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Het hart van de ware dienares/dienaar van God

De aankondiging van de geboorte van Jezus
• Lukas 1:26-38 [HSV]

[26] In de zesde maand werd de engel Gabriël door God gezonden naar een stad
in Galilea, waarvan de naam Nazareth was,
[27] naar een maagd die ondertrouwd was met een man, van wie de naam Jozef
was, uit het huis van David; en de naam van de maagd was Maria.
[28] En toen de engel bij haar binnengekomen was, zei hij: Wees gegroet,
begenadigde. De Heere is met u. U bent gezegend onder de vrouwen.
[29] Toen zij hem zag, raakte zij in verwarring door zijn woorden, en zij vroeg zich
af wat de betekenis van deze groet kon zijn.
[30] En de engel zei tegen haar: Wees niet bevreesd, Maria, want u hebt genade
gevonden bij God.
[31] En zie, u zult zwanger worden en een Zoon baren en u zult Hem de Naam
Jezus geven.
[32] Hij zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden, en God,
de Heere, zal Hem de troon van Zijn vader David geven,
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[33] en Hij zal over het huis van Jakob Koning zijn tot in eeuwigheid en aan Zijn
Koninkrijk zal geen einde komen.
[34] Maar Maria zei tegen de engel: Hoe zal dat mogelijk zijn, aangezien ik geen
gemeenschap heb met een man?
[35] En de engel antwoordde en zei tegen haar: De Heilige Geest zal over u komen
en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het Heilige
Dat uit u geboren zal worden, Gods Zoon genoemd worden.
[36] En zie, uw nicht Elizabet is eveneens zwanger van een zoon, in haar
ouderdom. Dit is de zesde maand voor haar, die onvruchtbaar genoemd werd.
[37] Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn.
[38] Maria zei: Zie, de dienares van de Heere, laat met mij geschieden
overeenkomstig uw woord. En de engel ging van haar weg.
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