
5. Maria  Jesus se ma 

Lukas 1:26-45 

 

VERWELKOMING: 5 MIN 

 

YSBREKER: 25 MIN 

 Waar is jy gebore? 

 Wie kontak jy as jy goeie nuus ontvang het? 

 Wat is jou gunsteling musiek? 

 Hoe was Kersfees toe jy ’n kind was? 

 

AANBIDDING: 5 MIN 

Laat iemand Efesiërs 3:16-21 vir julle as gebed voorbid terwyl die res se oë toe is. 

Wat het julle getref? 

 

BYBELSTUDIE: 35 MIN 

Maria, ma van Jesus: Die geboorte van die Here word taamlik breedvoerig in Matteus en Lukas verhaal, en Maria se plek daarby word 

duidelik aangewys. Volgens die geslagsregister in Lk. 3:23 e.v. was sy ’n prinses uit die huis van Dawid en het in Násaret gewoon. Die engel 

Gabriël het aan haar verskyn, en toe moes sy verneem dat sy swanger sou word uit die Heilige Gees en dat die Kind wat uit haar gebore 

sou word Seun van God genoem sou word. Maria het toe na haar niggie Elisabet gegaan en daar, in aansluiting by die lied van Hanna, haar 

pragtige Lofsang gesing. Toe Josef en Maria op Augustus se bevel insake die Inskrywing na Betlehem gereis het, is Jesus in armoedige 

omstandighede daar gebore. Maria het saam met Josef na die Tempel gegaan om haar Seun aan die Here voor te stel, Lk. 2:22 e.v. Die 

wyse manne uit die Ooste is kort of moontlik ’n hele tydjie daarna, in alle geval nog in Betlehem, deur Josef en Maria ontvang. Ná die koms 

van die wyse manne uit die Ooste het Josef, Maria en die Kind na Egipte gevlug, waarvandaan hulle na die dood van Herodes die Grote 

teruggekeer het, Mt. 2. Toe Jesus 12 jaar oud was, het sy Hom gesoek en in die tempel gevind, Lk. 1 en 2. Dan word ons nog ’n paar feite 

uit die lewe van Maria meegedeel: Sy het by ’n bruilof in Kana opgetree, Jh. 2:1–10. Saam met haar seuns en dogters het sy probeer om by 

Jesus te kom en sy sou, sonder om dit te bedoel, Hom van sy werk teruggehou het, Mt. 12:46–50. Sy het saam met Johannes by die Kruis 

gestaan en daar is sy deur die Heiland aan die sorg van Johannes, haar neef, toevertrou, Jh. 19:26. Dan vind ons nog vir Maria by die 

apostels ná die Hemelvaart, Hd. 1:14, maar daarna hoor ons niks meer van haar nie. Van haar dood weet ons niks nie. Wat in die 

geskiedenis van Maria opvallend is, is hoe duidelik dit uitkom dat sy waarlik die moeder van die Here Jesus was, wat sy op menslike wyse in 

die wêreld gebring het. 

 

Lees Lukas 1:26-45 deurdat elkeen een vers hardop lees. 

 Omdat Maria ’n vrou was, jonk was (waarskynlik tussen 12 en 14) en ongetroud was, het sy byna 

geen sosiale status gehad nie. Tog groet die engel haar met ’n besonderse groet (vers 28). Watter 

effek het die engel se verskyning en groet op Maria gehad? 

 Watter waarhede oor Jesus word beklemtoon? Watter verwagtings is by Maria geskep? 

 In vers 34 bevraagteken Maria die engel. Wanneer in jou lewe het jy al die Here bevraagteken? 



 In vers 37 stel die engel dit dat niks vir God onmoontlik is nie. In watter deel van jou lewe is dit die 

moeilikste om dit te glo? 

 Hoekom besluit Maria om dadelik vir Elisabet te gaan kuier? Wat kan ons doen om ons geloof en 

vertroue te verstewig? 

 Wat waardeer jy die meeste van Maria? 

 In watter opsig sou jy graag meer soos Maria wou wees? 

 Hoe is Maria ’n besonderse vrou? 

 

DIENSWERK: 5 MIN 

Gesels met mekaar oor hoe julle as kleingroep dienswerk in die gemeente kan doen. Beplan dan ’n 

projek in die gemeente. 

 

GEBEDSRIGLYN: 10 MIN 

Vra vir drie mense om julle voor te gaan in gebed. Gee dan geleentheid vir elkeen om te sê waarvoor 

hulle die Here kan loof. Laat die drie persone dan voorgaan in gebed. 

 

ADMINISTRASIE: 5 MIN 

 


