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Lucas 1:26-56 | Het lied van Maria: God maakt gewone mensen belangrijk

Het lied van Maria: God maakt  
gewone mensen belangrijk

9.  GEBED ALS DE  

KINDERDIENST BEGINT

Goede God,

Maria dankt U in een lied.

We danken met haar woorden mee.

Wij geven U alle eer.

Wij juichen voor U.

U bent onze redder.

Aan mensen die naar U luisteren,

geeft U uw liefde, nu en altijd.

U heeft uw kracht laten zien:

trotse mensen jaagt U weg,

en koningen pakt U hun macht af.

Maar gewone mensen maakt U belangrijk.

Wij zegenen uw naam.

Amen.

Tip 
Ga in een kring zitten 

voor dit gebed. Je kunt 
een kaars aansteken, of de 

kaars die je meeneemt 
uit de dienst in het 

midden zetten.

10. BIJBELVERHAAL

4-8 jaar 

Bij Lucas 1:26-56
Vertel het verhaal. Bekijk tijdens of na het verhaal 

met elkaar de plaat bij dit verhaal. Vraag de kinderen 

om goed te kijken en te vertellen wat ze zien. Je kunt 

eventueel de weetjes uit het bovenbouwmateriaal 

gebruiken om wat meer uit te leggen.

Maria zingt!

Stap, stap, stap…

Maria zit op de rug van een ezel. Ze is samen met 

Jozef onderweg naar Betlehem. Daar moeten ze 

naartoe van de keizer.

Maria en Jozef zijn een paar dagen geleden 

vertrokken, en ze zijn er nog lang niet. Maria denkt 

terug aan die dag, bijna negen maanden geleden, 

toen er iets heel bijzonders gebeurde. Iets wat ze 

nooit verwacht had.

Bijna negen maanden geleden stond er op een 

ochtend ineens zomaar iemand bij Maria in huis. Het 

was geen man of vrouw, het was geen kind – het was 

een engel. Een engel van God. Maria schrok vreselijk. 

Ze had nog nooit een engel gezien.

‘Niet bang zijn, Maria,’ zei de engel tegen haar. Zijn 

stem klonk vrolijk. ‘Ik heb goed nieuws voor je. Heel 

goed nieuws. God heeft jou uitgekozen voor iets 

moois. Je zult een kindje krijgen. Een jongetje. Je 

moet Hem Jezus noemen.’

Maria kneep haar ogen halfdicht. 

Wat gebeurde er allemaal?

‘En als je zoon groot is,’ ging de engel verder, ‘dan zal 

Hij een belangrijke man zijn. ‘Zoon van God,’ zullen de 

mensen Hem noemen. En dat klopt. God zal ervoor 

zorgen dat jouw zoon de koning van Israël wordt. Hij zal 

een goede koning zijn, net als koning David vroeger. 

En Hij zal altijd koning blijven.’

‘Maar wacht even,’ zei Maria. ‘Hoe kan dat nou? Ik heb 

nog helemaal geen man. 

Zonder man kan ik toch geen kindje krijgen?’

‘God zelf zal ervoor zorgen dat jij een kindje krijgt,’ zei 

de engel. ‘Het kind zal dus ook echt de Zoon van God 

zijn. En weet je wie er ook een kindje krijgt? Elisabet, 

jouw nicht!’


