Advent 2017 – God komt naar ons toe
Lucas 1 en Mattheüs 1

17 december 2017
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Lucas 1 : Zacharias en Elisabet
5 Toen

Herodes koning van Judea was, leefde er een priester die Zacharias hee'e en
tot de priesterafdeling Abia behoorde. Zijn vrouw, Elisabet, stamde af van Aäron.
6 Beiden waren vrome en gelovige mensen, die zich strikt aan alle geboden en
wetten van de Heer hielden.
7 Ze hadden geen kinderen, want Elisabet was onvruchtbaar, en beiden waren al op
leeftijd.

Lucas 1: Zacharias brengt een offer
8 Toen

de afdeling van Zacharias eens aan de beurt was om de priesterdienst te
vervullen,
9 werd er volgens het gebruik van de priesters geloot en werd Zacharias door het lot
aangewezen om het reukoﬀer op te dragen in het heiligdom van de Heer.
10 De samengestroomde menigte bleef buiten staan bidden terwijl het oﬀer werd
gebracht.

2

Lucas 1: Zacharias krijgt een boodschap
11 Opeens

verscheen hem een engel van de Heer, die aan de rechterkant van het
reukoﬀeraltaar stond.
12 Zacharias schrok hevig bij het zien van de engel en hij werd door angst overvallen.
13 Maar de engel zei tegen hem: ‘Wees niet bang, Zacharias, je gebed is verhoord:
je vrouw Elisabet zal je een zoon baren, en je moet hem Johannes noemen.
14 Vreugde en blijdschap zullen je ten deel vallen, en velen zullen zich over zijn
geboorte verheugen.
15 Hij zal groot zijn in de ogen van de Heer, en wijn en andere gegiste drank zal hij
niet drinken. Hij zal vervuld worden van de heilige Geest terwijl hij nog in de
schoot van zijn moeder is,
16 en hij zal velen uit het volk van Israël tot de Heer, hun God, brengen.
17 Als bode zal hij voor God uit gaan met de geest en de kracht van Elia om ouders
met hun kinderen te verzoenen en om zondaars tot rechtvaardigheid te brengen,
en zo zal hij het volk gereedmaken voor de Heer.’
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Lucas 1: Zacharias kan niet meer praten
18 Zacharias

vroeg aan de engel: ‘Hoe kan ik weten of dat waar is? Ik ben immers
een oude man en ook mijn vrouw is al op leeftijd.’
19 De engel antwoordde: ‘Ik ben Gabriël, die altijd in Gods nabijheid is, en ik ben
uitgezonden om je dit goede nieuws te brengen.
20 Maar omdat je geen geloof hebt gehecht aan mijn woorden, die op de
voorbestemde tijd in vervulling zullen gaan, zul je stom zijn en niet kunnen
spreken tot de dag waarop dit alles gaat gebeuren.’
21 De menigte stond buiten op Zacharias te wachten, en de mensen vroegen zich
af waarom hij zo lang in het heiligdom bleef.
22 Maar toen hij naar buiten kwam, kon hij niets tegen hen zeggen. Ze begrepen
dat hij in het heiligdom een visioen had gezien; hij maakte gebaren tegen hen,
maar spreken kon hij niet.
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Lucas 1: Elisabet wordt zwanger
23 Toen

zijn tempeldienst voorbij was, ging hij terug naar huis.
24 Korte @jd later werd zijn vrouw Elisabet zwanger. Ze leefde vijf maanden
lang in afzondering en zei bij zichzelf:
25 De Heer heeA zich mijn lot aangetrokken. Hij heeft dit voor mij gedaan opdat
de mensen me niet langer verachten.
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Lucas 1: Maria krijgt een boodschap
26 In

de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazaret in Galilea,
27 naar een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette, een
afstammeling van David. Het meisje hee'e Maria.
28 Gabriël ging haar huis binnen en zei: ‘Gegroet Maria, je bent begenadigd, de
Heer is met je.’
29 Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die
begroeting te betekenen had.
30 Maar de engel zei tegen haar: ‘Wees niet bang, Maria, God heeA je zijn gunst
geschonken.
31 Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet hem Jezus noemen.
32 Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd,
en God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven.
33 Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jakob, en aan zijn
koningschap zal geen einde komen.’
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Lucas 1: Maria is verbaasd
34 Maria

vroeg aan de engel: ‘Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog nooit
gemeenschap met een man gehad.’
35 De engel antwoordde: ‘De heilige Geest zal over je komen en de kracht van
de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat
geboren wordt, heilig worden
genoemd en Zoon van God.
36 Luister, ook je familielid Elisabet is zwanger van een zoon, ondanks haar hoge
leeftijd. Ze is nu, ook al hield men haar voor onvruchtbaar, in de zesde maand
van haar zwangerschap,
37 want voor God is niets onmogelijk.’
38 Maria zei: ‘De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.
’ Daarna liet de engel haar weer alleen.
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Mattheus 1: Maria is zwanger
19 Haar

man Jozef, die een rechtschapen mens was, wilde haar niet in opspraak
brengen en dacht erover haar in het geheim te verstoten.
20 Toen hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer.
De engel zei: ‘Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te
nemen, want het kind dat ze draagt is verwekt door de heilige Geest.
21 Ze zal een zoon baren. Geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden
van hun zonden.’
22 Dit alles is gebeurd opdat in vervulling zou gaan wat bij monde van de profeet
door de Heer is gezegd:
23 ‘De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren, en men zal hem de naam
Immanuel geven,’ wat in onze taal betekent ‘God met ons’.
24 Jozef werd wakker en deed wat de engel van de Heer hem had opgedragen:
hij nam haar bij zich als zijn vrouw,
25 maar hij had geen gemeenschap met haar voordat ze haar zoon gebaard had.
En hij gaf hem de naam Jezus.
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Lucas 1: Maria gaat op bezoek bij Elisabet
39 Kort

daarop reisde Maria in grote haast naar het bergland, naar een stad in Juda,
40 waar ze het huis van Zacharias binnenging en Elisabet begroe'e.
41 Toen Elisabet de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot;
ze werd vervuld van de heilige Geest
42 en riep luid: ‘De meest gezegende ben je van alle vrouwen, en gezegend is de
vrucht van je schoot!
43 Wie ben ik dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt?
44 Toen ik je groet hoorde, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot.
45 Gelukkig is zij die geloofd heeA dat de woorden van de Heer in vervulling zullen
gaan.’
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Lucas 1: Maria dankt God in een lied
46 Maria
47 mijn
48 Hij

zei:‘Mijn ziel prijst en looA de Heer,

hart juicht om God, mijn redder:

heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares. Alle geslachten zullen mij

voortaan gelukkig prijzen,
49 ja,

grote dingen heeA de Mach@ge voor mij gedaan, heilig is zijn naam.

50 Barmhar@g
51 Hij

is hij, van geslacht op geslacht, voor al wie hem vereert.

toont zijn macht en de kracht van zijn arm en drijft uiteen wie zich verheven wanen,

52 heersers
53 Wie

stoot hij van hun troon en wie gering is geeft hij aanzien.

honger heeft overlaadt hij met gaven, maar rijken stuurt hij weg met lege handen.

54-55 Hij

trekt zich het lot aan van Israël, zijn dienaar, zoals hij aan onze voorouders

heeft beloofd: hij herinnert zich zijn barmhartigheid jegens Abraham en zijn
nageslacht, tot in eeuwigheid.’
56 Maria

bleef ongeveer drie maanden bij haar, en ging toen terug naar huis.
10

