








JOUW LICHT SCHIJNT IN VERTROUWEN





Maria

JOUW LICHT SCHIJNT IN 

VERTROUWEN

Je zult Maria maar zijn... je bent een 

heel jong meisje, beloofd aan Jozef 

met wie je gaat trouwen. Je krijgt net 

als Zacharias, bezoek van een engel 

van God. Het overkomt ook Maria. 

Gabriël komt haar huis binnen en 

begroet haar: 'De genade van God is 

met jou, Maria, God heeft je 

uitgekozen, je bent bijzonder 

gezegend! Wat schrikt ze daarvan! Ze 

vraagt zich af wat die begroeting 

betekent.



Gabriël stelt haar gerust en zegt; 'Je 

zult een zoon ter wereld brengen en je 

moet Hem Jezus noemen. Hij is de 

beloofde en zal Zoon van de 

Allerhoogste genoemd worden'. Maria 

gelooft het meteen, ze zet haar hart 

wagenwijd open. Toch heeft ze ook een

vraag aan de engel: 'Hoe zal dat 

gebeuren?'. 'De Heilige Geest zal over 

je komen en de kracht van God zal je 

als een schaduw bedekken.

Daarom Maria, zal jouw kindje Zoon 

van God genoemd worden' zegt de 

engel Gabriël.



Wat een nieuws is dat voor Maria. En 

er is nog meer. De engel zegt dat haar 

nicht Elisabet ook een kindje verwacht, 

ondanks haar hoge leeftijd. Maar bij 

God is alles mogelijk. En dat gelooft 

Maria, ze zegt: 'Die God wil ik trouw 

zijn, Hem wil ik dienen. Laat er 

gebeuren wat u mij gezegd hebt'. Wat 

een vertrouwen heeft Maria! Hoe 

wonderlijk is wat er gebeuren gaat en 

toch twijfelt Maria er niet aan. Ze 

gelooft, ook al weet ze niet precies hoe 

de weg, die ze gaat, er uit zal zien. Ze 

gaat met God en dat is genoeg. Ze is 

op Hem gericht, meer is er

niet nodig. God is goed!



OM TE ONTHOUDEN:

Vertrouw op God die ons 

aanwijzingen geeft.

Hij doet alles uit liefde voor 

ons.



Dragers van Gods licht te zijn,

wat was dat bijzonder,

zij getuigden, groot en klein, 

van een lichtend wonder.

Had Maria ’t goed gehoord:

zij een zoontje naar Gods Woord,

die de Redder heet,

Koning en Profeet?

God is trouw, zij vertrouwt:

wat mij wordt gegeven,

ik zal voor Hem leven.


