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6 december 2020

Een engel bij Maria

Lucas 1:26-38 

6 december 2020  |  copyright VHM



86

Thema:
Een engel bewijst Gods liefde
Projectthema: Spiegel van liefde

Doel
De kinderen leren ontdekken dat de engel Gabriël Gods liefde, speciaal voor Maria mag doorgeven. Maria bedankt in de 
engel haar Heer daarvoor.

Toelichting
De engel Gabriël weerspiegelt Gods liefde voor Maria. Zij is uitgekozen om moeder van de Messias te zijn. Gelovig vraagt 
ze naar wat in haar leven zal gebeuren. De engel antwoordt dat God door zijn Geest haar zijn Zoon geven. Dan geeft Maria 
de engel haar antwoord voor God mee. Hij mag ook haar boodschapper naar God zijn: Ik wil de HEER dienen, zoals u zegt 
moet het gebeuren. In Gods dienaar herkent ze God zelf. Als de HEER haar zo liefheeft, zal ze Hem liefhebben en doen 
wat Hij haar vraagt.  

Titel van het ONDERBOUW-verhaal: Maria wordt moeder van Gods Zoon
Richtlijnen: Vertel aan de jongste kinderen over de engel die Maria laat zien dat God haar uitkiest. Zij mag Gods liefde op 
een heel bijzondere manier merken. Ze wordt moeder van de Here Jezus. God zelf zal haar een kindje geven. Hij zal de 
Redder van de wereld zijn. Speciaal om dat te zeggen komt de engel Gabriël namens God even bij Maria op bezoek. Wat 
houdt God veel van haar!  

Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: Engel Gabriël toont Gods liefde aan Maria
Richtlijnen: Maria is een eenvoudig meisje, verloofd met Jozef die timmerman is. Je merkt aan niets dat ze familie zijn van 
de grote koning David. Ze zijn arm en eenvoudig. Juist naar haar stuurt God engel Gabriël. Hij moet haar de boodschap 
brengen dat God zijn belofte niet is vergeten. De Messias zal een afstammeling van David zijn. Juist door de jonge Maria 
zal God dat laten zien. Hij kiest haar uit om moeder van Gods Zoon te zijn. Maria gelooft deze boodschap van Gods liefde 
door Gods engel onmiddellijk, hoewel ze verbaasd vraagt hoe dat mogelijk is. Ze herkent in de engel Gods bijzondere 
liefde voor haar. Dat kan alleen omdat ze zelf veel van haar HEER houdt. De engel krijgt meteen haar antwoord mee voor 
God: ‘De HEER wil ik dienen’.  

Titel van het BOVENBOUW-verhaal: Gods engel brengt Gods liefde
Richtlijnen: Waaraan herken je dat iemand van je houdt? Wat moet die ander doen? Wat juist niet? Hoe merk je de liefde in 
iemands woorden of gedrag? Helpt het als iemand jou vertelt dat die ander van jou houdt? Kan dat jouw aarzeling of twijfel 
wegnemen?
Gabriël wordt als engel door God gestuurd om Maria te zeggen dat Hij in het bijzonder van haar houdt. Hij heeft dit een-
voudige, jonge meisje uitgekozen om moeder van de Messias te zijn. God zelf zal zijn Zoon in haar schoot laten leven. Een 
ongelofelijke boodschap, maar Maria gelooft direct dat deze boodschapper Gods liefde voor haar weerspiegelt. Maria ziet 
in Gabriël God zelf. Ze vraagt hem dan ook niet alleen Gods boodschapper naar haar, maar ook haar boodschapper naar 
God te zijn: ‘De HEER wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd’.
Door zoveel liefde en geloof voor haar God te tonen weerspiegelt zij Gods liefde naar ons. Wij worden door Maria geïnspi-
reerd en gestimuleerd om ons leven in Gods handen te leggen. Om Hem en onze naaste lief te hebben. 

Extra bijbelgedeelte: 1 Johannes 4:11-16
(Gods liefde voor ons, onze liefde voor God en onze liefde voor elkaar zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De bron 
van onze liefde is Gods liefde.)
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Achtergrondinformatie

Bij het Bijbelgedeelte
In deze geschiedenis zien we veel elementen terugkeren die ook al aanwezig waren in het gedeelte over Zacharias en 
Elisabet. Zo is er wederom de aanwezigheid van de engel Gabriël, doet God opnieuw een wonder en schrikt ook Maria, net 
als Zacharias, van Gabriël. Er zijn echter ook belangrijke verschillen in de verhalen: Maria is iemand met weinig aanzien in 
de toenmalige maatschappij, terwijl Zacharias als priester in hoog aanzien stond. Zacharias twijfelde, Maria geloofde. Door 
de geschiedenis van deze mensen heen voltrekt God zijn plan en wordt Christus geboren.

Vers voor vers
Vs. 26  Nazaret en Galilea hadden een slechte reputatie in die tijd. Dat Jezus juist daar opgroeide, laat zien dat Hij wer-

kelijk tussen de mensen kwam staan. Mensen hebben snel hun oordeel klaar, maar God kan juist genade voort 
laten komen op plaatsen waar wij het niet verwachten.

Vs. 27  Vrouwen en zeker meisjes stonden in lager aanzien dan mannen in die tijd. Dat de engel Gabriël een priester 
als Zacharias zou bezoeken, kon men in die tijd goed begrijpen, want priester was een respectabel beroep. Dat 
Gabriël echter een meisje zou bezoeken, was ongedacht.

Vs. 28  Vrouwen werden in het toenmalige Israël doorgaans niet gegroet. Dat de engel Maria groet, is dus een bijzonder 
teken van betrokkenheid.

Vs. 29  Je kunt je voorstellen dat Maria schrikt van een begroeting, want dat was ongebruikelijk en al helemaal als dat 
van een engel komt.

Vs. 30v  De woorden van Gabriël aan Maria zijn nog uitzonderlijker dan zijn woorden aan Zacharias. Hij laat duidelijk 
weten dat Maria door God begenadigd is: zij mag de Zoon van God baren en Hem zijn naam geven. De naam 
‘Jezus’ is Grieks voor het Hebreeuwse ‘Jehoshua’ (‘Jozua’) en betekent ‘de Heer redt’.

Vs. 32v In 2 Sam. 7:16 is aan David beloofd dat zijn troon voor eeuwig zal voortbestaan. Dit wordt vervuld in Jezus, want 
Hij komt uit Davids nageslacht en zijn koningschap is eeuwig. God is trouw aan zijn beloften.

Vs. 34  Dit is niet een teken van ongeloof van Maria, zoals bij Zacharias. Ze vraagt niet om een teken, zoals Zacharias, 
maar heeft een oprechte vraag: hoe kan zijn nu zwanger worden, terwijl ze nog maagd is en haar maagdelijkheid 
tot het huwelijk wil bewaren?

Vs. 35  In Exodus 40:34-38 staat dat de majesteit van de HEER de heilige plaats van samenkomst ‘overschaduwde’. Dit 
gebeurde door een wolk. Een wolk is duidelijk zichtbaar. Tegelijkertijd bedekt een wolk het daglicht. Het is dus 
tegelijkertijd een teken van zichtbaarheid en een teken van verborgenheid. Het woord ‘overschaduwen’ wordt 
ook in dit vers gebruikt. Het is er een zichtbaar teken van dat Gods Heilige Geest zelf Maria haar zwangerschap 
geeft, zonder dat ze gemeenschap heeft gehad met een man. Tegelijkertijd blijft het voor mensen verborgen hoe 
dit precies kan. Het wordt als een wonder aanvaard door Maria.

Vs. 36  Niet alleen bij Maria gebeurt er een wonder, ook bij haar familielid Elisabet. Deze boodschap is voor Maria een 
bemoediging. Ze heeft niet om een teken gevraagd, maar ze krijgt toch van de engel deze boodschap als steun 
voor haar geloof.

Vs. 37  Wat voor mensen onmogelijk lijkt, is voor God toch mogelijk. Dit betekent ook dat God altijd wegen kan openen 
die wij niet voor mogelijk hielden. In dit verhaal doet Hij dat door een wonder.

Vs. 38  Maria twijfelt niet, maar voegt zich naar de wil van God. Ze zal dus als niet-getrouwd meisje zwanger worden. Zij 
weet dat ze nog steeds maagd is, maar dat zullen velen in de toenmalige samenleving niet geloven wanneer ze 
zwanger is. Maria heeft de spot die haar ten deel kan vallen ervoor over, want ze wil God dienen.

Vragen
1. Elisabet en Maria zijn familieleden van elkaar en helpen elkaar in het geloof. Hoe kunnen jouw familieleden je helpen in 

het geloof?
2. Hoe hielp de engel Gabriël Maria in haar geloof? Helpen zijn woorden jou ook om te geloven? (zie vs. 37)

Auteur: JFH
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Liederen
Psalm 24
Lied 157a
Gezang 66
Lied 443
Jezus is…..    Hemelhoog 348
J.E.Z.U.S.       Opwekking voor kinderen 117
Meisje Uit Nazaret     Witte zwanen, zwarte zwanen – Elly en Rikkert
Als je veel van iemand houdt    Hemelhoog 125
Heel gewoon      Hemelhoog 136
Goed nieuws      Hemelhoog 132
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Maria wordt moeder van Gods Zoon

Inleiding
Jij vindt je papa en mama vast heel lief. Zij houden ook 
veel van jou denk ik. Je kunt een dikke knuffel geven om 
te laten zien dat je van mama of papa houdt. Of je geeft 
een mooie tekening cadeau. In het verhaal van vandaag 
laat de Here God zien hoeveel Hij van de mensen houdt. 
En vandaag speciaal van Maria.

God houdt van jou
Maria dekt de tafel, ze gaat straks vast eten. Ze heeft 
brood gebakken, mmmm het ruikt lekker. 
Dan staat er  plotseling iemand in de keuken!  
Het is een engel die zegt, ‘Maria , de HEER is met jou.’ 
Maria schrikt heel erg, waar komt die meneer zomaar 
vandaan? Wat gaat er nu gebeuren?
‘Je hoeft niet bang te zijn Maria, ik ben Gabriël, een engel 
van de HEER. Luister, ik mag je iets heel moois vertel-
len van God! Er gaat een baby in je buik groeien. Als het 
kindje geboren wordt wil God dat je het Jezus noemt. Hij 
zal heel belangrijk zijn voor alle mensen op aarde. Hij is 
Gods Zoon.’

‘Hoe kan ik nu een kindje krijgen’, zegt Maria, ‘’ ik ben 
niet getrouwd. Mijn vriend Jozef woont niet bij mij.’  
‘Het kan wel, hoor’, zegt engel Gabriël, ‘want God houdt 
heel veel van jou. Hij heeft jou uit gekozen als de moeder 
van Jezus. De Heilige Geest zal over jou komen. Jouw 
kindje zal daarom ook heilig genoemd worden. Hij is de 
Zoon van God.’

‘Weet je dat je nicht Elisabet ook een baby krijgt? Dat had 
je niet gedacht, hè. Je denkt dat ze daar veel te oud voor 
is. 
God heeft haar ook een baby beloofd. Ga maar eens bij 
haar kijken. Je kunt dan zelf zien dat ze een dikke buik 
heeft. Zo weet je dat  bij God alles kan.

Maria heeft goed geluisterd. Als God zoveel van haar 
houdt, dan is het goed. Ze zegt: ‘Ik wil doen wat God 
graag wil. Laat het gebeuren zoals God zegt’

Auteur: TD
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Inleiding
Neem een spiegel mee en laat de kinderen er in kijken. 
‘Wat zie je? Waarvoor gebruiken we een spiegel?’ (Om 
te zien of je schoon bent, of om te kijken hoe je kleren je 
staan, enzovoorts.)
Wie heeft er wel eens voor een spiegel gestaan om rare 
gezichten te trekken?
Wat gebeurt er dan in een spiegel?
In de spiegel zie je jezelf.

Maar: wat je in een spiegel ziet heeft vaak te maken met 
hoe je er zelf inkijkt. Als je vrolijk en blij bent zie je mooie 
dingen van jezelf in een spiegel. Als je verdrietig bent of 
boos op jezelf over, dan zie je dat in de spiegel ook. Dan 
zie je vaak geen leuke jongen of meisje. 

God is als een spiegel. Als je naar Hem kijkt laat Hij je 
jezelf zien. Maar: in een spiegel van liefde. Zoals je echt 
bent en Hij blij met jou is. Maar ook: zoals Hij wil dat je 
zult zijn.
Na het verhaal praten we hier nog over verder.

Mogelijkheid 2: Kinderen kijken tegenwoordig heel veel 
op YouTube kanalen naar vloggers en ‘influencers’. Dat 
begint vaak al heel jong. Doen kinderen uit jouw groep 
dat ook? Waar kijken ze naar? En waarom naar die 
persoon? Wat trekt hen in diegene aan en wat willen ze 
van die man/vrouw leren? Eigenlijk zijn die mensen ook 
spiegels. We denken dan dat we op hen willen lijken, 
omdat ze iets heel goed kunnen of er mooi uit zien. Zij 
kunnen ‘lachspiegels’ zijn. Ze laten je niet zien wie je echt 
bent, maar vaak iets wat onbereikbaar is en dat maakt je 
niet tevreden.

Bijbelverhaal
In een huis in een klein dorpje in Israël woont een meisje, 
Maria heet ze. Heel veel mensen in dit dorp Nazaret zijn 
boeren. Ze verbouwen planten om te kunnen eten en 
hebben wat vee. Van wol van de schapen maken ze kle-
ren. Deze mensen zijn niet rijk. Ze hebben maar weinig 
spullen en hun huizen zijn klein, vaak met maar één of 
twee kamers. 
Dat maakt Maria niets uit. Ze is blij. Als ze in een spiegel 
zou kunnen kijken, dan zou ze een gelukkig meisje zien. 
Ze zingt een beetje, terwijl ze bezig is met het maken van 
deeg voor brood. Dan glimlacht ze weer, ze denkt aan 
Jozef. Maria gaat over een poosje trouwen. Ze is verloofd 
met Jozef. Hij is timmerman. 

Ineens hoort Maria een stem. Ze schrikt heel erg. Ze dacht 
dat ze alleen was! ‘Ik groet je, Maria!’, zegt een man tegen 
haar. Wat gebeurt er? Ze kent die man niet en hij ziet er zo 
ongewoon uit. Zeker niemand uit het dorp. ‘God heeft jou 
uitgekozen.’, gaat de stem verder, ‘Hij zal bij je zijn.’
Maria schrikt van de woorden. Wat bedoelt die man? Wie 
is hij?
‘Je hoeft niet bang te zijn, Maria. God heeft je uitgekozen 
voor iets moois. Je zult een kindje krijgen, een zoon. En je 
moet Hem Jezus noemen. Jezus zal heel belangrijk zijn. 
Hij zal de Zoon van God genoemd worden. God zal Hem 
koning maken. Voor eeuwig, Hij zal voor altijd Koning zijn.’
Maria staart naar de man. Dit is geen mens, dit is een en-
gel! God stuurt een van zijn knechten naar haar? Zomaar 
een gewoon meisje uit een heel gewoon dorpje? 
En dan denkt ze: God ziet dus echt àlle mensen, niet 
alleen profeten, of priesters, of zo; maar ook haar! En 
wàt zei hij? Gaat ze een kindje krijgen? Maar ze is nog 
niet eens getrouwd met Jozef… Ze gelooft de engel wel. 
Natuurlijk. Maar ze begrijpt het niet. 
‘Hoe kan dat? Ik hoor nog niet bij een man.’
‘Luister, door Gods Geest, door zijn kracht, zal er een 
baby’tje in je buik gaan groeien. Jouw kind zal ook de 
Z\oon van God zijn. En weet je: Elisabet krijgt ook een 
baby’tje, een zoon. Terwijl ze al oud is en oude mensen 
geen kinderen krijgen. Dat is ook een wonder! God doet 
wonderen en Hij kan alles doen wat Hij nodig vindt.’
Elisabet krijgt ook een baby, denkt Maria. Wat fijn! Ze 
is altijd zo verdrietig geweest omdat ze geen kinderen 
kon krijgen. Wat is God goed! De Zoon van God? Wordt 
zij, Maria, de moeder van de Zoon van God? Helemaal 
begrijpen kan Maria het nog steeds niet, maar dat dit van 
God komt en dat God van haar houdt begrijpt ze wel. 

Daarom zegt ze: ‘Ik wil God graag dienen. Laat er met mij 
gebeuren wat God heeft gezegd.’
Dan gaat de engel weg. Maria staat onmiddellijk op en 
gaat haar spullen pakken. Ze wil naar Elisabet toe. Ze wil 
alles aan haar gaan vertellen. Ze heeft zo’n mooie bood-
schap gehoord: God vergeet de mensen niet. Daarom 
stuurt Hij nu de Redder naar de wereld. En zij, Maria, 
mag zijn moeder zijn!

Engel Gabriel toont Gods liefde aan Maria

6 december 2020  |  copyright VHM
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Afsluiting
Gabriël, de engel, liet Maria in de spiegel kijken. Die 
spiegel vertelde dat Maria in Gods ogen heel belangrijk 
is. Net als alle andere mensen. God heeft oneindig veel 
liefde voor iedereen. Ook voor jou! (Je kunt ieder kind 
in de spiegel laten kijken en dan tegen ze zeggen: ‘God 
vindt jou heel belangrijk.’ Maar het hangt een beetje af 
van de sfeer in de groep of dit kan.)

6 december 2020  |  copyright VHM

Vragen
• Wat vertelde Gabriël eigenlijk?
• Hoe weten we dat God van de mensen houdt?
• Wat is Gods plan?
• Onze mooiste spiegels zijn Gods woorden voor ons uit 

de Bijbel. In die spiegel zien we wat niet schoon aan 
ons is, of wat veranderen moet. Bijvoorbeeld als God 
zegt dat liegen niet goed is. Of schelden, of andere 
mensen pijn doen, of dingen stuk maken. Daar worden 
we lelijk van.

 Maar Gods spiegel is een spiegel van liefde, veel 
liefde! Hij wil ons laten zijn hoe mooi we zijn en hoe-
veel mooier we kunnen worden! Door Jezus kunnen 
we bij God horen en zijn licht en liefde laat ons groeien 
en elke dag mooier worden.
Waar zou jij mooier in willen worden?

Auteur: NCvD
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Gods engel brengt Gods liefde

Maria is een heel gewoon meisje. Ze woont in Israël en 
ze leeft in best een spannende tijd. Het is zo spannend, 
omdat het land bezet is door soldaten.  Vroeger, heel 
vroeger had het land een koning. Een heel belangrijke 
koning, want degene die op de troon zat, was een af-
stammeling van koning David. Eens zou er een familielid 
van David  komen die het volk verlossen zou. Met al die 
vreemde Romeinse soldaten in het land zou dat niet gek 
zijn, maar eigenlijk wist niemand nu meer wie de koning 
zou moeten zijn. Wie er nu de zoon van de zoon van de 
zoon van David is.  Er is geen koning meer in het land. 
De Romeinen zijn de baas.
Maar dat het land Israël bezet is, is niet het enige span-
nende.  Een tijdje geleden is Maria door Jozef gevraagd 
om met hem te trouwen! Nu zijn ze in ondertrouw, zoals 
dat met een mooi woord heet. 

Een huis voor Maria en Jozef
Maria kan Jozef nu niet zien. Zo hoort dat als je in onder-
trouw bent. Jozef is druk om een plekje voor hen samen 
te  maken waar ze kunnen wonen en hij komt pas terug 
als alle dingen klaar zijn voor hen samen. Het wordt vast 
een heel mooi huis, want Jozef is een timmerman, hij kan 
de mooiste dingen maken. Maria weet niet precies wan-
neer Jozef komt, dat is een verrassing. Maar één ding 
is zeker. Het duurt niet lang meer en dan komt hij haar 
halen om zijn vrouw te worden. Dan is het feest en dan 
zijn ze getrouwd, écht getrouwd. Tot die tijd moet Maria 
wachten. Ze wil natuurlijk wel klaar zijn als Jozef komt. 
Ze heeft al wel cadeaus van hem gekregen. Cadeaus om 
zich klaar te maken voor de feestelijke dag, dingen om 
zich mee mooi te maken. Iedere dag ruikt het lekker in de 
kamer waar Maria is, want ze gebruikt al een tijdje de lek-
ker ruikende olie die ze speciaal voor de bruiloft gekocht 
heeft. Het kan zomaar de dag zijn dat Maria de bruid is…

Plaats voor Jezus
Dan komt er iemand binnen. Zou het Jozef zijn? Zou het 
zo ver zijn dat ze met hem gaat trouwen, dat hij haar 
meeneemt om samen in het huis te wonen dat hij heeft 
gebouwd?
‘Gegroet Maria, je bent gelukkig, de Heer is met je,’  hoort 
ze zeggen.
Maar zó praat Jozef niet…Wie is dit dan, die zomaar bij 
haar binnen komt vallen?
Maria kijkt op. Ze ziet een engel staan.  Ze schrikt er van! 
Een éngel, bij haar in huis. Wat gebeurt er allemaal?
‘Je hoeft niet bang te zijn, Maria,’ zegt de engel dan. En 
hij vertelt haar dat ze een baby zal krijgen. Niet zomaar 
een baby, maar die belangrijke koning voor het volk Israël 
zou haar, Maria’s kindje zijn. Maria kan het maar slecht 
snappen. Ze kijkt eens naar haar buik en dan weer naar 
de engel… Ze is nog niet eens getrouwd, en toch een 
kind. En dan nog wel een heel belangrijk kind? Maria is 
uitgekozen door God om Jezus’ moeder te zijn. Hij komt 
op aarde wonen als een baby’tje. Hij krijgt een plek om 
te wonen en te groeien bij Maria die goed voor hem wil 
zorgen.  Het is de Zoon van God die straks geboren zal 
worden.

Een plek voor alle mensen
Jezus zou niet altijd een baby’tje blijven. Hij zou de Ver-
losser zijn. Niet speciaal van de Romeinen die in het land 
waren, maar van nog veel meer. Alle dingen in de wereld 
die slecht of verkeerd zijn zal Hij weer heel maken.
Omdat God van mensen houdt wil Hij dat iedereen die 
in hem gelooft altijd met Hem zal leven. Hij wil ons een 
plek geven om te wonen. Dat is een plek zonder zonde, 
verdriet en ziekte. Jezus kwam naar de aarde om dat in 
orde te maken. Hij kwam om die liefde van God voor ons 
te laten zien. 
Maria, en ook Jozef waren daarvoor heel belangrijke 
mensen. De Engel die bij Maria op bezoek kwam, kwam 
dat haar vertellen. En Maria vond dat een goed plan. ‘De 
Heer wil ik dienen,’ zei ze. ‘Laat er met mij gebeuren wat 
u hebt gezegd.’ 

• Wat zou je denken als er een engel voor je stond, zoals 
bij Maria? 

• Waarom is het zulk belangrijk nieuws dat de engel 
vertelde?

• De engel had groot nieuws voor Maria. Wat denk je, 
zou ze blij geweest zijn?

 Waarom wel/niet?
• Maria was er klaar voor dat Jozef haar kwam halen. 

Jezus wordt ook wel vergeleken met een bruidegom 
die zijn bruid komt halen als hij terug komt. Zou je daar 
klaar voor zijn, dat Jezus terug komt, of wil je ook nog 
andere dingen doen? 

Om te zingen of te luisteren
Eén klein kind (opwekking 533)
  https://www.youtube.com/watch?v=vCJVKl5KGjk
Lied van Maria (uit de kerstmusical ‘De herberg zit vol’)  
  https://www.youtube.com/watch?v=8ZLjKehbFhk
Wees niet bang, Maria.
  https://www.youtube.com/watch?v=6Uu_9Xyk8fk&list=R
DMAOQexTdtLk&index=6
Mary did you know
  https://www.youtube.com/watch?v=y9s-CR38Yvo

Auteur: MZ
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