BEGINZIN

‘Heb je het gezien’, zeggen de mensen tegen elkaar, ‘de oude Elizabeth is zwanger! Dat kan
eigenlijk helemaal niet, ze is al zo oud! En sinds Zacharias in de tempel geweest is, kan hij
niet meer praten. Wat vreemd toch allemaal.’
VERTELSCHETS

God vervult Zijn beloften… ondanks ongeloof
In het huis van Zacharias en Elizabeth is het al bijna zes maanden erg stil. Zacharias kan
immers niet praten? Toch is er grote blijdschap in zijn hart. Als hij naar zijn vrouw kijkt, dan
weet hij het: God vervult Zijn belofte! Ondanks zijn ongeloof… Hij heeft alles wat in de tempel
gebeurd is voor Elizabeth opgeschreven. En nu kun je al goed zien dat er echt een kindje bij
hen geboren zal worden. Het kind dat de voorloper van de Messias zal zijn! Elizabeths hart
loopt over van blijdschap, maar ze kan er eigenlijk met niemand over praten. Wie zal haar
begrijpen?
Arm en toch rijk
In het kleine stadje Nazareth, wel vier dagen lopen bij het huis van Zacharias en Elizabeth
vandaan, woont Maria. Zij is familie van Zacharias en Elizabeth. Ze is nog jong. Ze is verloofd
met Jozef, de timmerman. Allebei komen ze uit de familie van koning David, maar je ziet er
niets van, ze zijn arm. Maar voor de Heere maakt het niets uit of je arm bent of rijk, Hij kijkt
naar je hart. Luister maar wat er gebeurt.
Op een dag is Maria alleen in huis. Opeens hoort ze: ‘Wees gegroet, de Heere is met u, u bent
gezegend onder de vrouwen!’ Het is de engel Gabriël, die haar groet. God Zélf heeft hem
gestuurd. Ze staart hem aan in grote ontroering. Wat betekenen deze woorden toch?
De engel ziet het en zegt: ‘Vrees niet, Maria, want u hebt genade bij God gevonden. En zie, u
zult zwanger worden en een Zoon baren, en u moet Hem Jezus noemen. Deze zal groot zijn
en de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden; en God de Heere zal Hem de troon van
Zijn vader David geven; En Hij zal over het huis van Jakob Koning zijn tot in eeuwigheid…!’
Zie, een maagd zal zwanger worden…
Wát zegt de engel? Kóning tot in eeuwigheid op de troon van David…? Dan moet Hij de
Messias wezen, de Verlosser, op wie het volk al eeuwen heeft gewacht! En… zal zij, Maria,
Zijn moeder mogen zijn?
Maria luistert, verbaasd en ontroerd. Ze kan het wonder niet begrijpen, maar ze gelóóft wat de
engel zegt! Ze vraagt alleen: ‘Hoe zal dat gaan, want ik ben immers niet getrouwd? Wie zal de
vader van het Kind zijn?’ De engel antwoordt: ‘De Heilige Geest zal over u komen en de kracht
van de Allerhoogste zal u overschaduwen. God Zèlf zal de Vader zijn van het Kind. Daarom
zal Hij heilig zijn en de Zoon van God genoemd worden’.

Haar Kind, de beloofde Verlosser, zal dus God en mens tegelijk zijn. Dat moet ook, want als
mens kan Hij de zonde van de mensen betalen en als God kan Hij de toorn van God tegen de
zonde dragen.
Maar de engel is nog niet uitgesproken. Hij vertelt haar nóg een wonder: ‘Zie, Elisabeth, uw
oude nicht, is ook al zes maanden zwanger van een zoon. Want geen ding is bij God
onmogelijk!’
Het is een heerlijke boodschap, maar ook moeilijk voor Maria. Allerlei gedachten schieten door
haar heen. Ze zal zwanger worden terwijl ze niet getrouwd is. Wat zullen de mensen zeggen
en hoe zal Jozef reageren? Maar Elizabeth zal haar wél begrijpen! Maria geeft zich gelovig
over aan het woord van de Heere: ‘Zie, de dienstmaagd des Heeren; mij geschiede naar uw
woord’, zegt ze. En dan is de engel ineens weer weg.
Het is een aantal vier dagen later. Maria stapt het huis van Zacharias en Elizabeth binnen en
groet hen. Zacharias kijkt heel verbaasd. Wat komt Maria hier doen, zo ver van huis? Hij kijkt
naar Elizabeth, maar die is niet verbaasd. Ze straalt van blijdschap en roept: ‘Gezegend ben
je onder de vrouwen! Gezegend is het kind in je buik! Waarom is het dat de moeder van mijn
Heere tot mij komt? Toen ik jouw groet hoorde, sprong mijn kindje van vreugde op in mijn buik!’
Ze kijkt Zacharias aan: ‘Zalig is zij, omdat ze het woord van de Heere heeft geloofd. Want het
zal zeker gebeuren!’
Verbaasd kijkt Zacharias naar de twee vrouwen. Langzaam dringt tot hem door wat zijn vrouw
bedoelt. Maria is de moeder van de Messias, van Wie hún zoon de voorloper zal zijn. God
vervult Zijn beloften, sneller dan hij heeft kunnen vermoeden. Hij weet wat Jesaja eeuwen
geleden profeteerde: ‘Zie, een maagd zal zwanger worden…’ En nu staat zij voor hem. In
Maria vervult God Zijn beloften.
God vervult Zijn beloften… dóór geloof
Maria vertelt alles aan Elizabeth en ze hoort van Elizabeth alles wat in de tempel gebeurde.
Samen verwonderen ze zich over Gods goedheid. Maria is er zo vol van. Ze zingt een lofzang
op Gods goedheid, Zijn grote daden en heilige Naam. Hoogmoedige mensen vernedert Hij,
maar nederigen verhoogt Hij. Machtigen en rijken stuurt Hij weg, maar armen en hongerigen
maakt Hij rijk. Hij heeft gedacht aan Zijn volk Israël. Hij doet wat Hij belooft!
Zacharias luistert vol eerbied, maar ook beschaamd. Maria heeft Gods woord meteen geloofd!
En hij…? Toch is er ook hoop in zijn hart. Zijn zoon moet immers Johannes heten? Dat
betekent: de HEERE is genadig. En de Messias zal Jezus heten: de HEERE redt. Ook voor
zijn ongeloof is vergeving bij God!
SLOTZIN

Maria blijft drie maanden bij Zacharias en Elizabeth. Dan gaat ze terug naar Nazareth. Hoe zal
het gaan? Als de mensen het zien? Als Jozef het merkt? Maria weet het niet, maar ze geeft
zich gelovig over aan Gods wil in haar leven.

