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Skriflesing en Preek: Lukas 1: 26-38 

1. 

Gemeente van ons Here Jesus Christus. 

Die moeder van Jesus, Maria, was ŉ besonderse vrou.   

Tog ignoreer ons haar byna geheel en al in ons Reformatoriese tradisie en in ons 

Kerke.  Ons bedink nie haar rol en taak in die evangelies nie, en nog minder preek 

ons oor haar. 

Hoekom gemeente?  Hoekom maak ons so min van Maria? 

 Dalk omdat ander kerke so baie van haar maak?  Hulle gaan so ver om haar 

te aanbid en ikone van haar te maak. 

 Of dalk is dit omdat sy vrou is?  Die Bybel is geskryf in ŉ wêreld wat deur 

mans gedomineer was, en in baie opsigte is dat maar nog presies dieselfde.  

Ons sal eerder op dissipels wat verloën en veraai fokus.  Of op Paulus wat 

eers as Saulus die Christendom vervolg het.  Maar Maria wat daar langs die 

kruis gestaan het soos haar Seun sterf terwyl die res van Jesus se volgelinge 

spore gemaak het, van haar skram ons weg en vermeld haar skaars. 

 Dalk gemeente, speel Maria so klein rol in ons denke aangaande Jesus 

omdat die Bybel so min van haar sê?  Wie was sy nou werklik?  Wat weet 

ons van haar?  Ons ken Josef, Jesus se stiefpa se hele familieboom.  Tog 

weet ons nie eers wie Maria se ouers was nie.  Nee, al wat ons van haar weet 

is dat sy aan Josef verloof was, ŉ maagd was en Jesus, deur die werking van 

die Gees, in die lewe gebring het. 



Vandag, hier waar ons Eerste Advent Sondag vier, en in erns met verlange en 

hoop op Jesus se geboorte wag, moet ons besef dat Maria ŉ besondere vrou was.  

Al weet ons nie baie van haar af nie, of praat ons nie baie oor haar nie, moet ek en 

jy besef dat sy ŉ ongelooflike voorbeeld vir jou en my gestel het.  ŉ Voorbeeld wat 

ons ernstig kan neem en selfs kan navolg. 

Laat ons dan nou kyk hoekom Maria so ŉ besondere vrou was en watse voorbeeld 

sy vir ons stel! 

2. 

In Lukas 1 vers 26-38 word die geboorte van Jesus aangekondig.  Dit word hier in 

die vorm van ŉ dialoog tussen die engel Gabriël en Maria aangebied.  

Opvallend is dat die elemente wat hierin voorkom, ooreenstem met die 

Godverskynings of teofanie wat ons in die Ou Testamente vind.  Dit wil sê:  net 

soos engele in die Ou Testamente as verteenwoordigers en boodskappers van God 

aan die mens verskyn het, so verskyn die engel ook in dieselfde hoedanigheid aan 

Maria.   

Deurdat die gebeure op die manier vir ons weergegee is, word reeds vir ons gesê 

dat iets besonders besig is om te gebeur in die teks.  As’t ware moet ons nou 

fokus en konsentreer. 

Die dialoog tussen Gabriël en Maria bestaan  dan uit 3 dele.  Driemaal praat die 

Engel waarop Maria elke keer reageer.  En in Maria se reaksie sien ons ŉ stuk 

geloofsgroei en vertroue wat elkeen moet nastreef. 

3. 

Die gesprek tussen Gabriel en Maria begin deurdat die engel Maria op ŉ 

tradisionele manier groet.  Hy sê aan haar:  Ek groet jou, begenadigde, en dan, 

die Here is by jou.  

Hoe aangrypend is dit nie?   

 Hier verskyn die engel van die Here aan ŉ doodgewone vrou.   

 Ons weet niks van haar nie,  

 nie waar sy vandaan kom of wie sy werklik is nie.   



 Sy is nie belangrik nie, sy kom nie van ‘n ryk, magtige huisgesin nie.   

 Nee, sy is maar net nog ŉ vrou.  ŉ Vrou wat min waarde in daardie tyd gehad 

het. 

Tog sê die engel aan die doodgewone vrou dat sy ŉ begenadigde van God is en 

dat die Here met haar is. 

Maria, sonder dat sy enigsins belangrik is, word deur God uitverkies.  Sonder dat sy 

iets doen of presteer het die Here op haar besluit.  Hy gaan sy wil aan die wêreld 

bekend maak deur gebruik te maak van persoon soos ek en jy.  ŉ Doodgewone 

sondaar mens.  Wat nog meer is, die Here is met haar, vandag, maar ook in die tye 

wat volg.  God is met haar tydens die swangerskap, die geboorte, selfs daar by die 

kruis waar sy haar geliefde seun aan die dood moet afstaan. 

Hoe reageer Maria op die verskyning van die engel en sy merkwaardige groet?  Op 

ŉ eg menslike manier!  Sy reageer presies soos ek en jy in sulke omstandighede 

sou reageer.   

 Sy is verbysterd – stomgeslaan.  

 Sy is deurmekaar, onseker – wat kan dit tog beteken. 

 Sy is bang.  Gewoonlik, volgens die antieke verstaan van die wêreld, het so ŉ 

teofanie gewoonlik straf en oordeel beteken.   

Sou ons anders reageer?  Ek dink nie so nie! 

4. 

Maar dan verduidelik die engele Gabriel aan haar hoekom hy aan haar verskyn en 

hoekom dit nie nodig is om bang te wees nie. 

Dit is die tweede deel van die gesprek of dialoog. 

Hy sê aan haar: “Moenie bang wees nie, Maria, want God bewys genade aan jou. 

31 Jy sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring, en jy moet Hom die naam 

Jesus gee. 32 Hy sal groot wees en die Seun van die Allerhoogste genoem word. 

Die Here God sal Hom die troon van sy voorvader Dawid gee, 33 en Hy sal as 

koning oor die nageslag van Jakob heers tot in ewigheid. Aan sy koningskap sal 

daar geen einde wees nie.” 



Die tweede mededeling kom daarop neer dat Maria ŉ seuntjie in die wêreld gaan 

bring en sy naam moet Jesus wees.  En Hy is die konning waarop die volk van 

Israel wag.  Hy is die redding en verlossing vir die volk en aan sy koningskap is daar 

geen einde nie.   

En weereens gemeente reageer Maria op eg menslike manier.  Sy reageer soos ek 

en jy sou reageer in soortgelyke omstandighede. 

Sy sê:  “Hoe is so iets moontlik, aangesien ek nog nooit omgang met 'n man gehad 

het nie?” 

Haar verbystering, angs en vrees word vervang met bevraagtekening.  Met ŉ 

stuk ongeloof! 

 Hoe is dit moontlik? 

 Dit kan nie gebeur nie! 

 Volgens alle menslike norme kan dit nie! 

 Dit grens selfs aan die belaglike – wie sou so ŉ storie glo?  Wie sou haar glo 

indien sy dit aan iemand sou vertel? 

 Sy was dan nog nooit saam met ŉ man nie! 

5. 

Netsoos die engel gereageer het op Maria se vrees en verbystering, so reageer die 

engel ook nou op Maria se bevraagtekening.   

Hy vertel nou in die derde deel van die gesprek aan Maria wat gaan gebeur en dat 

hier nie van ŉ normale geboorte gepraat word nie maar van ŉ wonderwerk.   

Hy sê aan haar: “Die Heilige Gees sal oor jou kom, en die krag van die Allerhoogste 

sal die lewe in jou wek. Daarom sal die een wat gebore word, heilig genoem word, 

die Seun van God. 36 Kyk, 'n bloedverwant van jou, Elisabet, het in haar ouderdom 

self ook 'n seun ontvang, en sy wat as onvrugbaar bekend was, is nou al in haar 

sesde maand. 37 Niks is vir God onmoontlik nie.” 

Die kind, sê die engel, gaan nie op die normale manier verwek word nie.  Nee, die 

Gees sal oor haar kom en die krag van die Here sal die lewe in haar wek.  Dus is dit 

nie normale gebeure nie.  Nee, dit gaan ons verstand te bowe.  En ons, met ons 



wetenskap kan dit nie vir een oomblik verklaar nie.  En dit is ook nie eers rêrig nodig 

nie.   

 God gryp by die mensdom in, en Hy verander die koers van die heelal.   

 Hy doen dit op ŉ wonderbaarlike manier – Hy skep lewe waar daar nie 

voorheen was nie.   

 Soos in die Ou Testament, so doen God dit nou ook. 

Al wat ons kan doen is om dit te glo. 

Al wat Maria kan doen is om dit glo.  Om haar hierin te help verwys die engel dan na 

Elisabet wat swanger was – wat eintlik onmoontlik is, want sy is al baie oud.  

Maar dit moet as bewys vir Maria dien.  As’t ware word vir haar gesê:  Moenie twyfel 

in die woorde van God nie, dit het al voorheen gebeur, en dit sal ook met jou 

gebeure. 

Hoekom:  Want God is almagtig en niks is vir Hom onmoontlik nie.   

Nadat die engel die woorde met Maria deel reageer sy weer, vir die derde keer. 

Sy sê:  “Ek is tot beskikking van die Here. Laat met my gebeur wat u gesê het.” 

Maria beweeg van verbystering, deur ongeloof tot gelowige oorgawe van 

haarself en aan die wil van die Here.  Ek is tot die beskikking van die Here, laat u 

wil geskied. 

Woorde wat die res van haar lewe radikaal verander en beïnvloed. 

 Nie lank hierna nie is ŉ kindjie gebore en word sy die moeder van die 

verlosser van die mensdom. 

 Sy moes die veragting van mense verduur. 

 Sy moes moontlike verwerping trotseer van gesin, selfs van Josef haar 

verloofde. 

 En ja, sy moes ook sien hoe haar Seun gevange geneem word, gemartel en 

dan sterf aan die kruis. 

6. 

Gemeente, wat vertel die verhaal van Maria vir jou en my?  Waarop kom dit neer?  

Wat is die boodskap? 



 Eerstens moet ons besef dat God se genade en liefde vir die mens 

onbegryplik groot is.  Daarom kies Hy om sy eie Seun na die wêreld te stuur 

as redder en koning.  Nie omdat ons iets doen nie.  Nee, ons verdien eintlik 

die dood.  Maar omdat God getrou en liefdevol is teenoor sondaar soos ons. 

 Dit doen God op ŉ merkwaardige manier.  Hy maak gebruik van ŉ 

doodgewone vrou – Maria.  Hy kies haar uit en hy is met haar. 

 En in die uitverkiesing is sy nie meer gewoon nie maar uiters spesiaal.  Sy 

word, sonder dat sy iets doen of om dit te verdien ŉ kind van die Here. 

 Hoe reageer sy op die uitverkiesing en dat sy God se instrument is die wêreld 

gaan wees?  Eers met verbystering, toe met ongeloof en laastens met 

stuk vertroue en oorgawe. 

 En hierin gemeente is sy ŉ voorbeeld vir jou en my. 

7. 

Vandag nog wil die Here na ons kom en vir ons sê:  Wees gegroet begenadigde/ 

uitverkorenes.  Die Here is met julle.  Ja dit is waar: ons is begenadigdes, die 

uitverkorenes van God en ons glo dat die Here met ons wil wees en is.   

Maar hoe reageer ons hierop?  Baie keer met die selfde verbystering waarmee 

Maria gereageer het.   

 Ons wonder hoekom die Here met ons praat – ons verdien dan nie om in die 

Here se teenwoordigheid te kom nie.   

 My sonde en ongeloof is net te groot.   

 Ek is in geen manier spesiaal of anders nie. 

 Hoe kan God ons so liefhê dat Hy ons begenadig en met ons wil wees? 

Want gemeente, alhoewel ons in ons eie oë doodgewone mense is, is ons spesiaal 

vir die Here.  Ons is sy kinders. 

8. 

En netsoos die engel Gabriel na Maria verskyn met ŉ boodskap, ŉ opdrag – jy moet 

die Seun van God na die wêreld bring – so verskyn God ook aan ons met die 

selfde boodskap.   



Hoe verskyn die Here aan ons? 

 Hy verskyn aan ons in die Woord,  

 in die natuur,  

 deur ons mede gelowiges.   

Netsoos Maria, uit dankbaarheid vir wat Jesus vir ons aan die kruis en na die oop 

graf vir ons verrig, moet ons ook die Here Jesus na die wêreld neem.  Soos 

Maria is ons God se instrumente in Sy sending na die wêreld.  Met woord en 

daad moet ek en jy God se heerskappy, sy koningryk op aarde uitleef.   

Hoe reageer ek en jy op die opdrag?  Soos Marai met ŉ stuk ongeloof! 

 Ons vind verskonings. 

 Soos die mense van die Ou Testament, soos Moses, Elia, Jona sê ons 

 Ek praat nier goed nie, 

 Niemand sal my glo nie, 

 Daarom vlug ek eerder van die Here en sy opdragte. 

 Ons sê aan die Here, soos Maria, dit is onmoontlik, ek kan nie. 

9. 

Op die punt van ongeloof en twyfel wat elkeen van ons ervaar sê die Here vir ons:  

Kyk na Jesus, sy martel dood en opstanding, en weet dat niks vir die Here 

onmoontlik is nie. 

Netsoos God lewe kan voortbring uit onvrugbare grond, so kan Hy ook die lewe uit 

die dood laat blom – niks is vir die Here onmoontlik nie.  Maria moes na Elisabet se 

swangerskap kyk en glo, en so moet ons na die oop graf kyk en glo. 

En net dalk kan ons ook soos Maria reageer:  Ek is tot die beskikking van die 

Here, laat, laat met my gebeur wat u gesê het. 

10. 

Hierin gemeente is Maria ŉ voorbeeld vir jou en my.  Sy beweeg van 

verbystering, na ongeloof na ŉ stuk geloof, vertrou en oorgawe.  Sy ondergaan 

die geloofgroei omdat die Gees nie net Jesus in haar verwek nie, maar ook geloof in 

haar laat ontkiem. 



Mag ons ook soos Maria, deur die Gees, vandag, van verbystering, na 

ongeloof tot oorgawe en geloof beweeg.   

Mag ons ook vandag sê:  Ek is tot die beskikking van die Here.  Omdat ek lief is vir 

my Verlosser en dankbaar is vir wat Hy aan die kruis doen, sal ek Sy boodskap na 

die wêreld neem – met woord en daad.  

Amen. 

 

 

 


