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    nederig of trots                                Dag 22 
 

Wat een geweldige vrouw!   
Het kan zijn dat Maria met de namen van twee van haar zonen genoemd wordt om haar te 

onderscheiden van de andere Maria’s. Het gaat telkens om ‘Maria de moeder van Jakobus en 

Joses’. Een keer wordt alleen ‘Jakobus’ genoemd. De andere keer valt alleen de naam van 

‘Joses’. Ook wordt ze trouwens een paar keer ‘de andere Maria’ genoemd bij Mattheus. Het 

zijn niet de jongste, maar de twee oudste zonen. Maria had inderdaad naast Jezus nog vier 

zonen en niet te vergeten natuurlijk ook een paar dochters. Mattheus 13:55,56 Is Dit niet de 

Zoon van de timmerman? En heet Zijn moeder niet Maria, en Zijn broers Jakobus en Joses, en 

Simon en Judas? En Zijn zusters, zijn zij niet allen onder ons? Een heel gezin. Hoe bijzonder al 

die kinderen ook waren, door de Heere Jezus is Maria een heel bijzondere vrouw geworden. 

Zeg maar gerust een geweldige vrouw.  

 

Dienstbaar aan God en mensen 

Misschien kijken we daar vandaag wat anders tegen aan. Het zou zo maar kunnen dat andere 

eigenschappen bij vrouwen ons voorkomen als krachtiger en meer bijzonder. We leven in een 

tijd van emancipatie. Hoe je dat ook precies invult het voelt als sterk en vooraanstaand. Het 

zijn de vrouwen op hoge posities die het voortouw lijken te nemen. Directeuren van 

goedlopende bedrijven, politici, vrouwen die president van een land zijn. De Bijbel is 

enthousiast over Maria omdat zij helemaal beschikbaar was voor Gods plan om de wereld te 

redden. Ze heeft zich met heel haar ziel en zaligheid toevertrouwd aan de Allerhoogste. Zij 

stelde zich buitengewoon bescheiden en dienstbaar op. Maria was verloofd met Jozef op het 

moment dat de engel Gabriel haar kwam vertellen dat ze de moeder zou worden van Gods 

Zoon. Ze had nog nooit met een man geslapen. Lucas 1:34 Maria zei tegen de engel: Hoe zal 

dat mogelijk zijn, aangezien ik geen gemeenschap heb met een man? Ze mag dan dienstbaar 

zijn, maar die tegenwoordigheid van geest had ze wel. Maria is zelfbewust. Ze vroeg zich 

hardop af hoe dit in zijn werk ging. De engel heeft het haar allemaal keurig uitgelegd. Als 
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gelovigen zijn we heel enthousiast over de reactie van Maria, maar voor haar persoonlijk moet 

het een verwarrende toestand geweest zijn. Ze zou trouwen met Jozef. Er werd ook iets 

gezegd over de zoon van David. Jozef was familie van koning David. Zij niet. Althans, van Jozef 

weten we dit zeker. Van Maria niet. Wie kent Maria’s antwoord niet? Ze is beschikbaar voor 

Gods Koninkrijk. Lucas 1:38 Maria zei: Zie, de dienares van de Heere, laat met mij geschieden 

overeenkomstig uw woord. En de engel ging van haar weg. 

 

Jezus’ tante en neef 

De engel stimuleert Maria om naar haar tante te gaan, Elisabeth. Die was namelijk zwanger 

van Johannes de Doper. Dat was ook een heel bijzondere zwangerschap. Want Elisabeth was al 

op leeftijd en had tot op dat moment nog geen kinderen. Ze was onvruchtbaar. Die vrouwen 

hadden veel aan elkaar. Het zijn twee vrouwen. Ze zijn familie van elkaar. Ze zijn beiden 

zwanger. En dat ook nog op een heel bijzondere manier. Een manier waarin ze echt Gods plan 

maar ook Zijn ontferming ervaren. Johannes de Doper wordt de voorloper van Jezus. Zelfs op 

het moment waarop ze zich nog beiden in de schoot van hun moeder bevinden, reageert 

Johannes al op Jezus. Johannes springt op in de buik van Elisabeth als Maria haar begroet. 

Lucas 1:41 En toen Elizabeth de groet van Maria hoorde, gebeurde het dat het kindje opsprong 

in haar buik en Elizabet werd vervuld met de Heilige Geest. 

 

De lofzang van Maria 

Maria begint daarop spontaan een lied te zingen dat ze onderweg gemaakt heeft.                                                      

Lucas 1:41                                                                                                                                                                       

En Maria zei: Mijn ziel maakt de Heere groot, en mijn geest verheugt zich in God, mijn 

Zaligmaker, omdat Hij heeft omgezien naar de nederige staat van Zijn dienares.                                    

Want zie, van nu aan zullen alle geslachten mij zalig spreken, want Hij Die machtig is, heeft 

grote dingen aan mij gedaan en heilig is Zijn Naam.                                                                                                

En Zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over hen die Hem vrezen.                                              

Hij heeft een krachtig werk gedaan door Zijn arm.                                                                                                  

Hij heeft hen die hoogmoedig zijn in de gedachten van hun hart, uiteengedreven.                                          

Hij heeft machtigen van de troon gestoten en nederigen heeft Hij verhoogd.                                     

Hongerigen heeft Hij met goede gaven verzadigd en rijken heeft Hij met lege handen 

weggezonden.                                                                                                                                                                  

Hij heeft het opgenomen voor Israël, Zijn knecht, door aan Zijn barmhartigheid te denken, zoals 

Hij gesproken heeft tot onze vaderen, tot Abraham en zijn nageslacht, tot in eeuwigheid.                                                                                     

Het lied bezingt de trouw van God aan Zijn volk Israël. God verheft de nederige. De HEER haalt 

Maria naar voren. Zo moet het wellicht. Wie God dient, wordt door Hem opgericht en 

ontvangt een hoge plaats.  

 

 

 


