
Ontmoeting in dienstbaar vertrouwen: Maria, moeder van de gelovigen 
Deze Bijbelstudie sluit aan bij de preek van 19 december 2021, Rehobothkerk, Woerden 

Achtergrond Maria 
• De naam van Maria kwam veel voor in die tijd. Net als vele andere meisjes vernoemd naar 

Mirjam, de zus van Mozes die een belangrijke rol speelt  in zijn redding (en daarmee de 

heilsgeschiedenis).  

• Maria was een nicht van Elisabeth, waarvan we weten dat zij van Aaron afstamde (Lukas 1:5). 

Jozef stamde af van het huis van David (Matth. 1:16). Naar alle waarschijnlijkheid was Maria dus 

van Levitische afkomst. 

• Maria noemt zichzelf in Lukas 1:48 ‘zijn minste dienares’, wat wordt gekoppeld aan het gegeven 

dat ze niet veel voorstelde. Een arm en ongetrouwd meisje dat voor de mensen niet meetelde. 

• Ook de plaats Nazareth (Lukas 1:26) waar ze woont is een dorp van weinig betekenis (Joh. 1:47). 

Een plek waar de Messias zeker niet vandaan kan komen. 

• Ze was in ‘ondertrouw’ of volgens Lukas (1:27) ‘uitgehuwelijkt’ aan Jozef. Haar feitelijke leeftijd 

wordt niet genoemd, maar op basis van de gewoonte in die tijd zal ze 12 of 13 geweest zijn. Dit 

hing samen met het ritueel van de ‘bat-mitswa’ waarin een meisje zelf verantwoordelijk werd 

voor de Joodse wet. In dat geval was ze maximaal 14 jaar oud toen Jezus ter wereld kwam.  

Kort samengevat een onbetekenend maagdelijk meisje van 12 of 13 jaar uit een onbetekenende plaats. 

Lezen 
We hebben hiervoor een beetje beeld gekregen van Maria. Probeer je jezelf eens in haar te verplaatsen 
en van daaruit Lukas 1: 26-56 te lezen. Lees ook Mattheus 1: 16-25. 
 

Gespreksvragen 
Geloofsverdieping 

• Maria geloofde de engel, maar ze begrijpt alleen nog niet zo goed hóe alles plaats kan vinden. 
Was zij een buitengewoon geestelijk meisje? 

• ‘Maria zei: ‘De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.’ (Lukas 1:38a). 
Welke houding komt hierin naar voren? 

• Maria was nog maagd en zou een kindje krijgen. Hoe zou Jozef reageren? Wat als hij haar zou 
verlaten en zij als onbetekenend meisje te schande zou worden gemaakt? Nog een heel leven 
voor je, maar in dat geval een heel onzekere toekomst. Zomaar wat gedachten die bij je op 
zouden kunnen komen. Hoe zorgde God voor Maria? 

• In Lukas 1 : 46-54 klinkt de lofzang van Maria. 
o Wat zegt deze lofzang over de Heere? 
o Wat zegt deze lofzang over Maria? 

• Er zijn meer voorbeelden van vrouwen die onder buitengewone omstandigheden een zoon ter 
wereld brachten. Sara (Gen. 18), Manoach (Richt. 13), Hanna (1 Sam. 1), Elisabeth (Lukas 1). Wat 
zegt dit over God? 

• Vandaag kan God ook tot ons spreken om dienstbaar te zijn in Zijn Koninkrijk. Hoe zou jij daar op 
reageren?   



• Wat spreekt jou het meeste aan in de persoon van Maria, wanneer je haar leven, zoals 
hierboven beschreven en in de Bijbelteksten naar voren komt? Welke geloofstrekken van Maria 
kunnen als voorbeeld voor jou dienen? 
 

 
Geloofsverbinding 

• Lees ook Genesis 18: 10 -12. In tegenstelling tot Maria, kan Sara het niet geloven dat ze een 
kindje zullen krijgen. Wat betekent dit voor de manier waarop je in de kerk naar een oudere of 
een jongere (op)kijkt?  

• In Lukas 1:42 slaakt Elisabeth een vreugdekreet. ‘De meest gezegende ben je van alle vrouwen, 
en gezegend is de vrucht van je schoot!’. Hoe enthousiast ben jij als een ander méér gezegend is 
of lijkt dan jij?  
 

Geloofsgetuigen 

• Hoe denken we tegenwoordig over een zwangerschap op 14-jarige leeftijd? Ook in onze 
samenleving komen veel tiener zwangerschappen voor. Kijk je hier anders naar met de 
geschiedenis van Maria in gedachten? 

• Hoe zouden niet-christenen vandaag reageren op de geschiedenis van Maria? Staan ze hierdoor 
juist wel of niet open voor het evangelie?  

 
Wat komt er verder nog naar boven naar aanleiding van deze Bijbelstudie? Praat daar nog even met 
elkaar over door. 
 
Bidt met en voor elkaar. Dank God voor het machtige wonder van de geboorte van de Heere Jezus. Dat 
er nog veel mensen door geraakt mogen worden. Vraag God op welke wijze je/jullie dienstbaar mogen 
zijn in Zijn Koninkrijk. Vraag Hem kracht, wijsheid en vertrouwen om daarin je weg te kunnen gaan. 
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