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Loflied van Maria 
 

 

 

 

 

Welkom aan iedereen op deze zondagsviering. 
 
Twee weken terug hebben we het verhaal gehoord over Hanna en we 
hebben het loflied beluisterd waarin zij God verheerlijkte. Hanna, de 
onvruchtbare, zingt haar vreugde uit omdat God haar genadig is 
geweest. Nu ze zwanger is, kan ze eindelijk haar rug rechten en haar 
echtgenoot vol vertrouwen in de ogen kijken. Eindelijk is ze in staat de 
pesterijen van de andere vrouw van haar man het hoofd te bieden. Die 
had hem al meerdere kinderen geschonken en treiterde Hanna met 
haar onvruchtbaarheid. Maar nu is Hanna zwanger, en ze herleeft. En 
uit dankbaarheid belooft ze haar zoon aan God toe te wijden. Hij heet 
dan ook Samuel, wat betekent: in dienst van God. Hij zal diegene zijn 
die de eerste koning in Israël aanstelt.  
Vandaag nemen we de draad van deze lofliederen weer op. We 
luisteren naar het bekende loflied dat Maria zingt in de ontmoeting met 
haar nicht Elisabeth, haar Magnificat. 
 
En we bidden dat ook voor ons licht mag opgaan bij het licht van de 
paaskaars en de derde adventskaars.  

  



 

  

Overweging:  
over stem en tegenstem en een geschiedenis van vertrouwen... 
 
Het verhaal van Hanna situeert zich in de woelige tijd dat de joodse gemeenschap nog 
vorm moet krijgen. Ze zijn nog maar pas aangekomen in het zgh. beloofde land. Er is 
veel geweld. Het leven is niet goed in het beloofde land. Er is geen organisatie, geen 
betrouwbare rechtspraak, er zijn voortdurende aanvallen van de Filistijnen die roven 
en plunderen. Mensen zoeken rust en financiële zekerheid, stabiliteit. Er moet een 
koning komen. Uiteindelijk wordt David begroet als koning van het één gemaakte 
volk. Hij brengt vrede en welzijn. Dank zij het leger en de belastingen.  
Zo luidt de officiële versie van het hof. Vanaf koning David tot koning Albert II. 
Berichten die altijd een beetje euforisch klinken. Een beetje geïdealiseerd. Om niet te 
zeggen tendentieus. Niet zelden verdoezelen ze de concrete realiteit, want er is veel 
waarover niet wordt gesproken.  
 
Het boek Samuel waarin dat loflied van Hanna voorkomt laat duidelijk een 
tegenstem horen. De stem die opkomt voor de mensen die dreigen onder de voet te 
worden gelopen. Het verhaal van mensen als Hanna. Ze moeten vechten om het 
hoofd boven water te houden. Om niet ten onder te gaan bij zoveel geweld. Verbaal 
geweld. Propaganda. Maar blijkbaar ontdekken ze bij zichzelf een bron van 
vertrouwen. Van zelfbewustzijn. Zij ademen een andere zekerheid dan de financiële 
en materiële. Dit verhaal laten horen is het oogmerk van de auteur van het boek 
Samuel.  
 
Wat vertelt dat verhaal? Er zijn mensen die ontdekt hebben wat het leven samenhang 
geeft; hoe het zinvol kan zijn. Dit komt onder meer in een aantal lofliederen naar 
voor. Gewone mensen die vreugde ontdekt hebben omdat ze er mogen zijn. Die dat 
uitzingen. Het klinkt ook in het loflied van Maria. De machtige heeft grote dingen aan 
mij gedaan. Het klinkt inderdaad alsof God van hierboven ingrijpt.  
 
Hanna en Maria drukken zich in termen van het godsbeeld van mensen uit die tijd. 
Tijdgebonden beelden dus. Zoals alle godsbeelden. Wat wil je? Ze zijn stuk voor stuk 
door mensen bedacht. Veel van die beelden zeggen ons vandaag niets meer: God als 
wetgever of rechter of koning, of aanvoerder van de troepen. We kunnen die ook 
probleemloos achter ons laten omdat de klemtoon ligt bij de eigen ervaring. Het gaat 
om de vraag wat mensen laat leven. Hoe ze de erkenning daarvan uitdrukken is mede 
bepaald door de denkbeelden en dus ook de godsbeelden van de cultuur waarin ze 
leven. Maar het gaat ten diepste om wat mensen hoop, troost en vertrouwen geeft.  
 
Want, doorheen die tijdgebonden beelden ontdekken we toch wel een rode draad. 
Daarin klinkt juist een ervaring door die we herkennen tot op vandaag.  Dat is de 
ervaring van een stem, een roepstem die mensen bij zichzelf brengt. “Stem” is een 
beeld. Stem zegt dat je je aangesproken weet. Dat je iemand bent, wie je ook bent. 
Dat je een naam hebt en een gezicht. Dat je medemens kunt zijn. Dat je iets voor 
elkaar kunt betekenen. Het hoeft niet groots te zijn. Maar dat besef: je voelt je erdoor 
gedragen. Het spreekt van vertrouwen. Mensen die er zich  aan overgeven voelen zich 
gedragen. Die stem krijgt daarom ook nog andere namen: vader of moeder. Beelden 
die geborgenheid uitdrukken. Of die zeggen dat het goed is zich aan die stem toe te 



vertrouwen. Vandaar ook die andere beelden: dat van een kloek die haar jongen rond 
zich verzamelt, in bescherming;  of een adelaar die haar jongen op vleugels draagt;  of 
een moeder die het kind van haar schoot toch niet kan vergeten, en zelfs al zou zij: Ik 
niet. Beelden van vertrouwen. 
 
De Bijbel: historisch heb je er nauwelijks iets aan. Wie daarop mikt is gauw 
uitverteld. Het is de profetische traditie die heeft ingezien dat het leven zich in eerste 
instantie afspeelt in het alledaagse. Wie zich daar gewaardeerd voelt, weet zich 
erkend. Voelt zich iemand. Die heeft toekomst.  Plastisch wordt dit uitgebeeld in de 
kinderloze vrouwen in de bijbel. Wat hen te beurt valt is toekomst die open gaat. Zij 
zijn het die de toekomst dragen, de toekomst openbaren: open baren.  
 
De lofzang van Maria is een herhaling van het loflied van Hanna. Een actualisering 
ervan. Het wordt niet gezongen in de hoofdstad Jeruzalem, niet in de tempel. Maar in 
Nazareth. En het speelt zich af onder twee vrouwen die zich herkennen in elkaars 
vreugde. Ze stralen kracht uit. Ze dragen een belofte. Ze voegen zich in in een 
geschiedenis van vertrouwen. Want beide kinderen die uit deze vrouwen 
geboren worden, zijn niet het product van planning en berekening maar van 
ontvankelijkheid. En zij luiden een tijd in van vertrouwen voor ieder die zich 
daarvoor open stelt. Dit is geen pleidooi voor gedwee afwachten wat ons overkomt. 
Het is veeleer een oefenen in openheid voor wat nog komen kan.  
 
Opnieuw: het gaat niet om een reportage van feitelijke gebeurtenissen. Het is 
verzinsel. Maar wel gelovig verzinsel. Het zegt namelijk alles over wat onze concrete 
werkelijkheid kan zijn of worden. Geen zielige gelatenheid.    
 
Integendeel. Maria staat voor hen die zich door niets of niemand  laten overdonderen 
of imponeren. Zij staat voor alle mensen die hun rug rechten, zoals Hanna, zoals 
Elisabet. Ze bestaan hier in ons midden. Ze leven  midden onder ons. Ze dragen het 
leven. Ze waarmerken onze geschiedenis. Uit ervaring hebben ze weet van andere 
krachten. De kracht die schijnbaar uitzichtloze situaties open baart.  Een geschiedenis 
van vertrouwen.  
 

 
Magnificat (Lucas 1, 46-55) 
 

‘Mijn ziel prijst en looft de Heer, 
mijn hart juicht om God, mijn redder: 
hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares. 
Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen, 
ja, grote dingen heeft de Machtige voor mij gedaan, 
heilig is zijn naam. 
Barmhartig is hij, van geslacht op geslacht, 
voor al wie hem vereert. 
Hij toont zijn macht en de kracht van zijn arm 
en drijft uiteen wie zich verheven wanen. 
Heersers stoot hij van hun troon 
en wie gering is geeft hij aanzien. 



Wie honger heeft overlaadt hij met gaven, 
maar rijken stuurt hij weg met lege handen. 
Hij trekt zich het lot aan van Israël, zijn dienaar, 
zoals hij aan onze voorouders heeft beloofd: 
hij herinnert zich zijn barmhartigheid 
jegens Abraham en zijn nageslacht, 
tot in eeuwigheid.’ 

  
   

Overweging: over loven 
 
Het Magnificat wordt een loflied genoemd. Maar wat is loven? Dat is niet eenvoudig. 
Loven is een van die woorden die veel en veel groter zijn dan hun 
woordenboekbetekenis, dan wij ook zelf maar kunnen beseffen. Leg maar eens uit 
wat zegenen is, of de vrede die wij elkaar elke viering wensen, en wat vieren is, of 
genade, of gerechtigheid... Dat zijn woorden die niet te vangen zijn, niet in te perken, 
die alleen maar groter kunnen worden. Groter in ons hoofd en ons hart, groter in de 
maatschappij. Woorden die roepen, die de weg tonen, die opjagen. Woorden die ver 
voor ons begonnen zijn, en ver na ons zullen doorgaan... 
 
Toch wil ik een poging wagen om het woord loven op z’n minst toch een beetje te 
begrijpen. Ik vertrek daarom van een ander woord, dat we allemaal kennen en dat er 
familie van is: compliment. Ieder van ons weet uit ervaring wat een compliment is, 
hoeveel deugd een compliment kan doen. Geef toe, er zijn complimenten waar een 
mens een leven lang van leeft.   
 
Als ik denk aan compliment, dan vallen mij verschillende dingen op. Ten eerste: een 
compliment verheft degene die hem krijgt, maar verheft ook degene die dat 
compliment geeft: er zit in een compliment vaak oprechte blijdschap om iets dat goed 
en mooi is bij iemand anders, en die blijdschap maakt ook degene die een 
compliment geeft een mooier mens.  
Ten tweede: ik heb het natuurlijk niet over complimenten met bijbedoelingen, om in 
de gunst te komen van iemand. Een compliment moet echt zijn, ontstaan uit een 
diepe verwondering, anders is ze waardeloos, ja zelfs een belediging soms. Iemand 
die een compliment geeft, moet kunnen uitleggen wat het is dat hem zo positief 
getroffen heeft, als de ander daarnaar vraagt.  
En ten derde: een compliment geven en krijgen maakt twee mensen aan elkaar 
gelijk: geven is mooi, maar aanvaarden is ook geven, teruggeven. Trouwens, iemand 
die spontaan een compliment maakt, doet dat toch ook omdat hij zelf iets gekregen 
heeft? Iets moois dat verrast, dat blij maakt. Twee mensen delen gelijk iets in het 
leven dat hen allebei raakt in zijn schoonheid en goedheid.  
 
Maria geeft een compliment aan Jahweh. Een groot compliment. Meer dan een 
compliment, een lofzang. En ze tilt ook zichzelf met die lofzang op. Wonderlijk toch, 
dat samengaan van het grote en het kleine. Jahweh krijgt lof voor een schepping die 
veel meer wil en kan zijn dan biologisch overleven. Die een belofte is. Net daarom is 
er die bijbelse omkering van de waarden: ook voor de arme, ook voor de machteloze 
wil en zal deze wereld “een geschiedenis van vertrouwen” zijn. En zij, Maria, is daar 
het levende voorbeeld van. Want wie is zij, niemand toch, een naamloos, onzichtbaar 



meisje. En net zij looft de wereld als een plek geschapen voor bevrijding, als een plek 
waar mensen worden gezien, ook als ze onzichtbaar zijn. Hij heeft oog gehad voor 
mij, zijn minste dienares. Het komt van heel diep, die ervaring van bevrijding, want 
ze kan het uitleggen met duidelijke woorden. En ze durft die grote bron van leven in 
en rond haar toespreken, alsof ze de gelijke is...  
 
Loven is hetzelfde als een compliment, maar veel groter. Loven kijkt verder dan de 
eigen kleine ervaring, ziet een belofte voor een hele wereld... In loven zit daarom 
altijd een opdracht. Want wat Maria hier doet, is niet meer of niet minder dan zeggen 
dat iedere mens opgetild moet worden. Dat visioen blijven uitzeggen, uitzingen, heeft 
woorden nodig die groter zijn dan de gewone, woorden die nooit opgeven omdat ze 
doorgegeven worden van generatie tot generatie en geen enkele generatie er de 
volledige volheid van kan zien...     
 
Maar zo gemakkelijk gaat het niet altijd, dat loven. Hoe kun je een wereld loven die 
soms zo onrechtvaardig en onwaarachtig tekeer gaat? Als het lijden te groot wordt, 
hoe moet ik dan nog loven en prijzen?   
Die vraag is pertinent, kijk maar naar het verhaal van Job. Krijgt Job antwoord op 
zijn vele terechte vragen? Volgens mij krijgt hij geen antwoord van Jahweh. Er is 
wellicht ook geen antwoord op het waarom van lijden. Maar dan, op het einde van het 
verhaal van Job, gebeurt er iets merkwaardigs: Jahweh begint plots de schepping te 
loven. En het wordt een prachtige lofzang, in magnifieke beelden: waar was jij toen 
de aarde werd gebouwd? Waar was jij toen de zee los wilde breken uit de 
moederschoot, gekleed werd in wolken en gehuld in windsels van morgenslierten? 
Waar in het oosten waaiert de dageraad uit? Heeft de regen een vader? Van wie 
stammen de dauwdruppels? Uit welke schoot komt het ijs voort, wie is de moeder 
van decrijp die uit de hemel valt? 
Geen vragen meer, maar beelden; geen antwoorden, maar een blik, die een lofzang 
wordt, een zang, een gedicht, over al die “wondere dingen” zoals Jahweh ze noemt. Ik 
denk dat we hier bij de kern van loven terecht komen: loven heeft inderdaad alles te 
maken met verwondering, met grote verwondering. Jahweh breekt Job vrij uit zijn 
onmachtig opgesloten zitten in zichzelf, uit zijn immense en terechte verbittering en 
leert hem weer kijken. En wie het verhaal leest, ziet dat het werkt: Job verandert, 
spreekt anders, hij erkent het grotere leven rondom hem, hij leert weer mee-leven 
met zoveel dat ook in leven is.  
 
Loven is diepe verwondering uitspreken, om een wondere wereld, die zo’n grote 
belofte in zich draagt. Dat zien, en met elkaar delen, en elkaar dat weer leren zien, 
werkt genezend, zoals bij Job. En maakt een jonge vrouw groot. Laten we elke dag 
doen zoals in het volgende lied, en zeggen: adem in mij, stroom in mij. Het zijn grote 
woorden aan wie het het vragen, maar hoe klein we ook zijn, we durven ze zingen en 
vertrouwen...  
  
 

Vredeswens  
 
Laten we elkaar, zoals elke zondag en misschien ook tussendoor, de vrede wensen, als 
een kleine belofte van mens tot mens, en als een belofte voor heel de wereld...  
 
 
  


