In de zesde maand zond God de engel Gabriël
naar de stad Nazaret in Galilea,
naar een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een
man die Jozef heette,
een afstammeling van David.
Het meisje heette Maria.
Gabriël ging haar huis binnen en zei:
‘Gegroet Maria, je bent begenadigd,
de Heer is met je.’
Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en
vroeg zich af wat die begroeting
te betekenen had.
Maar de engel zei tegen haar:
‘Wees niet bang, Maria,
God heeft je zijn gunst geschonken.
Luister, je zult zwanger worden en een zoon
baren, en je moet hem Jezus noemen.
Hij zal een groot man worden
en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd,
en God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader
David geven.
Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk
van Jakob,
en aan zijn koningschap zal geen einde komen.’
Maria vroeg aan de engel:
‘Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog nooit
gemeenschap met een man gehad.’
De engel antwoordde:
‘De heilige Geest zal over je komen
en de kracht van de Allerhoogste
zal je als een schaduw bedekken.
Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig
worden genoemd en Zoon van God.
Luister, ook je familielid Elisabet is zwanger van
een zoon, ondanks haar hoge leeftijd.
Ze is nu, ook al hield men haar voor
onvruchtbaar, in de zesde maand van haar
zwangerschap,
want voor God is niets onmogelijk.’
Maria zei: ‘De Heer wil ik dienen:
laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.’
Daarna liet de engel haar weer alleen.
Lucas 1, 26-38

De geschiedenis herhaalt zich.
De engel Gabriël wordt door God
gezonden naar Maria, een meisje dat was
uitgehuwelijkt aan een man die Jozef
heette. Maria woont in Nazaret in Galilea.
Waar gaat God het zoeken? Van Nazaret
wordt gezegd: “Uit Nazaret, kan daar iets
goeds vandaan komen?” (Joh. 1, 46) En
Galilea is een opstandige, slecht geziene
streek. Daar richt God zich tot een jong
meisje. Ze is al uitgehuwelijkt aan Jozef.
Dat betekent dat ze voor Jozef bestemd is,
maar nog in het huis van haar ouders
woont, tot de dag van het huwelijk zelf.
Zo is God. Hij kiest voor iemand waar de
samenleving geen aandacht voor heeft,
een onbeduidende figuur. In haar wil Hij
‘mens worden’ in Jezus. Maria wordt
geraakt door die boodschap van de
engel en zegt “ja”.
De keuze van God voor onbeduidende
mensen zal verder duidelijk worden in
Jezus, die het opneemt voor mensen die
niet meetellen. En als iemand die zelf niet
màg meetellen, wordt Hij gedood. Maar
God kiest opnieuw. Hij doet Jezus opstaan.
Eeuwen later, in 1858, richt God zich via
Maria tot Bernadette Soubirous. Het
gebeurt tussen de rotsen van Massabielle,
bij Lourdes, een ruwe streek, waar
‘deftige’ mensen niet komen. Bernadette
is een jong meisje van niemendal, de
dochter van een molenaar. Ze kan niet
eens lezen of schrijven. Ze is ziekelijk, een
gevolg van een cholera-epidemie. Het
gezin Soubirous heeft het moeilijk. Ze
kunnen de huur van de molen niet meer
betalen en komen terecht in het ‘cachot’,
de vroegere gevangenis.

Precies dat meisje wordt door Maria
aangesproken. Niemand gelooft haar,
maar zij houdt vol. Zij is geraakt door de
woorden van Maria en zegt “ja”. Zo
ontspringt een ‘bron van leven’, waar tot
op vandaag ontelbare mensen komen om
levenskracht te putten.
2016. Iemand merkt op dat aan de grot
van Lourdes geen beeld van Bernadette
staat. Dat staat verder, los van de grot.
Aan de grot komen wel de ‘Bernadettes’
(m/v) van vandaag: veel eenvoudige
mensen, zieken, mensen met zorgen,
zoekende mensen, van overal ter wereld,
mensen die open staan voor wat Maria
(en via haar, God) te bieden heeft.
Mensen worden geraakt door wat in
Lourdes te beleven is en zeggen “ja” aan
het vertrouwen in de nabijheid van Maria
en God.
De geschiedenis herhaalt zich. God richt
zich tot mensen als Maria en Bernadette:
eenvoudige mensen, die niet prat gaan
op eigen grootheid of verwezenlijkingen,
maar die aanvoelen dat ze alles ‘te
ontvangen’ hebben, mensen die zich
laten raken door Gods Geest en dan
kunnen zeggen: ‘De Heer wil ik dienen:
laat er met mij gebeuren wat u hebt
gezegd.’ Zij zijn het, die, zoals Maria en
Bernadette, willen leven naar Gods Woord
en dat Woord laten mens worden.
De geschiedenis herhaalt zich.
God blijft trouw aan zichzelf én aan de
mensen.

Wees gegroet, Maria.
God heeft jou uitgekozen
om nieuw Leven te brengen
in de wereld.
Gij hebt daar “ja” op gezegd.
Op uw beurt hebt Gij
Bernadette uitgekozen
om uw boodschap
door te geven in de wereld.
Zij heeft daar “ja” op gezegd.
Vandaag spreekt Gij ons aan
met uw boodschap van Leven,
zoals uw Zoon het heeft geleefd.
Help ons om in alle eenvoud
ook “ja” te zeggen
en dienstbaar te zijn
aan dat Leven,
zoals God het ons geeft
in kleine mensen.

In het Licht
van Gods Woord

Amen.

Maria
Luc Maes
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