Meditatie 2: OMKERING
Kerst is een feest van blijdschap. Maria was zo blij! Vergelijk het met iemand
die nummer 1 wordt in een talentenshow. Bijvoorbeeld Julia, die werd
verkozen tot Idol 2017.
Maar... er is ook een groot verschil tussen Julia en Maria. Idols is een
afvalrace. Je moet ontzettend je best doen, en dan maar afwachten of je
wordt verkozen door de jury. Dat gold niet voor Maria. Zij was geen superster,
geen idool. “Hij [God] koos mij uit, mij, een heel gewoon meisje”, zingt Maria.
Dit is typerend voor hoe God werkt. God trekt zich niets aan van wat mensen belangrijk vinden. Hij is niet
de God van celebrity’s, van beroemdheden. De God van Kerst is de God van de underdog. Maria was een
arm en jong meisje uit een onbelangrijk dorp. Ze wist heel goed dat ze een nobody was. En toch mocht zij
de moeder van Jezus worden! Dit brengt ons bij het tweede kernwoord van Kerst: omkering.
Het danklied van Maria begint persoonlijk: “Ik geef alle eer aan God.” Letterlijk zegt
ze: Mijn ziel maakt de Heer groot - Magnificat anima mea, Dominum, in het Latijn.
Als je van muziek houdt, dan kun je zoeken naar dit openingswoord: Magnificat.
‘Maak groot.’ Maria kijkt als het ware door een vergrootglas naar wie God is, en naar
wat Hij doet. En daarbij heeft ze er een scherp oog voor hoe
God de normale verhoudingen omkeert. “Machtigen stoot Hij
van hun troon, en wie gering is, geeft Hij aanzien. Wie honger
heeft, overlaadt Hij met goede dingen, maar rijken stuurt Hij weg met lege handen.”

Niet lang geleden was het in Guatemala verboden
om publiekelijk het Magnificat te zingen.
Waarom? Omdat de dictator van dat land bang
was voor dit lied, bang voor een omkeer. Hij was
bang dat hij zijn macht zou verliezen. Dat hij met
lege handen zou worden weggezonden. Hij zou de
eerste niet zijn!

Denk eraan hoe de trotse dictator van Egypte, de farao, werd vernederd. Dat is waar Maria
naar verwijst. Naar de beroemde uittocht uit Egypte, de exodus. Maar ze spreekt ook over
het heden. Zijzelf was immers zo’n arm en heel gewoon meisje. Maar totaal onverwacht en
zonder dat ze er iets speciaals voor had gedaan, werd zij ineens heel
belangrijk.
En Maria spreekt ook over de toekomst. Ze ziet al voor zich hoe Jezus,
haar zoon – die ook de Zoon van God is – de wereld op z’n kop zou
zetten. Hij was radicaal, revolutionair, bedreigend voor de gevestigde orde.
Halverwege het evangelie van Lucas (14:11, zie ook 18:14b) zegt Jezus: “… God zal
iedereen die zichzelf geweldig vindt, onbelangrijk maken. En juist mensen die zichzelf
niets waard vinden, die zal God belangrijk maken.” Dat is nou echt typisch Jezus!
Hoe raakt dit ons eigen leven? Als volgt. Alles waar je misschien heel trots op bent en heel vol van bent:
bijvoorbeeld dat je populair bent, en dat mensen naar je opkijken; je mooie auto of je droomhuis; of zelfs
dat je zo vroom of goed leeft – Jezus zet een groot vraagteken bij dit alles. Is dit écht waar het leven om
draait? Zolang jij vol bent van jezelf, van hoe goed je wel niet bent – of zolang je vol bent van de dingen van
deze wereld: bijvoorbeeld alle leuke dingen die je vooral niet wilt missen; zolang je vol bent met van alles,
behalve God, ben je niet hongerig naar Hem.
En dan kan Hij jou niets geven, Hij kan dan niets aan je kwijt. Alleen de hongerigen overlaadt God met
goede gaven. Alleen wie leeg is, zal worden gevuld. Als je God zoekt, als je naar Hem verlangt – in plaats van

steeds met jezelf bezig te zijn; als je wilt horen wat Gód te zeggen heeft, dán zal je worden gezegend. Of
zoals Maria het zegt: “Aan mensen die naar Hem luisteren, geeft Hij zijn liefde, nu en altijd” (Lucas 1:50,
BGT).

