Serie: De goede boodschap van Lukas.
Maria: een klein mens met een grote God.
Schriftlezingen: 1 Sam. 2:1-11 en Lukas 1:46-65 Tekst: Lukas 1:48-50
Zingen: Ps.113:2& 3, Ps.103:9, Lofz. Maria 2& 3, Ps.136:11,22& 23, Ps.138:3
Hoofdpunten van de preek
In haar lofzang blijkt Maria een klein mens die hoog opgeeft van haar grote God.
1 Diep (Lukas 1:48)
Maria belijdt dat de Heere naar haar – in haar nederige status – heeft omgezien. ‘Omzien
naar’ is een uitdrukking vol van Gods genade: die zoekt de diepte.
Maria, Lea, Hanna, het volk Israël, Christus gemeente zijn voorbeelden daarvan. Status
telt niet, maar blokkeert (Opb. 3:17). Voor genade ben je nooit te diep gezonken.
Maria stelde zich ter beschikking aan God (1:38). Genade maakt je beschikbaar, tot
dienen bereid. Dienen is hét woord dat uitdrukking geeft aan de verhouding God/ mens.
Als hét voorbeeld van een begenadigde vrouw spreekt iedereen haar zalig. Maria hoeft
geen verering.
2 Groot (Lukas 1:49)
‘God maakt Maria niet groot, maar doet grote daden aan haar.’ Maria plaatst wat er met
haar gebeurt in een lijn met Gods grote daden aan Israël: van exodus t/m intocht.
God heeft dat grote aan haar gedaan! De taal van het persoonlijk geloof: God deed grote
daden aan mij... Aan God alle eer. Goddank hangt het niet van de mens af.
God is machtig om grote daden te doen. Voor Gods macht bestaan geen hopeloze gevallen of uitzichtloze situaties. Heilig is Zijn Naam, God regeert heilig onafhankelijk (Ps.99:3).
3 Lang (Lukas 1:50)
Gods barmhartigheid is lang: van generatie op generatie. Wat is barmhartigheid? Gods
concrete blijken van verbondstrouw (OT) en Zijn onvoorstelbare genade (NT).
God doet wat Hij belooft. Daar kon in Israël elke generatie van meespreken. God bewijst
zich in elke generatie als de betrouwbare God. Christus zál geloof vinden als Hij komt (18:8).
Hoe zit het met onze verantwoording? God bewijst Zijn trouw... aan degenen die Hem
vrezen. Vrezen is dé uitdrukking voor de gelovige omgang met God.
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