
 
Een bijzonder bericht  

Ergens in de hemel heeft Gabriël een gesprek met God. God stuurt zijn engel naar de aarde toe met 
een speciale boodschap. De boodschap is niet voor de hele wereld. Nog niet. Nu, in het begin, is de 
boodschap speciaal voor een meisje dat in de stad Nazareth woont. Maria heet dat meisje. Maria is 
nog jong. Maar ze heeft grote plannen. Het eerste plan is trouwen met Jozef. Nog even en dan is de 
dag van het feest aangebroken. Maria is zo precies bezig met de voorbereidingen, het moet wel een 
prachtig feest worden. Het lijkt haar fijn om straks met Jozef in een huis te wonen. Dan kan ze zelf 
bepalen waar ze de meubels neerzet en hoe ze haar brood bakt. En misschien, denkt Maria, komen 
er wel kinderen. Maria is zo in gedachten, dat ze niet merkt dat er iemand achter haar staat. ‘Dag 
Maria’, zegt de engel. ‘God heeft jou gezien en uitgekozen.’ Maria schrikt. Ze draait zich om en zet 
een stap naar achteren. Gabriël ziet hoe bang ze is. ‘Je hoeft niet bang te zijn, Maria. God wil jou iets 
speciaals geven.’ Als Maria een beetje tot rust is gekomen, vertelt de engel verder. ‘Jij zult zwanger 
worden en er gaat een kindje geboren worden, een zoon. Je moet hem Jezus noemen. Jezus zal niet 
zomaar een kindje zijn. Hij zal een koningskind zijn. Ze zullen hem Zoon van de Allerhoogste 
noemen.’ Maria probeert te begrijpen wat de engel haar zegt. Hoe kan ze nou zwanger worden en 
een koningskind krijgen? De engel lijkt te zien dat Maria er weinig van snapt. ‘Door de heilige Geest 
zul je zwanger raken en zal dit kindje in jou groeien. Daarom juist zal dit kindje zo bijzonder zijn.’ De 
engel vertelt verder. ‘Weet je wat ook bijzonder is? Jouw tante Elisabeth is zwanger.’ Maria kijkt op. 
Ze denkt aan haar oude oom en tante. Toen ze jong waren, wilden ze zo graag een kindje. Maar dat 
lukte niet. ‘Zie je’, zegt de engel. ‘Bij God kan alles!’ Maria buigt haar hoofd. Ze kijkt naar haar buik. 
‘Bij God kan alles’, fluistert ze. Dan kijkt ze de engel aan en knikt. 

 

 


