
 
      
 
 
 
 
Datum :  7 december 2022 

 
Waar het over ging: 
De priester Zacharias is aan de beurt om te offeren in de tempel. Terwijl hij het reukoffer brengt komt er 
ineens een engel bij het altaar en spreekt tot hem. Zacharias en Elisabet zullen een zoon krijgen, God heeft 
hun gebed verhoord. Hij zal een knecht van God worden en een wegbereider voor Jezus. Hij zal Jezus later 
aan de mensen aanwijzen. Zacharias kan het niet geloven omdat hij en zijn vrouw al heel oud zijn en vraagt 
om een wonderteken. Hij krijgt een teken, maar het is gelijk een straf omdat hij Gods boodschap niet 
gelooft. (God kan toch niet liegen?!) Zacharias kan niet meer spreken tot het kind geboren zal zijn, hij is 
stom. Thuis schrijft hij alles op voor Elisabet zodat zij weet wat er gebeurd is en wat de engel gezegd heeft. 
Niet lang daarna is Elisabet zwanger! Ondertussen is de engel Gabriël ook naar Maria in Nazareth gegaan. 
Ook Maria zal een Kindje krijgen. Geen gewoon kind, Hij zal de Zoon van God zijn. De Heilige Geest zal 
daarvoor zorgen omdat Maria nog niet met Jozef samen leeft en hij dus niet de vader kan zijn. Zijn naam zal 
zijn Jezus (dat betekent Zaligmaker!) Ook vertelt de engel dat Elisabet, de nicht van Maria, al 6 maanden 
zwanger is. Zij zal ook een zoon krijgen, die voor Jezus uit zal gaan. Maria gaat gelijk op reis naar Elisabeth. 
Blij en vol verwondering zingen de beide vrouwen van het grote nieuws. God doet wat Hij beloofd. De 
Zaligmaker zal komen! Niet lang nadat Maria naar huis is gegaan, wordt er een kindje geboren. De mensen 
willen hem Zacharias noemen, maar zijn vader schrijft: Johannes is zijn naam! Nu Zacharias laat zien dat 
God waarheid is, gaat ook zijn mond weer open en gaat hij zingen van Gods trouw en goedheid. Veel 
mensen zijn verwonderd, maar geloven niet. En jij? Geloof jij God? 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

De leertekst is: 

Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn  ( Lukas 1 vers 37 ) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Opdracht 
Als je deze opdracht maakt en de volgende keer (21 december) inlevert, dan krijg je een extra spaarpunt!  
 

Schrijf  op  het plankje welke naam de zoon       van Zacharias en Elisabet moest krijgen op! 
 
 


