
 

 

Vertelschets  21.2: Geef God de eer 
 
Beginzin 
Wat een wonder! Zo veel vrouwen in Israël hadden erop gehoopt, maar zij is door de Heere 
uitgekozen. 
 
Maria en Elizabet 

• Over de weg van Nazareth naar Juda loopt een jonge vrouw, het is Maria. Ze is onderweg 
naar een stad in het bergland van Juda, vlakbij Jeruzalem. Terwijl ze onderweg is denkt ze 
terug aan de wonderlijke dingen die er in haar leven gebeurd zijn. Ook al begrijpt ze lang 
niet alles, toch is ze er helemaal vol van. Ze zal de moeder worden van de Zaligmaker, de 
Zoon van God. Dat heeft de engel Gabriël haar verteld.  

• Maria was in haar huisje aan het werk, en toen stond opeens de engel Gabriël bij haar. De 
engel had tegen haar gezegd: ‘Wees gegroet begenadigde, de Heere is met je.  Jij bent 
gezegend onder de vrouwen. Je zult een Zoon krijgen en moet Hem de naam Jezus geven. 
Hij zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden. Ook je nicht Elizabet 
zal een kindje krijgen.’ 

• Maria weet niet wat haar overkomt. Dat de Heere juist aan haar gedacht heeft, dat  juist 
zij, een arm meisje uit het geslacht van David, de moeder van de Zaligmaker mag worden. 
Maar, het is ook een wonder dat Elizabet, haar nicht die eigenlijk al te oud was om een 
kindje te krijgen,  een kindje verwacht. Maria wil niets liever dan met Elizabet praten over 
de wonderen van de Heere! 

• Vind jij het ook fijn om met anderen te praten over de wonderen die de Heere gedaan 
heeft? Gods wonderen zijn niet alleen maar iets van vroeger. Ook vandaag doet Hij nog 
wonderen. Hij maakt zieke mensen beter, bewaart mensen onderweg en zorgt ervoor dat 
er kinderen geboren worden. Ook zijn er iedere dag nog mensen die door Zijn Woord in 
Hem gaan geloven. Dat kan dus ook voor jou! 

• Na een paar dagen komt Maria aan bij Zacharias en Elizabet. Blij groet Maria haar nicht. 
Elizabets gezicht begint te stralen! ‘Gezegend ben je onder de vrouwen, Maria. En 
gezegend is het Kind in je buik. Waarom komt de moeder van Mijn Heere naar mij toe?’ 

• Elizabet wéét dat Maria de moeder van de Heere Jezus is. ‘Maria’, zegt Elizabet, ‘toen je 
mij groette, sprong het kind in mijn buik op van blijdschap!’ Johannes is nog niet geboren, 
maar nu al houdt Hij van de Zaligmaker. 

• Elizabet gaat verder: ‘Zalig ben je, Maria, omdat je het Woord van de Heere geloofd hebt. 
Het zal zeker gebeuren wat de engel heeft verteld.’ 

 

De lofzang 

• Maria is zo verwonderd over alles wat ze hoort van Elizabet. Ze is zo dankbaar voor alles 
wat de Heere in haar leven gedaan heeft. Ze kan haar mond niet meer houden. Ze kan 
maar één ding doen: de Heere loven en prijzen. Ze begint te zingen: 



 

 

• ‘Mijn ziel looft en prijst de Heere en juicht om God, mijn Zaligmaker! Hij heeft naar mij 
omgezien, naar míj, een heel gewoon meisje. Nu zal iedereen over mij zeggen: “Zij is 
gezegend.’ 

• Want de machtige God heeft grote dingen voor/aan/bij mij gedaan en heilig is Zijn 
Naam! God is barmhartig en genadig voor hen die Hem vrezen. 

• Hij heeft met zijn arm laten zien hoe machtig Hij is. Mensen die trots zijn en denken dat 
ze beter zijn dan anderen, heeft Hij uit elkaar gedreven. Machtige mensen, koningen, 
heeft Hij van hun troon gestoten. Nederige mensen heeft hij verhoogd en belangrijk 
gemaakt. 

• Mensen die honger hebben, heeft Hij goede gaven gegeven zodat ze genoeg hadden. 
Rijke mensen heeft Hij met lege handen weggestuurd.  

• De Heere heeft het opgenomen voor Zijn knecht Israël door aan Zijn barmhartigheid te 
denken. Dat/die had Hij eerder al beloofd aan onze vaderen, aan Abraham en zijn 
nageslacht en dat maakt Hij waar tot in eeuwigheid.” 
 

• Drie maanden bleef Maria bij Zacharias en Elizabet. Wat zal dat een tijd van blijdschap 
geweest zijn! Samen hebben ze zich mogen verwonderen over wie God is en dat Hij omziet 
naar zondige mensen.  
 

Slotzin  
God doet wat hij beloofd heeft. Maria heeft haar lofzang gezongen en een aantal maanden 
later werd de Heere Jezus geboren. Hij is opgegroeid, heeft over deze aarde 
rondgewandeld en het Evangelie verkondigd. Hij is gekruisigd, opgestaan en teruggegaan 
naar Zijn Vader. Maria begreep het al toen ze haar lofzang zong, ‘Hij is mijn Zaligmaker’! Is 
de Heere Jezus dat ook voor jou? 

 
 
 


