
Maria wacht op de komst van Jezus
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haar kindje nog niet voelen trappelen. Daarvoor 
is het nog te klein. Maar Maria voelt zich net zo 
blij als Elisabet. Want het is waar. Er is iets heel 
bijzonders aan de hand.

‘Wat ben ik blij!’ zegt Maria.
‘Wat is God goed voor mij!
Dat Hij mij heeft uitgekozen om de moeder 
van dit kindje te zijn!
Terwijl ik een heel gewoon meisje ben.
Het maakt voor God niet uit of je rijk bent  
of arm.
Het maakt voor Hem niet uit of je machtig 
bent of niet.
God kijkt alleen naar hoe je leeft.
Rijke koningen die verkeerde dingen doen?
God jaagt ze weg.
God kiest voor arme mensen die het moeilijk 
hebben,
mensen die leven zoals Hij het bedoeld heeft.
We wachten al zo lang,
maar God is ons niet vergeten.
Hij gaat ons helpen.
Hij beloofde het al aan Abraham.
Nog heel even – dan is het zover.
Wat is God goed!’

‘Je hebt gelijk,’ zegt Elisabet blij. ‘Wat is God 
goed voor ons. Wat mooi dat het kind dat 
vrede gaat brengen eindelijk komt. En dat jij 
zijn moeder mag zijn.’
Maria knikt. ‘Ik kan bijna niet wachten!’ zegt ze.

‘Je blijft toch wel logeren, hè?’ zegt Elisabet. ‘Ik 
ga lekker eten koken! Gezellig.’

8-12 jaar
Lucas 1:26-38 en 1:46-55
Vandaag en de komende zondagen 
ontdekken we hoe Maria, Jozef, Simeon en 
Hanna, en de wijze mannen elk op hun eigen 
manier wachten op de komst van Jezus en de 
vervulling van Gods beloften.
Vandaag lezen we uit het evangelie van Lucas 
over Maria die hoort dat ze de moeder van 
Jezus zal worden.

Maria krijgt een boodschap
God stuurde de engel Gabriël naar Nazaret, een 
stad in Galilea. Elisabet was toen zes maanden 
zwanger. De engel ging naar Maria, een jonge 
vrouw die zou gaan trouwen met Jozef. Jozef 
kwam uit de familie van koning David.
De engel zei tegen Maria: ‘Ik groet je, Maria. 
God heeft jou uitgekozen. Hij zal bij je zijn.’ 
Maria schrok van de woorden van de engel. Ze 
vroeg zich af wat hij bedoelde.
Toen zei de engel tegen Maria: ‘Je hoeft niet 
bang te zijn, Maria. God heeft je uitgekozen 
voor iets moois. Je zult zwanger worden en 
een zoon krijgen. Je moet hem Jezus noemen. 
Jezus zal heel belangrijk zijn, hij zal Zoon van 
de allerhoogste God genoemd worden. En 
God, de Heer, zal hem koning maken, net zoals 
zijn voorvader David dat was. Jezus zal voor 

altijd koning van Israël zijn. Aan zijn macht 
komt geen einde.’

Maria is verbaasd
Maria zei tegen de engel: ‘Maar ik slaap nog 
niet met een man. Hoe kan ik dan zwanger 
worden?’ De engel antwoordde: ‘De heilige 
Geest zal bij je komen. En door de kracht van 
de allerhoogste God zul je zwanger worden. 
Daarom zal jouw kind bij God horen, en zal hij 
Zoon van God genoemd worden.
Ook je familielid Elisabet krijgt een zoon. 
Iedereen dacht dat zij geen kinderen kon 
krijgen. Maar nu is ze al zes maanden zwanger, 
terwijl ze toch al oud is. Voor God is alles 
mogelijk!’ Maria zei: ‘Ik wil God dienen. Laat er 
met mij gebeuren wat u gezegd hebt.’
Toen ging de engel weg.

(...)

Maria dankt God in een lied
Toen zei Maria:

‘Ik geef alle eer aan God.
Ik juich voor hem,
hij is mijn redder.
Hij koos mij uit,
mij, een heel gewoon meisje.
Nu zal iedereen over mij zeggen:
‘Zij is gezegend.’
Want God, die machtig is en heilig,

heeft iets geweldigs met mij gedaan.
Aan mensen die naar hem luisteren,
geeft hij zijn liefde, nu en altijd.

God heeft zijn kracht laten zien:
Trotse mensen jaagt hij weg,
en koningen pakt hij hun macht af.
Maar gewone mensen maakt hij belangrijk.
Arme mensen geeft hij veel,
maar rijke mensen krijgen niets.
God is zijn liefde voor Israël niet vergeten.
Daarom helpt hij zijn volk.
Dat had hij al beloofd aan onze voorouders,
aan Abraham en aan iedereen die na 
hem kwam.’

Bijbel Basics Lucas 1:26-38 en 1:46-55


