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Lukas 1:26-38 
 

 

Maria is misschien een van de minst begrepen personen in de Bijbel. Ze doet 
denken aan een waterlelie die opengaat om iets nieuws te ontvangen. De woorden 
van de engel Gabriël over de geboorte van Jezus werden door Maria bewaard in 
haar hart. Het is een geschenk om een eigen geloofsleven met de Heere te hebben 
in een wereld waarin iedereen alles weet. Zij was alleen met de engel en zij was 
ook alleen toen zij haar lofzang uitsprak. Dit gedeelte is om zo te zeggen het 
evangelie van Maria, dat Lukas in detail over haar heeft opgeschreven. Haar 
eenvoud, geloof, gehoorzaamheid, en onbegrepen zijn worden belicht.  

1. Haar eenvoud 

Maria was een eenvoudig meisje van jeugdige leeftijd. Zij had een diepe wandel 
met de God van Israël en de Heere kende haar bij name. Wat was haar droom, en 
wat waren haar ambities? Eenvoudig te leven met de God van Israël, en te gaan 
trouwen met Jozef in Nazareth, met wie zij in ondertrouw was (Deut. 20:7). We 
weten niet veel van Maria. Ze had een godvrezende tante, die Elizabeth heette. De 
Heere God had ook een droom voor haar, en dat was een veel grotere droom. Hoor 
eens wat zij hoorde (Luk. 1:31-33). Geweldige zinnen over haar Zoon. De Heere 
Jezus legde Zijn heerlijkheid af en Hij kwam onder ons. Hij is zo gewoon geboren. 
Later leefde Hij min of meer op straat en had Hij alleen maar een mantel. Hij was 
een eenvoudig Mens, Die kwam zoals Maria om onvoorwaardelijk te dienen.  
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2. Haar geloof 

Maria had met God geleefd en Hij had haar hart voorbereid! Ze was als een 
waterlelie, en klaar om te ontvangen wat ze nu hoorde. Ze vroeg alleen: Hoe kan 
dit gebeuren? Dat vroeg Abraham ook. Het waren geen woorden van ongeloof 
zoals bij Zacharias. 

3. Haar gehoorzaamheid 

Maria had een gezond zelfbeeld (Luk. 1:48). Enerzijds wist zij dat zij eenvoudig was. 
Anderzijds stond zij in haar positie. Wij moeten leren leven volgens onze positie, 
want wij die nu geloven zijn apart gezet en aanvaard in de Geliefde (Ef. 1:6). 

4. Het onbegrepen zijn 

Haar leven vol onbegrip wordt ten slotte rechtgezet. Maria is een van de minst 
begrepen personen in de hele Bijbel. Hoe kon zij uitleggen dat zij in verwachting 
was door een innerlijk werk van God Zelf? Dit was nooit eerder zo gebeurd in de 
geschiedenis. Meer dan dertig jaar heeft zij geleefd onder een wolk van 
wantrouwen, omdat de Heere God iets groots had gedaan in haar leven. Als de 
naam Maria verband houdt met Mara, is de betekenis: bitter! Er is wel een dag 
gekomen in haar leven dat alles rechtgezet is. Zij was toen al een vrouw van 
middelbare leeftijd. Zij had haar Zoon ook zien sterven op het kruis. Zij was 
aanwezig in de bovenzaal en ontving de Heere Jezus in haar hart (Hand. 1:14, 2:4). 

Zoals Maria hier weer in beeld komt, mogen wij leren van haar leven en haar 
geduld. Want wanneer de Heere Jezus geopenbaard zal worden, Die ons leven is, 
dan zullen wij met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid (Kol. 3:4). Wij wensen 
allen een gezegende Kerst.  
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