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Voorwoord

Wat mooi dat je dit boekje in handen hebt!
In een wereld waarin van vrouwen wordt gevraagd om veel ballen
tegelijk in de lucht te houden, kan het een uitdaging zijn om tijd vrij te
maken om stil te worden voor God, om Zijn Woord te lezen en daarover na te denken. We hopen dat dit bijbelstudieboekje een hulpmiddel is om de Bijbel te lezen, te overdenken en de woorden toe te
passen in je geloofsleven en je dagelijks leven. Zodat je geloof gevoed
en versterkt wordt en je dicht bij God mag leven. Lied en gebed willen
je ook helpen om deze woorden terug te brengen bij God!
Je kunt dit boekje gebruiken voor je persoonlijke stille tijd. Elk
gedeelte begint met een stukje uit de Bijbel, gevolgd door een aantal bijbelstudievragen. Deze vragen zijn bedoeld om allereerst zelf
na te denken over wat er staat in de Bijbel, en welke verbanden er
zijn met andere gedeelten. Houd daarom een Bijbel bij de hand! Het
is mooi om de antwoorden op de vragen ook op te schrijven. In dit
boekje is schrijfruimte, maar je kunt ook een mooi notitieboek aanschaffen en daarin je bevindingen opschrijven. Na de bijbelstudievragen volgt een stukje uitleg over het gedeelte, en een aantal
Toepassingsvragen. In deze vragen wordt de link gelegd naar je persoonlijke relatie met God en het leven van alledag. Deze vragen
lenen zich er ook voor om met andere vrouwen, op bijvoorbeeld een
vrouwenkring, door te spreken over de verschillende thema’s.
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Maria, de moeder van de Heere Jezus, is een vrouw die veel mee
heeft gemaakt: vreugde en ook diep verdriet. Haar geloofsleven
kent hoogte- en dieptepunten. Wat dat betreft kan ze voor ons allemaal een voorbeeldfiguur zijn. Er zijn veel lessen die Maria krijgt,
die wij kunnen toepassen in ons leven. Tegelijk kan een bijbelstudieboekje over moeder Maria confronterend zijn, als je nooit moeder
bent geworden. We hopen dat je toch zegen mag ervaren bij het
doorwerken van de bijbelstudies. Laten alle moeders biddend oog
hebben voor deze vrouwen!
We bidden je toe dat je een Maria mag zijn. Zij had een unieke
positie als moeder van de Heere Jezus. Maar eerst en vooral is zij
leerling. Ze is een vrouw die de woorden van God hoort, bewaart en
overlegt in haar hart (Luk. 2:19).
Wijgert en Cora Westland
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1

Een bijzonder
bericht

Intro
Heb jij weleens een ontmoeting gehad die je hele leven
op z’n kop heeft gezet? Dat overkomt Maria. Een
engel van God komt bij haar op bezoek met een
boodschap die haar hele leven zal veranderen. Al
haar plannen, al haar ideeën over de toekomst, ze
moeten ruimte maken voor het plan van God voor
haar leven. Hoe zou jij daarop reageren? Zou je het
een spannend avontuur vinden? Of zou je het bij
voorbaat niet zien zitten?
9

1.1 Begroet door een engel
Lukas 1:26-29

26 In de zesde maand werd de engel Gabriël door God gezonden naar
een stad in Galilea, waarvan de naam Nazareth was, 27 naar een
maagd die ondertrouwd was met een man, van wie de naam Jozef
was, uit het huis van David; en de naam van de maagd was Maria.
28 En toen de engel bij haar binnengekomen was, zei hij: Wees
gegroet, begenadigde. De Heere is met u. U bent gezegend onder de
vrouwen. 29 Toen zij hem zag, raakte zij in verwarring door zijn woorden, en zij vroeg zich af wat de betekenis van deze groet kon zijn.
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Bijbelstudievragen
1. Over de engel Gabriël lezen we ook al in het Oude Testament, in
het bijbelboek Daniël. Lees Daniël 8:15-18 en 9:20-23. Welke taak
heeft Gabriël in dit gedeelte? Welke taak heeft Gabriël in Lukas 1
(zie ook vers 13)?

2. We lezen vaker in de Bijbel dat er een engel bij iemand op bezoek
gaat. Wat valt je op aan de eerste woorden die de engel spreekt
tegen Maria, als je dit vergelijkt met de engelen die spreken tegen
Daniël, de vrouw van Manoach (Richt. 13:3) of Elia (1 Kon. 19)?

3. Wat lees je in deze verzen over Maria? Welk beeld krijg je van
haar? Zou het een vriendin van je kunnen zijn?

4. De engel noemt Maria ‘begenadigd’ en ‘gezegend’. Denk na over
deze twee woorden en bedenk bij elk woord, welk woord je erin herkent, en wat het woord betekent. Waarom noemt de engel haar zo?
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Uitleg
Goed beschouwd vormen Gabriël en Maria een contrast. Gabriël is
als aartsengel een belangrijke engel. Als held van God (Gabriël
betekent held) mag hij Gods boodschap verkondigen en daarmee
God vertegenwoordigen. Met zijn verschijning komen wij ook – vrij
plotseling – het leven van Maria binnen. Ze is een jong meisje van 12,
13 jaar oud en verloofd met Jozef (zie ook hoofdstuk 6).
De evangelist Lukas onderstreept het gewone karakter van
Maria door het gebruik van het woordje ‘een’. De engel gaat naar een
stad, een maagd, die verloofd is met een man. Ze draagt ook nog
eens een gewone Joodse naam. Maria, dat komt van het Joodse Mirjam. Wanneer we letten op de plaatsen die genoemd worden, blijkt
ze een gewoon jong meisje te zijn uit een gebied en stad waar door
menigeen op werd neergekeken: Nazareth in Galilea! ‘Kan uit Nazareth iets goeds komen?’ (Joh. 1:47) Dat Gabriël op bezoek komt bij
Maria, vertelt dat voor God het gewone niet te min is, dat Hij oog en
hart heeft voor het verachte en het onedele, datgene waar de wereld
aan voorbijgaat. Niet als een wet op zich, maar als een daad van Zijn
liefde! Dat Maria in beeld komt is een teken van hoop voor mensen
die zichzelf te gewoon vinden, te minderwaardig of te schuldig. Misschien voel jij je ook wel heel gewoon, als je jezelf vergelijkt met
andere vrouwen. Wat een bemoediging dat we hier lezen dat God
juist met Zijn genade naar een gewone vrouw gaat. Na Maria zijn er
nog heel veel gewone mensen gevolgd die in aanraking kwamen
met de genade van God!
Het is bijzonder dat de engel Maria groet. Als de engel verschijnt
aan de vrouw van Manoach of Daniël, komt hij direct met zijn boodschap. Hier laat hij een groet horen. Met het Avé Maria is deze groet
vaak bezongen. In de groet die de engel laat horen voert het woord
genade de boventoon. Maria wordt op het hoogst geprezen met
genade. Dat zijn niet alleen mooie woorden. Ze ontvangt echt zegen.
Vanwege Zijn gunst is Hij met haar.
Ze is bovendien de meest gezegende onder de vrouwen. Soortgelijke woorden komen we meer tegen in de Bijbel. Als Jaël een helden-
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daad op haar naam heeft gezet, wordt zij ook ‘de gezegende onder
de vrouwen’ genoemd (Richt. 5:24). Bij Maria gaat het echter niet
om wat zij gedaan of verdiend heeft, maar de genade die God aan
haar geeft maakt haar de meest gezegende onder de vrouwen. Ze is
speciaal omdat God haar in Zijn genade iets groots en bijzonders
geeft. De genade zit hem dus vooral in wat God doet en geeft! Mooi
is dat, hè? Je hoeft dus niet iets groots gedaan te hebben om de
genade van God te ontvangen! De engel laat in zijn groet doorschemeren dat God in Zijn genade met Zijn redding voor de dag komt en
dat zij daar een bijzondere rol in krijgt. God laat dus niet alleen weten
dat Hij van haar bestaan afweet of dat Hij haar kent. Maar evenzogoed laat Hij merken dat Hij met Zijn heil komt en dat Hij haar daarvoor apart heeft gezet; zij zal de drager van die genade zijn. Je zult
maar geselecteerd worden voor zoiets; kun je dan je oren geloven?
Maria moet alleen de groet al verwerken. Vergelijk haar reactie
met die van Zacharias als hij in het heiligdom de engel ontmoet
(Luk. 1:12). Maria is nog meer van slag, zo laat het grondwoord ons
voelen. Hoe verwerk jij geestelijke ervaringen? Neem je tijd om
erover na te denken, het te laten landen, of vuur je gelijk je vragen
af? Maria is hierin een voorbeeld. Zij neemt de tijd om de zaken op
een rijtje te zetten. Stapje voor stapje helpt de engel haar daarbij.
Niet alles hoeft tegelijk!

Toepassingsvragen

1. God laat Zijn oog vallen op een gewoon meisje, uit een gewone
stad, die ondertrouwd is met een gewone man. Ben jij liever een
‘gewone’ vrouw, of een bijzondere vrouw? In hoeverre is dit een
belemmering of een zegen om de genade van God te ontvangen
in je leven?
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2. Maria is een begenadigde vrouw, omdat ze de moeder van de
Heere Jezus mag zijn. Welke roeping of taak heb jij van God
gekregen? Hoe zie jij daarin Gods genade?

3. Maria is in verwarring over de woorden van de engel. Ben jij ook
weleens in verwarring over de woorden van God die je leest of
hoort? Hoe ga jij daarmee om?

Gebedssuggesties
•
•

Dank dat God met Zijn genade naar gewone mensen komt en dat
die genade rijk maakt.
Bid of God je Zijn genade wil laten ervaren, ook al ben je soms in
verwarring over Zijn woorden.

Liedsuggesties

OTH 182, Genade, zo oneindig groot
WK 424a, Eigen roem is uitgesloten
Psalm 52:7
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1.2 God vervult Zijn beloften
Lukas 1:30-33

30 En de engel zei tegen haar: Wees niet bevreesd, Maria, want u
hebt genade gevonden bij God. 31 En zie, u zult zwanger worden en
een Zoon baren en u zult Hem de Naam Jezus geven. 32 Hij zal groot
zijn en de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden, en God, de
Heere, zal Hem de troon van Zijn vader David geven, 33 en Hij zal
over het huis van Jakob Koning zijn tot in eeuwigheid en aan Zijn
Koninkrijk zal geen einde komen.
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