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In de verhalen die nu volgen kom je weer allerlei mensen tegen. 

Maar je zult merken dat één mens centraal staat en dat is Jezus. 
Er wordt heel verschillend over hem geschreven. 
Hij moet wel een bijzonder iemand zijn geweest, 
als je leest wat ze allemaal over hem schrijven. 

De verhalen spelen zich af in Galilea en Jeruzalem. 
Daar trok Jezus rond, vertelde verhalen en genas zieken. 

Veel mensen gingen met hem mee, 
hij koos er twaalf uit om zijn leerlingen te zijn. 

Vele jaren na zijn dood hebben Matteüs , Marcus, Lucas en Johannes 
de woorden van en herinnering aan  Jezus opgeschreven. 

Ze hebben deze verhalen evangelie, goede boodschap genoemd. 
Lucas, arts uit Antiochië, heeft Jezus niet zelf meegemaakt 

en dus ‘ooggetuigen’ hùn verhaal gevraagd. 
Zo.n beetje om te checken of alles wel écht zo was gebeurt. 

 
Wat ik zelf van Jezus vind? Ik heb vrienden die met hem dwepen, 

dat begrijp ik niet zo goed. 
ik vind hem wel interessant. Hij boeit me. 

Maar ik ga hem niet ophemelen. 
Nou ja, je moet het zelf maar lezen. 

 



 
MARIA EN ELISABETH 
Het zijn rare tijden. Elisabeth zucht diep. 
moeizaam komst ze overeind om wat water in 
te schenken. Ongelooflijk vindt ze het nog 
steeds. Dat ze een kind krijgt, zij, die er al nooit 
meer op gerekend had. Haar haar wordt al 
grijs, haar vriendinnen worden oma, en zij, zij 
zit straks tussen de luiers! 
Het zijn rare tijden. 
Ze ziet haar vriendinnen niet zo veel meer de 
laatste tijd.  
Natuurlijk zijn zij blij voor haar, tenminste, dat 
zeggen ze. Maar ze hoort het wel, het 
gefluister achter haar rug. ‘Op haar leeftijd nog, 
zo’n oude vrouw straks met een kleintje, tsss… 
En wat dacht je van Zacharias, zo’n ouwe 
vent…’  
Ze ziet het wel, de blikken die ze elkaar 
toewerpen. Ze blijft tegenwoordig liever 
binnen. 
 
De deur gaat open. Haar nichtje Maria staat 
voor haar. ‘Dag Elisabeth, vrede voor jou.’ 

‘Maria, wat een verrassing, ga zitten, kind, je 
bent vast moe van de reis’. 
Ja, Maria is moe, maar er is nog meer. 
Elisabeth voelt hoe haarkind zich omdraait in 
haar buik. Ze moet zich even vasthouden. 
Maria kijkt haar aan, met die grote ogen in dat 
witte gezichtje. Opeens weet Elisabeth wat er 
aan de hand is. Ze slaat haar armen om Maria 
heen. 
‘Meisje toch, ben jij ook…, maar hoe kan dat? 
Jij en Jozef zijn toch nog niet getrouwd?’ 
Maria huilt. ‘ik weet het niet, Elisabeth, het is 
allemaal zo raar gegaan. Ik had een droom, 
dat er een engel in mijn kamer was. Hij 
vertelde zat ik een zoon zou krijgen. Mijn kind 
zou de redder zijn waar we al zo lang op 
wachten. 
Ik moet hem Jezus noemen, snap je Elisabeth, 
Jezus, wat ‘God zal ons redden betekent. Ik 
droomde dat de engel Gods schaduw als een 
mantel om me heen sloeg, en ik voelde me 
sterk en hoopvol. En nu ben ik zwanger, en ik 
weet niet wat ik moet doen. Help me, 



Elisabeth, vertel me wat ik moet, ik weet niets 
van babies.’  
Elisabeth keek Maria met grote ogen aan. 
Haar man Zacharias had ook iets vreemds 
meegemaakt, vlak voordat ze zwanger werd. 
Wat het was, ze wist het niet. Zacharias was 
met stomheid geslagen door wat er gebeurd 
was, letterlijk, hij kon geen woord meer 
uitbrengen. Maar ze had in zijn ogen gelezen 
dat het iets groots was, iets wonderlijks. 
En nu Maria, met dit verhaal… 
Elisabeth dacht na. Het waren inderdaad rare 
tijden. Maar vertelden de profeten en priesters 
niet dat God steeds opnieuw zijn volk te hulp 
was gekomen? Juist als de tijden boos waren 
en het leven moeilijk? Elisabeth had die 
verhalen erg troostrijk gevonden. God zal ons 
redden, dat zei Zacharias altijd als mensen 
hem opzochten voor raad en advies om te 
klagen over hun lot. Misschien had God 
besloten om opnieuw, hier en nu, naar mensen 
om te zien? Elisabeth voelde zich warm 
worden van binnen. Opnieuw draaide haar 

kind, alsof hij een sprongetje maakt van 
vreugde, van hoop. 
‘Maria, kind, wat ben ik blij voor je. Wat jou en 
mij gebeurt is heel bijzonder. Het is waar, God 
zál ons redden. En jij mag daarbij helpen. 
Geloof het maar Maria, wij vrouwen dragen 
toekomst, een nieuw begin.’ 
Maria huilde niet meer. In haar ogen brandde 
nog het vuur, de vonk van hoop doet leven. ‘Ik 
voel het ook zo. Maar ik weet soms niet of ik 
het mag geloven. Ik moet steeds maar denken 
aan het oude  strijdlied van Hanna. Het was 
altijd al mijn lievelingslied. Het is alsof het over 
mij gaat.’  
En Maria zong. 
 
Groot is God, ik voel het van binnen, 
bij hem staat geen mens alleen in de kou 
Hij heeft mij gezien, hij weet wat ik doormaak 
Hij maakt mij sterk en fier 
 
 
Groot is God, zijn naam is heilig, 
Zijn hart is niet te geloven zo groot 



In alle eeuwen zullen mensen het weten: 
Hij laat je niet barsten in nood. 
 
Groot is God, hij is ontzagwekkend, 
hij laat het niet toe dat er mensen vergaan. 
Wie denkt dat hij machtig is, zal heel diep 
vallen 
wie klein is mag recht op haar voeten gaan 
staan 
 
Groot is God, hij doet wat ondenkbaar is, 
wie hongert naar vrede krijgt meer dan hij 
vroeg 
wie rijk is zal leren zijn welvaart te delen 
dan is er voor ieder genoeg 
 
Groot is God, iedereen zal het weten, 
hij brengt vast en zeker een keer in ons lit. 
Hij is niet vergeten wat hij ooit beloofd heeft, 
Hij is de levende God. 
 

Elisabeth kind werd drie maanden later 
geboren. 
Johannes, noemde ze hem. 
Toen ging Maria naar huis 
 
 

Ze  
had 

veel van 
Elisabeth 
geleerd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   


