Meditatie deel 1: BLIJDSCHAP
Het is een van de beroemdste momenten uit de Bijbel – en zelfs uit de wereldgeschiedenis. De
ontmoeting van twee zwangere vrouwen. De ene vrouw is eigenlijk al te oud voor
een zwangerschap. De andere vrouw is een ongetrouwde tiener. Kunstenaars uit
heel diverse tijden en culturen zijn geraakt door ‘de visitatie’ – het bezoek.
Misschien heb je niet zo veel met kunst, maar ik hoop dat je nu toch wordt
meegesleept! Laten we een paar voorbeelden bekijken.

Wat valt je op, in één woord? Zelf zie ik vooral: blijdschap. Vreugde. JOY.
Als de oude Elisabeth en de jonge Maria elkaar hebben begroet, barst Maria
spontaan uit in een danklied. We horen dit zonet in de vorm van een soort rap. “Ik
geef alle eer aan God, Ik juich voor Hem.” Je kunt zelfs vertalen: ‘Ik ga uit mijn dak
voor Hem’. Maria is echt ontzettend blij. Ze voelt zich heel bevoorrecht. “Want
God, die machtig is en heilig, heeft iets geweldigs met mij gedaan.” Wat dan?
Maria draagt Jezus in haar buik. En dat is goed nieuws. Want in Jezus komt God
naar onze wereld.
In Jezus krijgt God een menselijk gezicht. God is de onzichtbare bron van alle leven, en ook de diepste
bron van alle liefde. In Jezus laat God zien dat Hij om ons mensen geeft. Zelfs zo veel dat Hij mens
wilde worden.
Je ziet vaak dat mensen die Jezus leren kennen – die met Hem in aanraking komen – hier blij van
worden. Ook Elisabeth is heel blij met, en voor Maria. Ik vind het heel bijzonder hoe ze reageert.

Op het moment dat Maria haar bezoekt, is Elisabeth al zes maanden zwanger, terwijl ze
tot dan toe nooit kinderen had kunnen krijgen. Maar Elisabeth is niet vol van haar eigen
goede nieuws, van haar eigen verhaal. Als Maria haar groet, reageert ze spontaan:
“Maria, jíj bent de meest gezegende vrouw ooit!” Elisabeth denkt helemaal niet meer
aan zichzelf, maar ze is direct enthousiast over Maria.
Het woord enthousiast is afgeleid van en-theos, in God zijn. En Elisabeth is op dat
moment ook ‘in God’, zou je kunnen zeggen. “De Heilige Geest kwam in Elisabeth”, staat er. En de
Heilige Geest is de Geest van God. Zodra ze de groet van Maria hoort, is Elisabeth vol van God, en
daarmee vol blijdschap.
Later is er een groep van herders die blij reageren als Jezus
is geboren. En ook drie wijzen uit een ver land zijn heel
happy als ze Jezus zien. En ook engelen vormen een
vreugdekoor. De geboorte van
Jezus is goed nieuws. Het is
aanleiding voor een lied – voor meerdere liederen;
voor een complete musical!

Maar de allereerste persoon die Jezus herkende, heb ik nog niet genoemd. Er is één kunstwerk van de
visitatie dat treffend laat zien wie ik bedoel:
Juist ja, Johannes, een kindje van nog maar zes maanden oud.
Je ziet ‘m links juichen (en knielen), met zijn armen omhoog.
In Lucas 1:15 was deze profetie over Johannes uitgesproken: “En al
voor zijn geboorte zal de Heilige Geest in hem zijn.” In dit
kunstwerk is uitgebeeld wat dit betekent. Klein als hij is, raakt
Johannes vol van de Heilige Geest. En net als zijn moeder reageert
ook Johannes enthousiast! Hij ziet Jezus niet, maar hij hoort de
stem van Maria. En direct springt hij op van vreugde, Elisabeth
voelt het in haar buik. De komst van Jezus in deze wereld is reden voor grote blijdschap! Johannes is
het eerste ongeboren kind ooit die een baarmoeder gebruikt als preekstoel. Het zou zijn levenstaak
worden om duidelijk te maken wie Jezus is. En hij begint hier al mee voordat hij is geboren! Dat is wat
je noemt een vroege roeping 😊! Johannes is vol enthousiasme, en vol blijdschap.
Blijdschap is het eerste woord dat past bij Kerst.
https://www.youtube.com/watch?v=JjRTybbGXqQ The Visitation Song - Aly Aleigha

