
 
 

 

 

 

 

 

MARIA EN DE ENGEL 

 

In een klein stadje in het noorden van het land woonde een jonge vrouw. Haar naam was Maria. Maria 

zou gaan trouwen met Jozef. Ze was een heel gewoon meisje. Op een dag gebeurde er iets heel 

bijzonders.  

 

Maria was in haar huisje aan het werk, toen er ineens een engel stond! Maria schrok zich een hoedje! 

De engel zei: “Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u!” Maria stond te trillen op haar 

benen. “Wat zou dat nou te betekenen hebben, wat die engel daar zei?”, dacht Maria. En de engel zei: 

“Je hoeft niet bang te zijn, hoor. God heeft jou uitgekozen! Jij gaat een kindje krijgen, een zoon. Je 

moet hem Jezus noemen. Hij zal groot zijn en zoon van de Allerhoogste, van God genoemd worden. Hij 

zal voor altijd en eeuwig koning zijn.”  

 

Verbaasd antwoordde Maria: “Maar… hoe kan dat nou? Ik ben nog niet getrouwd, hoe kan ik dan een 

kindje krijgen?” En de engel antwoordde: “Het kindje dat je krijgt, komt van God. Daarom zullen de 

mensen het kind heilig noemen. En trouwens: ook je nicht Elisabeth krijgt binnenkort een zoon, terwijl 

ze eigenlijk veel te oud is om nog kinderen te krijgen. Maar voor God is alles mogelijk.”  

 

Maria kon het nog steeds niet goed begrijpen, maar ze zei: “Ik doe graag wat God wil”.  

 

Meteen toen ze dit gezegd had, was de engel weg. Dat ging net zo plotseling als toen hij was 

verschenen. Maria voelde haar hart bonzen. Wat was er gebeurd? Maria keek nog eens om zich heen 

maar er was niets meer te zien. Had ze dit nu gedroomd? Nee. Het was echt gebeurd. Maria ging zitten 

en dacht een lange tijd na. Langzaam drong het tot haar door: Ze zou een kindje krijgen! En niet 

zomaar een kindje! Ze voelde zich van binnen zo ontzettend blij! Maar… aan wie zou ze dit kunnen 

vertellen? Wie zou dit kunnen begrijpen?  

 

Ineens kreeg Maria een idee: De engel had het toch over haar nicht Elisabeth gehad? “Weet je wat? Ik 

ga naar Elisabeth.” Maria stond op en zo snel als ze kon pakte ze wat spullen bij elkaar en ging op pad. 

Het zou een lange reis worden naar het dorpje in de bergen. Ze zou wel minstens vier dagen onderweg 

zijn. Maar dat maakte Maria helemaal niets uit. Ze wilde niets liever dan bij haar nicht zijn en vertellen 

over het wonder dat ze dankzij God in verwachting was van een heel bijzonder kind. 

 


