
 

 

  

STUDIONLINE JRG 3, NR. 8 

Lukas 1: 26-38 

ONLINE 

BIJBELSTUDIE 

VOOR JOGEREN 

D O M I N E E O N L I N E . O R G  



2 
 

Lukas 1:26-38 

Vooraf 
Nadat de Israëlieten in 
ballingschap zijn gegaan 
(daarmee wordt bedoeld: uit 
het land Kanaän zijn 
weggevoerd naar Babel), zijn 
ze 70 jaar  later weer 
teruggegaan naar hun eigen 
land.  Je leest daar over in 
Ezra en Nehemia. Daar 
wordt verteld over de 
herbouw van de tempel en 
het herstellen van de stad 
Jeruzalem.  
Daarna wordt het een hele 
tijd stil. Na Maleachi (het 
laatste boek van het Oude 
Testament) horen we 
ongeveer 400 jaar niets 
meer. Dat is een heel lange 
tijd! 
 

 
 
En dan breekt het Nieuwe 
Tijdperk aan! Het Nieuwe 
Testament. En zoals jullie 
wel weten draait dat 
helemaal om de Here Jezus. 
Zijn geboorte, Zijn leven, Zijn 
sterven en daarna: het 

doorvertellen van de Blijde 
Boodschap door de 
discipelen en Paulus. 
 
Gabriël 
Opeens komt de engel 
Gabriël weer. We kennen 
hem vanuit Daniël, maar 
verder horen we weinig van 
hem. Hij is een belangrijke 
engel: “Ik ben Gabriël, die 
voor God sta” (Lukas 1:19). 
Gabriël is heel dicht bij God, 
elke dag. Het is heel 
bijzonder dat God hem een 
boodschap laat brengen! 
 
Eerst komt hij bij Zacharias 
om de geboorte van 
Johannes de Doper aan te 
kondigen. Daarna komt hij bij 
Maria. 
Je weet het verschil in 
reactie: Zacharias wil een 
teken en krijgt daarom straf, 
hij zal niet kunnen praten tot 
zijn zoontje Johannes 
geboren is. 
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Maria reageert heel anders. 
Ze raakt in verwarring door 
de woorden van Gabriël, 
maar ze reageert niet 
ongelovig of vol twijfel. 
Integendeel kun je wel 
zeggen! 
 
 
Maria 

“Wees gegroet, 
begenadigde. De Here is 
met u. U bent gezegend 

onder de vrouwen” 
 
Dat  zijn de woorden van 
Gabriël. Wat een moment 
moet dat voor Maria geweest 
zijn! Begenadigde onder de 
vrouwen? Waar heeft de 
engel het over? Stel je eens 
voor! 
Daar sta je dan te praten met 
een engel! De engel Gabriël! 
En die zegt: De Here is met 
u! Wat moet ze zich daarbij 
voorstellen?? 
 
Roeping 
Nu zien we voor de 
zoveelste keer dat de Here 
heel gewone mensen 
inschakelt in Zijn dienst. 
 

 
 
Maria, een totaal onbekend 
meisje van tussen de 15 en 
17 jaar ongeveer, uit een 
onbetekenende familie, uit 
zo’n klein plaatsje dat er bij 
vermeld moet worden waar 
het ongeveer ligt.  
Misschien heb je altijd wel 
gedacht: ja, Maria, die was 
heel bijzonder. Want die 
staat in de Bijbel.. Maar op 
dit moment heeft ze geen 
flauw benul wat er allemaal 
gebeuren gaat. Ze is een 
heel gewoon meisje, dat tot 
nu toe een heel gewoon 
leven heeft gehad. 
 
Uitleg 
Maria snapt dus niet in één 
keer waar de engel Gabriël 
het over heeft. Dat geeft 
natuurlijk niet. Hij legt het 
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haar uit: u zult zwanger 
worden en een Zoon baren.  
 
      -    Hij zal groot zijn 

- Hij zal Zoon van de 
Allerhoogste 
genoemd worden 

- Hij zal de troon van 
Zijn vader David 
krijgen 

- Hij zal over het huis 
van Jacob Koning zijn 
tot in eeuwig-heid 

- Aan Zijn koninkrijk zal 
geen einde komen 

 
Het antwoord van de Engel 
Gabriël maakt het er niet 
gemakkelijker op! Integen-
deel! Ineens gaat het over 
een zoon, over David, over 
een troon, over een eeuwig 
koninkrijk… 
Zij? Maria? Een zoon?? 
Maar ze is (nog) niet eens 
getrouwd! 
 
Als ze dat dan ook aan de 
Engel vraagt, krijgt ze geen 
straf, maar uitleg: 
 

“Dit zal allemaal gebeuren 
door de Heilige Geest”. 

 

De Here ziet het hart van 
Maria en weet dat de vraag 
die zij stelt niet is bedoeld 
om de woorden van Gabriël 
in twijfel te trekken, maar om 
verduidelijking. 
 
Teken 
En dan krijgt zij (zonder dat 
ze daarom gevraagd heeft) 
een teken:  
 
“en zie, uw nicht Elizabeth is 
ook zwanger van een zoon, 
in haar ouderdom” , dit is al 

de    zesde maand voor haar 
die onvruchtbaar genoemd 
werd. Want geen ding zal 

onmogelijk 
zijn bij God.” 

 
 
Overgave 
Weet je nog de roeping van 
Mozes? En van Gideon? 
Wat zeiden die ook al weer? 
“Ik? Maar Here, ik ben niet in 
staat… Ik ben nog zo 
jong…Ik kan niet goed 
spreken… Stuur U toch 
liever iemand anders!” 
 
Met Maria loopt het heel 
anders. Ze zegt eerbiedig:  
 



5 
 

”zie, de dienares van de 
Here, laat met mij gebeuren 

zoals u gezegd hebt.” 
 
Dat is mooi! Ze geeft zich 
helemaal over. Hoe jong ze 
ook is. Wat de gevolgen ook 
zullen zijn.. 
De Here gaat een heel 
bijzondere weg met haar. 
Want misschien heb je daar 
nog nooit over nagedacht, 
maar hoeveel mensen zullen 
er zijn geweest, die haar 
verhaal niet geloofd hebben? 
Tot in de eigen familiekring 
aan toe? 
In Israël was het nou niet 
bepaald een pretje als je een 
baby verwachtte, terwijl je 
nog niet getrouwd was.  
En toch: Maria was de 
gezegende onder de 
vrouwen. Haar leven verliep 
niet gemakkelijk, maar toch 
wordt ze gezegend 
genoemd. Dat is iets om 
eens heel diep over na te 
denken! 
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BESPREKING 
 

1. De engel Gabriël komt hier op bezoek bij Maria. Kun 
je nog andere engelen noemen? 
Weet je nog twee voorbeelden te noemen waarbij een 
engel een geboorte aankondigde? 

2  Noem nog een gebeurtenis rond de geboorte van de 
Here Jezus waarbij engelen verschijnen.  

3 In het Oude Testament komen er ook eens allemaal 
engelen uit de hemel. Vertel eens  waar en wanneer? 

4 Leven engelen nu nog? En wat doen ze dan? 
5 Lees  1 Koningen 2:1-4; er was al in geen jaren een 

zoon van David op de troon. Kun je vertellen 
waarom? 

6 Waarom kreeg Zacharias wel straf en Maria niet? 
7 De engel Gabriël vertelt er niet bij wanneer Maria haar 

zoontje zal krijgen. Wanneer hoort  ze voor het eerst 
dat ze zwanger is? (lees Lukas 1:41-45) 

8 Wij staan niet in de Bijbel, maar kunnen wel door de 
Here worden ingezet. Heb je daar wel eens over 
nagedacht? Kun je een voorbeeld noemen waarbij je 
een wegwijzer bent geweest in dienst van de Here? 

9 Kun je een omschrijving geven van het woord 
“genade”. Het mag ook een voorbeeld zijn. 

10 Ik wil graag net als Maria mij gehoorzaam overgeven 
aan God. Maar als het nou moeilijk wordt, hoe kan ik 
dat dan volhouden? 

 


