelden, de weerlozen, kanslozen en rechtelozen. Bij de 

hongerigen, daklozen, asielzoekers en bootvluchtelingen, bij de kindsoldaten en 

straatzwervers. God is in de sloppenwijken en onder drugsverslaafden. Als je God ergens wilt 

vinden, dan moet je zijn in het AZC en voedselbank. 

God, hij vergeeft zonden en is de partijganger van de armen. Zijn zorg gaat uit naar de 

zondaar en naar de bedelaar. 
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Maria’s loflied is een loflied op de rechten van de mens. Dit lied zet de verhoudingen op de 

kop. Een lied van de omgekeerde wereld. 

God is bewogen met het bittere lot van de mensen. Dat is zijn warmhartigheid. Een 

revolutionaire God. Het stuit Hem tegen de borst: al het onrecht, het geweld, de 

meedogenloosheid, de angst van mensen, de armoede. De noodzaak van voedselbanken. De 

uitbuiting van mensen, een wereld van drank- en drugsproblemen. Dat wil niet zeggen dat 

elke machthebber en rijke onrechtvaardig is. En elke arme en hongerige rechtvaardig. 

Het gaat hier om de verhoudingen in de wereldsamenleving. Macht en rijkdom zijn niet vies 

en corrupt, omdat het macht en rijkdom is. Maar hoe gaan wij er mee om?  Bij misbruik 

worden ze getroffen door Gods veroordelende kritiek. 

Wanneer macht en geld gehanteerd worden ten koste van de geringe en weerloze. Waar 

rijkdom en macht gebouwd zijn op onrecht, hebben ze geen toekomst. We zien dat in de 

wereldpolitiek. Het onrecht gaat aan zichzelf ten onder. 

In het optreden van Jezus zien we wat Gods bedoeling met de wereld is: mensen in 

geestelijke en materiële nood optillen uit de diepte. Bevrijding van schuld, van zonden en 

heelmaking van het leven. Een menswaardig bestaan. 

Jezus is niet alleen gestorven voor onze zonden, ook om de kwade machten in deze wereld 

de doodsteek toe te brengen. Ook dat is verzoening. We moeten Jezus’ komst niet eenzijdig 

concentreren op het kruis. Ook op zijn leven onder de mensen. 

God kiest de kant van mensen, die niet in tel zijn bij hun medemensen. En vraagt van ons 

hun kant te kiezen. Dat betekent concreet: vechten tegen onrecht in de samenleving, 

vechten voor mensen in de knel. Tegen discriminatie en voor gediscrimineerden en 

gestigmatiseerden. 

Opkomen voor ex-gedetineerden, voor vluchtelingen en asielzoekers, voor etnische 

minderheden, voor de armen inde samenleving, de kwetsbaren en kanslozen, voor mensen 

van welke sexuele geaardheid ook. Voor aidspatiënten 

Maria’s lofzang stelt ons voor de lastige vraag: hoe gaan wij om met ons economisch 

systeem; met arbeidsverdeling, lastenverdeling, met de gezondheidszorg, de sociale 

voorzieningen, met het vreemdelingenbeleid. Maria’s loflied is politiek geladen, 

maatschappijkritisch. Haar revolutionair adventslied breekt in in onze politieke 

partij/verkiezingsprogramma’s.  

Nu kunnen wij dit loflied niet onder het vloerkleed vegen door te zeggen:: God zelf zorgt 

immers dat zijn Rijk komt. Laten wij ons maar beperken tot eigen zieleheil. Heel 

individualistisch. Natuurlijk, de wereldsamenleving is niet uitgeleverd aan wat wij er van 

maken. God zorg inderdaad dat zijn heerschappij zich doorzet. Maar hierbij zet Hij ons niet 

werkloos aan de kant. Hij schakelt ons in. 
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God keert verhoudingen om. Hij laat het niet bij het oude, Het startsein heeft hij gegeven. Hij 

is op zijn wereld afgekomen. En al zien wij nog weinig veranderd. Want: machtigen worden 

van hun troon gestoten. Maar andere heersers nemen hun plaats in. Onderdrukkers en 

onderdrukten volgen elkaar op. 

Toch, die hunkerende vraag in alle ellende naar waar God blijft, is het bewijs                          , 

een signaal dat God er tóch is en begonnen is. Gods licht breekt door, zo zingt Maria. 

En vragen wij waar God met zijn gerechtigheid blijft. Wanneer Hij dingen en mensen recht 

zet, terecht zet. Want de wereld laat een puinhoop zien. 

God stelt ons een tegenvraag: nu Ik gekozen heb voor de verworpenen der aarde, waar 

blijven jullie? 

AMEN 

 

A. Hekman, Assen 


