Schriftlezing: Lukas 1:46-55, Tekst: Lukas 1:48-50
Zingen: Maria’s loflied op Gods barmhartigheid
Ps. 100:3, Ps. 103:2, [Ps. 87:4, Ps. 134:3, Ps.
105:5], Ps. 113:3 en 5, Gz. 2:1 en 3, Ps. 103:9
Hoofdpunten van de preek
Maria maakt de Heere groot. Want…
1. God heeft haar laagheid aangezien [1:48]
De Heere heeft omgezien naar de nederige staat
van Maria (haar lage sociale positie).
‘Omzien naar iemand’ heeft de klank van ontferming.
God zoekt deze zondares in Zijn liefde en genade
op. Een en al verwondering voor Maria.
Omzien betekent nog meer. De Heere heeft deze
lage positie uitgezocht. Dat is de ideale plaats om de
Zaligmaker geboren te laten worden.
Daarmee geeft God een krachtig signaal! Voor de
Zaligmaker kan een mens nooit te laag zijn, maar
zich er wel te hoog voor voelen.
Maria wordt – als toonbeeld van Gods keuze voor
het lage –voortaan gelukkig geprezen (gezegend).
2. God heeft grote dingen gedaan [1:49]
God maakt Maria niet groot, maar doet grote daden
aan/ voor haar. Maria wordt moeder van haar
Zaligmaker.
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Grote daden… dat herinnert aan eerdere grote daden
van God: van de uittocht uit Egypte t/m de intocht in het
beloofde land. Maria plaatst door haar loflied de dingen
die nu aan haar gebeuren in het licht van de grote
daden van God toen.
Wij mogen met Maria meezingen. Grote daden heeft
God aan ons gedaan. Wie die voor zich gaat optellen,
raakt nooit uitgezongen.
3. Zijn barmhartigheid is van generatie op generatie
In vers 50 krijgt Maria’s loflied een nog bredere
strekking. Ze zingt over Gods barmhartigheid die door
elke generatie ervaren wordt.
Barmhartigheid betekent twee dingen: trouw en
ontferming.
De Heere is loyaal, trouw aan Zijn belofte. Dat blijkt in
Zijn grote daden voor Israël, dat blijkt op een ultieme
manier in de komst van de Zaligmaker.
God ontfermt zich over Zijn volk Israël (vers 54) en Hij
doet grote daden om de wereld te verlossen. Van
generatie op generatie, van ouder op kind blijft God
trouw aan Zijn verbond en ontfermt Hij Zich genadig
over die Hem vrezen.
De Heilige Doop is een machtig teken van Gods
barmhartigheid! Zijn trouw rust zelfs op het late
nageslacht.

