
Overweging 

Er was eens een meisje van een jaar of 18, ze overwoog theologie te gaan studeren, maar 

durfde niet. Net als Mozes die bang was om de farao te woord te staan, was ook zij bang om 

zichtbaar te zijn, om te spreken. Jaren later is zij alsnog theologie gaan studeren. Het is alsof 

God haar al die jaren niet heeft losgelaten. De stem die roept was er en is er nog steeds. En 

ook is er het gevoel dat God ook haar stem hoort als zij Hem nodig heeft. Die dingen waar ze 

bang voor was, zijn er nog wel, maar ze ervaart het alsof ze daar niet alleen voor staat. Zo 

mag zij groeien, in de hoop en verwachting dat dit goed is zo. Dat brengt verwondering, en 

verwondering brengt je dichter bij God.  

Bij Maria, ook een jong meisje, gaat het anders. Ja, ze schrikt van de engel, van zijn 

boodschap, van de stem van God die daarin weerklinkt. Zeker, ze heeft haar vragen: Zij, 

zwanger? Zij heeft geen man. Hoe zal dat gebeuren? Toch kan het, want voor God is niets 

onmogelijk. Het lijkt wel of Maria gelijk al begreep dat zij nodig was voor Gods plannen. Dat 

maakt dat zij gehoor kan geven aan de stem van God, in de kracht en het vertrouwen dat Hij 

met haar zal zijn, dat hij haar stem hoort, haar vragen kent, en haar verwondering ziet. Ik 

denk dat zij gelijk al besefte in de hoop en verwachting dat dit de bedoeling is, dat zij 

geboorte zal geven aan de zoon van de allerhoogste en dat God bij haar zal zijn en zal blijven 

in de toekomst die haar te wachten staat.  

Die hoop en verwachting mogen ervaren, oud en jong, toen en nu, dat is advent.  

 

Aankondiging van de geboorte van Jezus 

26 In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazaret in Galilea, 27 naar een 

meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette, een afstammeling van David. 

Het meisje heette Maria.  

28 Gabriël ging haar huis binnen en zei: ‘Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met 

je.’ 

29 Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te 

betekenen had. 

30 Maar de engel zei tegen haar: ‘Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst 

geschonken.  

31 Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet hem Jezus noemen.  

32 Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de 

Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven.  

33 Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jakob, en aan zijn koningschap zal 

geen einde komen.’ 



34 Maria vroeg aan de engel: ‘Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog nooit gemeenschap 

met een man gehad.’  

35 De engel antwoordde: ‘De heilige Geest zal over je komen en de kracht van de 

Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig 

worden genoemd en Zoon van God.  

36 Luister, ook je familielid Elisabet is zwanger van een zoon, ondanks haar hoge leeftijd. Ze 

is nu, ook al hield men haar voor onvruchtbaar, in de zesde maand van haar zwangerschap, 

37 want voor God is niets onmogelijk.’  

38 Maria zei: ‘De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.’ Daarna liet 

de engel haar weer alleen. 

 

Iris dwarsfluitspel 

 

Trouwe God 

Hoort u alstublieft onze stem als wij in onze gebeden bij u komen met onze zorgen over onze 

onrustige wereld. Hoort u de stem van de mensen die zoeken naar recht en vrede, van hen 

die licht willen brengen in de duisternis 

- zo bidden wij 

Heer, hoort u de stem van de mensen die eenzaam zijn, die zich niet gekend of gezien voelen 

door anderen. Hoort u ook alstublieft de stem van hen die los moeten laten en afscheid 

nemen, en van hen die achter moeten blijven. 

- zo bidden wij 

Heer, hoort u ook alstublieft onze stem als wij u danken en ook als wij, net als Maria, bang 

zijn, vragen hebben, En heer, wilt u tegelijk tegen ons blijven spreken, ons op blijven zoeken, 

ons in beweging brengen.  

God, doordat wij uw stem mogen horen en u de onze hoort, kunnen wij  groeien, hopen, 

verwachten en verwonderen, en zo op weg zijn naar uw toekomst.  

- zo bidden wij 

Stilte, kaarsjes aansteken, zingend Onze Vader 


