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Het is verleidelijk om in de decembermaand Maria onder 
de loep te nemen, maar we kunnen niet voorbij aan Eli-
zabeth. De twee zijn familie van elkaar, hoewel afkomstig 
uit verschillende stammen. Het is heel bijzonder hoe hun 
levens totaal van elkaar verschillen en toch zo dicht bij 
elkaar komen. Twee vrouwen, beiden onverwacht zwan-
ger, twee levens in Gods heilsplan. 

Elizabeth
Elizabeth is een oude vrouw uit het geslacht van Aäron. 
Met haar man – de priester Zacharias – woont ze in het  
bergland van Juda, niet ver van de tempel in Jeruzalem. 
De Bijbel geeft over hen een prachtig getuigenis: Ze zijn 
‘rechtvaardig voor God en wandelen in alle geboden en 
inzettingen van de Heer, onberispelijk’ (:6). Toch is het 
echtpaar kinderloos. Elizabeth ervaart dit als een schande 
(:24b). Ze heeft - vanwege hun beider hoge leeftijd en on-
danks het jarenlange bidden - de hoop op een kind in-
middels opgegeven. Op een dag verschijnt aan Zacharias 
tijdens zijn dienst in de tempel de engel Gabriël. Hij deelt 
hem mee dat God zijn (!) gebed heeft verhoord. Er zal een 
zoon worden geboren aan wie een bijzondere taak wordt 
toevertrouwd. Prachtige dingen worden over deze zoon 
gezegd (:14-17). We kennen de reactie van Zacharias (zijn 
ongeloof wordt tot zwijgen gebracht), maar lezen niets 
over de reactie van Elizabeth. De oude vrouw wordt zwan-
ger en vijf maanden lang verbergt zij zich.

Maria
Maria daarentegen is nog (erg?) jong. Zij leidt een onop-
vallend leven in het plaatsje Nazareth (Joh.1:47) in het 
noorden van het land en is verloofd (= ondertrouwd) met 
Jozef, een timmerman. Beiden zijn verre nazaten van Da-
vid (uit de stam Juda). Dat is dan ook vrijwel het enige wat 
wij van Maria weten. Er staat over haar geen klinkend ge-
tuigenis vermeld zoals over Zacharias en Elizabeth. Is dat 
vanwege haar jeugdige leeftijd of om te voorkomen dat 
zij wordt verheerlijkt (zoals helaas tot op heden gebeurt)? 
Op een dag (‘in Elizabeths zesde maand’) verschijnt op-

nieuw de engel Gabriël; niet aan Jozef, maar aan Maria: 
‘Gegroet, begenadigde*, de Heer is met u, u bent gezegend 
onder de vrouwen.’ Geen wonder dat Maria schrikt en 
overlegt wat deze groet kan betekenen. Terwijl de engel 
haar geruststelt, vertelt hij meerdere bijzonderheden. De 
eerste vraag die Maria stelt is: ’Hoe zal dit zijn, daar ik 
geen gemeenschap heb met een man?’. De uitleg van de 
engel zal haar ongetwijfeld overweldigen, maar ze rea-
geert in nederigheid en eenvoudig geloof: ‘Zie, de slavin 
van de Heer, moge met mij gebeuren naar uw woord.’ Het 
langverwachte wonder gaat gebeuren: God komt wonen 
bij de nederige van hart (Jes.57:15). 

Vragen
Bij mij komen allerlei vragen naar boven: Heeft Maria 
haar ouders ingelicht over deze wonderbaarlijke ontmoe-
ting? Heeft ze gevoeld dat de Heilige Geest haar ‘overscha-
duwde’? Hoe maakte zij de verre reis (minstens 100 km.) 
naar Elizabeth? Wat ging er allemaal door haar heen? 
Wist Elizabeth van Maria’s komst en zwangerschap? De 
Bijbel geeft geen antwoorden. In sobere bewoordingen 
wordt ons alles verteld. Misschien dat juist daarom zo ein-
deloos veel is gefantaseerd rondom de persoon van Maria? 

Hij komt
Maria’s aankomst bij Elizabeth is een stukje hemel op 
aarde. De twee hoeven elkaar niets te vertellen. Het kind 
in Elizabeths schoot springt op bij het horen van Maria’s 
begroeting en Elizabeth wordt vervuld met de Heilige 
Geest. Met luid geroep klinkt haar begroeting: ‘Gezegend 
ben je onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van je 
schoot (…) Gelukkig zij die geloofd heeft…!’. Dan begint 
ook Maria God groot te maken. Ze citeert in haar lofzang 
teksten uit de Psalmen en de Profeten. God is trouw aan 
Zijn beloften (Micha 7:20). De langbeloofde Messias komt! 
 
Vraag: Hoe groot is jouw geloof in Gods beloften?
*= Iemand die gunsten ontvangt, niet de uitdeler ervan.
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