Jesaja 7, 10-14 + 8, 10
Hebreeën 10, 4-10
Lucas 1, 26-38

Aanbeveling: zoek een moment van stilte!

Lucas 1, 26-38.

Aankondiging van de geboorte van Jezus
“In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazaret in Galilea, naar een meisje dat was uitgehuwelijkt aan
een man die Jozef heette, een afstammeling van David. Het meisje heette Maria. Gabriël ging haar huis binnen en
zei:'Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je.' Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat
die begroeting te betekenen had. Maar de engel zei tegen haar: 'Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken.
Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet hem Jezus noemen. 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. Tot in eeuwigheid zal hij
koning zijn over het volk van Jacob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen.'
Maria vroeg aan de engel: 'Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog nooit gemeenschap met een man gehad.' 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. 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, want voor God is niets onmogelijk.' Maria zei: 'De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt
gezegd.' Daarna liet de engel haar weer alleen.”

Vragen:

1. 1.Wat heb ik gelezen? Kan ik het met eigen woorden zeggen?

1. 2.Hoe 'menselijk' is God? Spreekt Hij niet tot ons door zijn mens geworden
Zoon?

3. Is het niet ook gewoon menselijk: de aankondiging van een zwangerschap?
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