
OVERDENKING 13 december 2020 

Iemand stuurde als favoriet Adventslied Lied 157a, dat zojuist gezongen is 

in. Ze schreef erbij: De tekst uit Lucas 1 vs 45 tot 56 heeft mij altijd 

ontroerd. Het omzien naar armen en verdrukten.  

Mensen tot hun recht laten komen!  

Ook nu is dit onderwerp nog heel actueel. Zelf werk ik voor een 

organisatie die zich inzet voor kinderen die het slachtoffer zijn van 

armoede en uitbuiting op diverse terreinen. 

Dit lied geeft me een beetje hoop en vertrouwen dat God omziet naar 

deze gebroken wereld. 

Het loflied van Maria wordt in de kloosters iedere dag gezongen bij de 

vespers. En in de Adventstijd klinkt het overal ter wereld. Een lied dat, ik 

herhaal het nog eens, want ik vind het heel mooi en treffend gezegd, 

mensen hoop en vertrouwen geeft dat God omziet naar deze gebroken 

wereld. 

Het is het lied van een moeder die een kind verwacht, of eigenlijk twee 

moeders die een kind verwachten, want Maria en Elizabeth delen samen in 

deze woorden. Heel het leven wordt gezien in het teken van deze 

verwachting. Niet alleen het kind van Maria is beroemd geworden, ook 

zijzelf. In de RK traditie is misschien nog wel meer dan Jezus zijn moeder 

Maria het beeld geworden van hoop, vertrouwen en troost temidden van 

een gebroken wereld. 

Voordat ik aan deze overdenking begon googelde ik op de woorden 

Maria’s loflied. En toen kwam ik al snel terecht bij een uitzending waarin 

presentatrice Annemiek Schrijver een gesprek heeft met cabaretier 

Herman Finkers. Het gesprek wordt gevoerd bij een prachtig 

Mariakappelletje in Beuningen middenin het land van Twente. 

Herman Finkers vertelt op de manier waarop alleen Herman Finkers dat 

kan over wat Maria voor hem betekent. Hij noemt haar de moeder van de 

wereld, van alles. En hij zegt: wat is nou een mooier beeld voor het geloof 

dan een jonge vrouw met een kind op de arm?  

Als u googelt op Herman Finkers en Mijn Maria komt u het filmpje vanzelf 

tegen, het duurt ongeveer 10 minuten. 

Wat Herman Finkers allemaal zegt over Maria raakte me. Maar ik merkte 

ook dat ik, dat net als trouwens ook Annemiek Schrijvers opmerkt, als 

protestantse zelf een andere beleving heb bij Maria.  

Waar ik vooral aan moet denken bij Maria en wat mij ook het meeste zegt 

is haar lied. Het Magnificat, het oudste adventslied.  



Het mooiste vind ik de aanhef, in de woorden van de Naardense Bijbel:  

Groot maakt mijn ziel de Heer. De NBV vertaalt daar Mijn ziel prijst en 

looft de Heer. Maar dat groot maken vind ik juist zo mooi. Magnificat, 

magnificare betekent letterlijk groot maken, magnus is groot, denk aan 

het woord magnifiek, magnificat anima mea Dominum.  

Blijkbaar kán een mens dat: de naam van God groot maken in deze 

wereld. Uit dat verlangen is Jezus geboren en heel zijn leven was er vol 

van. Maria en Jezus delen het intense verlangen om de naam van God 

groot te maken in deze wereld. 

Een mens kan ervoor kiezen de werkelijkheid waar Gods naam voor staat 

de volle ruimte geven om te groeien en groot te maken. Of hij kan ervoor 

kiezen deze ruimte juist klein te maken, weg te nemen. Een hele 

fundamentele keuze.  

Kwaad van iemand spreken betekent iemand klein maken, het woord 

kleineren zegt dat ook, iemand levensruimte ontnemen. Maar als je 

iemand looft daarentegen maak je diegene groot en doe je hem of haar 

groeien.  

De Duitse theoloog en verzetsman Bonhoeffer schreef vanuit de 

gevangenis over het loflied van Maria. Ik heb het even weer opgezocht. 

Daar in de gevangenis had dit lied hem, als slachtoffer van Hitler, een 

machthebber die bezeten was van de drang zichzelf en zijn volk groot te 

maken ten koste van anderen, heel veel te zeggen. Bonhoeffer noemt 

Maria’s lied niet alleen het oudste maar ook het meest hartstochtelijke en 

revolutionaire Adventslied.  

Het is niet zomaar een lief en romantisch liedje. Maria zingt over vallende 

tronen en vernederde heersers. Ze zingt over een God die alles wat 

zichzelf groot maakt ontmaskert en ons laat zien dat de weg van de 

zelfverhoging een doodlopende weg is.  

En hij zegt: wij, u, jij en ik zijn geen machthebbers. Grote machthebbers 

vormen altijd een kleine minderheid. Maar kleine machthebbers zijn overal 

te vinden. Mensen die erop uit zijn hun macht en controle en invloed te 

vergroten en hogerop willen en als het moet daarvoor  anderen opzij 

schuiven. Dat is een manier van denken die ons allemaal in de greep kan 

krijgen. Dit lied wil ons leren radicaal anders te denken.  

De weg van God is niet de weg van streven naar omhoog, het is een 

volstrekt andere weg.  

Een weg die van ons vraagt alle hang naar macht, eer, bewondering, alle 

ijdelheid en hoogmoed radicaal af te leggen en ons te openen voor wat 

klein is en onaanzienlijk.  



Zoals die uitgebuite kinderen, die genoemd worden door de inzendster 

van het lied, door God worden ze gezien en uit het stof getild. De enige 

manier waarop dat gebeurt is dat mensen dit ook gaan zien, dat ze gaan 

kijken met Gods ogen en in beweging komen. Wij worden opgeroepen tot 

navolging op deze andere weg. 

In het lied van Maria spreekt het hartstochtelijke verlangen om juist wie 

niet meetelt tot zijn of haar recht te laten komen. Het laat ons kijken naar 

deze wereld en naar alle mensen met de liefde en verwachting waarmee 

een moeder kijkt naar haar kind. 

Het Magnificat is een strijdlied, maar ook een loflied, en daarom een heel 

vrolijk lied. En dat zullen we zometeen horen! We horen de stem van 

Maria in de sopraan en de instemming van Elizabeth in de piano. Het 

begint ingetogen en dan breekt het jubelen en juichen los als gezongen 

wordt over omnes generationes: alle geslachten die delen in de beweging 

van God, die door de eeuwen heen wat door mensen klein is gemaakt 

verheft en groot maakt en het gewone bijzonder doet zijn.   

 


