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Lukas 1: 39-45 
 
Gemeente van onze Here Jezus Christus, 
 
Geloven  
Maria had het gedaan. 

 
Ze had het woord van Gabriël aangenomen. 
Maria je zult zwanger worden zonder man en, want Gods Geest zal over je komen en daarom is het 
baby’tje dat in jou zal groeien en dat geboren zal worden zoon van God worden genoemd en Hij zal 
het zijn de grote verlosser 
Ja meer dan dat 
Maria jouw jongetje 
Godzelf die mens werd. 
Maria had geloofd 
 
Ja maar dit is toch veel te groot en veel te veel. 
Dit kun je als mens toch niet 
Hier ben je toch niet op berekend. 
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Hoe mooi hoe heerlijk de boodschap van het evangelie ook is. 
In de harde werkelijkheid valt het vaak zo tegen om het vast te houden. 
En als de kritiek over je heen komt, kun je niet ter plekke bewijzen dat je geloof geen fantasie is geen 
vlucht uit de werkelijkheid 
Wie zegt mij dat het waar is. 
Voor mij als 14 jarige scholier een brandende vraag. 
Of eigenlijk al geen vraag meer: helaas, maar het is een illusie. 
En hoezeer dat zal dit ook voor Maria een strijd zijn geweest. 
 
Allereerst moet ze maar geloven dat er in haar buik een baby’tje gaat groeien. 
Zwangerschapstesten had je toen nog niet. 
En zeg nou zelf. 
De eerste maanden zijn toch onwerkelijk 
Oké, je wordt misselijk 
Je lust opeens geen koffie meer. 
Maar voor de rest weet je niets 
Zie je niets 
Voel je niets 
Zwanger 
Ja maar hoe en wat. 
Het was Maria haar eerste keer. 
En ze kon het nog niet eens delen met Jozef 
Jozef ik ben zwanger. Van de Geest 
Jozef zal zeggen; Maria dat je van een ander zwanger bent vind ik vreselijk, maar dat je er ook nog 
een keer zo’n vrome smoes bij zet, dat is pas echt erg. 
 
Ach, je kunt het zelf allemaal wel invullen alles wat Maria boven haar hoofd hangt. 
 
Haar zwangerschap 
Zo onvoorbereid 
Zo ongepland 
Zo’n overval 
Zo vreemd 
En dan niet kunnen delen. 
De eenzaamheid. 
Er zijn soms dingen die je met niemand kunt delen. 
Dat kan niet dat is toch onmenselijk 
Dat is toch ook levensgevaarlijk. 
 
Inderdaad  
En daarom vind ik het zo'n lief en zo’n troostvol onderdeel van dit verhaal; dat de Here God zelf daar 
oog en begrip voor heeft 
Hij kent Maria in al haar gevoelens in al haar behoeften 
 
En zo legt Gabriël de link naar Elisabeth. 
De oude tante van Maria. 
Natuurlijk ligt daar ook voor het evangelie een link 
Want Elisabeth is zwanger van Johannes. De laatste profeet van het oude testament de eerste 
profeet die de Messias zelf zal mogen aanwijzen 
Zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegdraait 
Maar er is ook op het diep menselijke niveau een link 
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En het is zo machtig mooi hoe de Here God die twee linken hier in elkaar weeft. 
Maria weet nog zoveel niet 
Maar wel die boodschap dat tante Elisabeth zwanger is. 
Dat wist ze van Gabriel, want tante Elisabeth had het verborgen gehouden. 
Ze had het niet willen vertellen voordat het zichtbaar zou worden. 
Want haar lieve Zacharias kon niet praten en zij wilde hem niet zijn primeur afnemen 
Hij mocht niet spreken - zij hield ook haar mond 
Totdat de werkelijkheid zelf ging spreken 
Een zwangerschapsbuik bij een onvruchtbare bejaarde vrouw 
En precies op dat moment krijgt Maria haar boodschap 
 En nu kan de engel ook het geheim van Elisabeth verklappen aan Maria. 
Dit heeft de Here God zo gepland, echt voor Maria en voor Elisabeth 
Voor dit jonge meisje dat menselijk, gezien veel te veel te verwerken krijgt 
Maar nu kan ze haar hart dat op barsten staat van alle berichten alle gevoelens alle blijdschap alle 
vragen  
Nu kan ze haar hart delen met iemand. 
En o wat lief van God 
Haar eigen tante. 
De Bijbel vertelt het niet, maar laat ons tussen de regels door wel weten dat die twee iets hadden. 
Maria gaat niet naar haar moeder 
Niet naar een vriendin 
Nee, ze gaat naar Elisabeth 
We hebben Elisabeth al leren kennen als niet alleen een gelovige, maar ook een heel lieve vrouw. 
Zoals zij met haar Zacharias omgaat dat zegt wat. 
Echt zo´n vrouw bij wie Maria helemaal terechtkan 
En nu des te meer. 
Wat een feest allebei zwanger 
En tegelijk wat een geluk want ze zijna allebei zwanger op een heel vreemde manier. 
Maar ook wat een steun en bevestiging voor het geloof van Maria. 
En zo zien we Maria gaan. 
Helemaal vanuit Nazareth naar het bergland van Juda 
En reis die er niet om liegt. Te voet. 
8 

 
En dan helemaal alleen. 
Wat haalt dat kind nou in haar hoofd zal haar familie wel gezegd hebben 
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Maar welke barrières ook, Maria moet echt en ze gaat. 
Nu zien we haar gaan. 
In grote haast zegt Lukas. 
Ze moet het gewoon delen met haar tante 
 
Ontroerend is de opmerking van Maarten Luther bij deze tekst 
Eigenlijk had men voor haar een gouden wagen moeten bestellen met 400 paarden ervoor en 
daarvooruit trompetters herauten die uitgeroepen hadden 
Hier reist de vrouw boven alle vrouwen 
 
Maar niets van dat alles 
Het arme maagdje gaat de lange weg te voet 
Maar daar gaat de moeder van God 
Het zou helemaal geen wonder geweest zijn als onderweg alle heuvels hadden gehuppeld en gedanst 
van vreugde. 
 
En zonder enige twijfel is er vreugde bij de engelen in de hemel die blij en geamuseerd toekijken 
En bij de hemelse vader die weet wat er gaat gebeuren en die dit zijn dienstmaagd 
De moeder van zijn Zoon zo van harte gunt. 
 
Zo zien we Maria haastig gaan 
Daar is het dorpje van tante Elisabeth.  

 
Daar is het huisje Ain Karem 
 
En zij ging het huis van Elisabeth binnen en groette Elisabeth. 
Met respect zal Maria hebben begroet 
Shalom tante 
Vrede zij  en uw heer en uw huis. 
Je ziet haar het hoofd neigen 
Wachtend op het antwoord van de vrouw des huiszes 
Of het geoorloofd is dat zij inderdaad verder komt. 
En of het geoorloofd is. 
 
Op dat moment legt de Here God weer zo’n schakeltje 
Grijpt hij in in dit menselijke onderonsje 
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Hij is de grote aanwezige die zo veel houdt van Maria en van Elisabeth die houdt van mensen en die 
zo deze ontmoeting achter de schermen heeft geregeld en  nu de beslissende vonk laat overspringen. 
 
Zijn heilige geest. 
God zelf raakt het ongeboren zes maanden oude jongetje in de buik van Elisabeth aan. 
En hij maakt een sprong. 
Met zes maanden weet je zelfs als het je eerste is inmiddels wat dat is. 
(ik heb dat uit betrouwbare bron) 
En Op hetzelfde moment doet God nog iets. 
Hij raakt met zijn heilige geest ook Elisabeth aan en ze wordt helemaal vervuld 
Vervuld met God 
Vervuld met Gods liefde Gods blijdschap Gods grote genieten van wat er nu plaatsvindt tussen deze 
twee zeer belangrijke vrouwen die samen de hele bijbel vertegenwoordigen 
Elisabeth het oude en Maria het nieuwe testament 
Die oude vrouw die als Israel in het OT een leven van verdrietig wachten achter de rug heeft, want ze 
werd niet zwanger en tenslotte kon ze ook nooit meer zwanger worden – onze menselijke 
hopeloosheid en onmacht - en toen gebeurde het toch nog ze mocht toch in haar hoge ouderdom 
zwanger worden 
Dankzij Gods ingrijpen en ook voor God – haar zoon zou de profeet worden die de grote verlossing ja 
de grote verlosser mocht aan wijzen. 
Maar als hij dat zou doen dan zou zij Elisabeth er allang niet meer zijn. 
Ze mocht blij zijn als ze hem zou zien oproeien 
Maar hoe lang zou het duren voordat hij de verlosser zou aanwijzen. 
Nee, Elisabeth zou het niet meemaken. 
 
En dan die andere vrouw 
Die al in verwachting is voordat ze er aan toe was. 
Die een leven voor zich heeft zo totaal anders dan ze tot voor enkele dagen had gedacht. 
Zij vertegenwoordigt Gods volk van het NT – de kerk die een onmogelijke weg op moet gaan, 
schapen te midden van roofgierige wolven en die dus maar één optie heeft: geloven in een God voor 
wie niets te wonderlijk is. Een geloof dat nooit te veel kan verwachten.  
 
Deze twee vrouwen worden nu bij elkaar gebracht en God zorgt ervoor dat hun ontmoeting voor hen 
beiden vol wordt  
Overvloeiend vol met Goddelijke pure echte heerlijke blijdschap. 
Door Gods Geest weet Elisabeth het in die ene fractie van een seconde waarom haar jongetje in haar 
schoot opsprong. 
Hij herkent degene die hij moet aankondigen. 
Prenataal 
Puur en alleen voor Elisabeth en voor Maria. 
En Elisabeth roept, ja schreeuwt het uit 
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Gezegend zij gij onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot 
Waaraan heb ik te danken dat de moeder van mijn heer tot mij komt. 
Elisabeth schiet vol eerbied en dankbaarheid. 
Ze mag het toch meemaken die grote ontmoeting 
Dat haar zoon de verlosser zal mogen aanwijzen. 
Hij heeft het al gedaan 
En het was geen toeval weet Elisabeth 
De sprong van haar kindje was een sprong vol vreugde. 
Vreugde van God in een ongeboren kindje. 
Dit is toch om heel stil van eerbied bij te worden. 
Stil van eerbied voor het wonder van het ongeboren leven. 
Dat een ongeboren baby’tje al blij kan zijn. 
Stil van eerbied dat Gods heilige geest al kan werken en wonen in een kindje voor het geboren is. 
Wat is er toch veel onnoemlijk veel tussen God en mens waar we amper besef van hebben. 
Maar wat is dit goed 
Wat is dit mooi 
Wat is dit een verrukkelijke geschiedenis voor iedereen die het hoort 
. 
Wat een blijdschap voor Elisabeth 
Maar bovenal wat een vreugde voor Maria. 
Maria had nog niets dan de belofte. 
Maar Elisabeth die nog nergens van wist onthult aan Maria: jij bent zwanger. 
En niet zomaar – Hij is het Hij die komen zou hij op wie wij eeuwen en eeuwen hebben gewacht Hij 
die miljoenen eens  zaligen zal 
Hij is gekomen 
Nog onvoorstelbaar pril 
Nog maar een embryo 
Een klompje cellen 
Maar hij is het toch al helemaal 
Onze heer en verlosser 
En zo benoemt Elisabeth het ook vol van de geest 
 
En wat horen we hier Gods eigen blijdschap 
En zijn vreugde om de vreugde van deze twee lieve mensenkinderen van hem 
En nog is Elisabeth niet uigesproken. 
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Zij prijst Maria zalig gelukkig omdat zij geloofd heeft. 
Omdat zij gewoon geloofd had wat God door de engel tegen haar had gezegd. 
Geloven doe maar gewoon. 
Maria had het gedaan. 
Ze had het geloofd 
Maar toen de engel weg was, was alles weer alsof er niets gebeurd was. 
Je hebt je geloof uitgesproken 
Maar dan kan het zo stil worden. 
Je kunt je misschien wel onnozel voelen onder je geloof 
Was het geen inbeelding 
Was het niet overdreven 
Was het wel echt. 
 
En nu laat de Here God door zijn Geest bij monde van tante Elisabeth weten 
Lieve meid, je was geweldig. 
Jouw antwoord van geloof 
Of het wat voorstelde 
Of het geen inbeelding was 
Ach Maria als je eens wist 
Hoe de engelen gejubeld hebben bij jouw eenvoudige antwoord van geloof 
Ja, als je eens wist hoe je hemelse vader met tranen in zijn ogen op je heeft neergezien om jouw 
open hart om jou kinderlijk eenvoudig heerlijk nuchter geloof 
Als er iets is wat de hemelse vader raakt dan is het dat zijn lieve kinderen hem gewoon geloven.  
En  als er is niets dat hem pijn doet dan is dat achterdocht en wantrouwen. 
Dat zijn lieve kinderen op aarde hem laten praten niet hem niet echt vertrouwen, niet hun 
kinderhandje vol vertrouwen in die van hem leggen 
Dat doet de hemelse vader het allermeest pijn 
Maar daarom schiet hij vol met machtige blijdschap elke keer als een zondaar zich bekeert en hem 
gelooft 
En daarom was hij zo diep zo diep blij met Maria en haar geloof en dat laat hij nu via Elisabeth weten. 
En voor Maria is dit de grote ontketening  
Nu komt alles op zijn plaats nu wordt ook zij vervuld met de blijdschap van God en ze gaat zingen dat 
grote machtige loflied van Maria. 

 
Mijn ziel prijst en looft de Heer, 
47mijn hart juicht om God, mijn redder: 



 8 

48hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares. 
Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen, 
49ja, grote dingen heeft de Machtige voor mij gedaan, 
heilig is zijn naam. 
50Barmhartig is hij, van geslacht op geslacht, 
voor al wie hem vereert. 

Brs en zrs, wat kunnen wij hier veel van leren 
1. Heb vertrouwen in God ook als je niets in handen hebt, ook als je met de mond vol tanden staat, 
God doet wat Hij belooft en Hij kent je, Hij weet hoe wij ervoor staan 
In al onze gevoelens Hij kent ze; hij respecteert ze; hij wil ons daarin tegemoet komen. 
Geloof dat maar. 
 
Hij komt ons tegemoet op duizend en één manieren. 
Als we het maar leren zien. 
En prachtig hoe Hij het hier doet in de ontmoeting met elkaar. 
Niet een engel maar een oude tante heeft Maria tot de volle blijdschap gebracht. 
Wij kunnen soms ook wel uitzien naar grote en spectaculaire wonderen dat God nou eens echt laat 
zien dat hij er is. 
En soms doet Hij dat ook zeker. 
Maar vaker doet hij veel dichterbij in het gewone: troosten, bemoedigen door die toevallige 
dingetjes  
die helemaal geen toeval zijn maar waarin hij ons die schouderklop geeft  
heus ik ken  je  
heus ik weet wat je doormaakt  
heus ik ga met je verder. 
 
Dat is wat we met een groot woord de gemeenschap der heiligen noemen 

 
De gemeenschap met de heilige God met de heilige geest en zo tegelijk ook met elkaar. 
Ds vd Brink vertelde mij dat het waar is 
Maar later ook op bijzondere wijze toen ik als door een engel bewaard werd in een bizar auto-
ongeluk 
Gods heeft een plan met mijn leven 
 
God bemoedigt ons 
Om te geloven 
Door elkaar door kleine hints. 
 
Een fijne gemeente 
Een fijne vriendschap 
God is daarin de aanwezige 
Als we dat maar met elkaar delen 
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Ga het zien 
 
Amen. 


