Voorbereiding 21.2: Geef God de eer
Schriftgedeelte
Lukas 1:39-56
Thema
God eren
Exegese
Lukas 1:39-56
Vers 39-45 Maria geeft gehoor aan de wenk van Gabriël. Ze gaat naar Elizabet. Waar deze
precies woonde, is niet bekend, maar in elk geval in het bergland van Judea (vergelijk Lukas
1:65). Als Maria Elizabet begroet, springt de ongeboren Johannes van vreugde op in Elizabets
buik. Al op dit moment blijkt zijn verbondenheid aan de Heere Jezus. Hij is de vriend van de
Bruidegom en is blij als de moeder van zijn Heere naar zijn eigen moeder komt. We leren
hieruit dat zelfs ongeboren kinderen al een band kunnen hebben aan de Heere Jezus. Daarom
mogen we ook bidden om een nieuw hart voor ongeboren kinderen. Elisabeth wordt vervuld
met de Heilige Geest, d.w.z.: ze gaat profeteren. Uit haar woorden blijken drie dingen:
• Ze weet dat Maria de moeder van de Heere is.
• Zelf is ze ootmoedig: ‘vanwaar komt mij dit, dat de moeder van mijn Heere tot mij
komt?’
• Ze mag profeteren dat datgene wat Gabriël voorzegd heeft, ook zal gebeuren.
Vers 46-56 Maria reageert met een lofzang. Deze lijkt opvallend veel op de lofzang van
Hanna (1 Samuël 2:1-10). Daar ligt een les in voor ons. Als wij reden hebben om de HEERE te
danken, mogen we net als Maria woorden uit de Bijbel (bijvoorbeeld de Psalmen) gebruiken.
Juist als het ons aan eigen woorden ontbreekt.
Maria’s lofzang valt inhoudelijk gezien in tweeën uiteen: Ze begint met een lofprijzing voor
datgene wat de HEERE aan haar persoonlijk heeft gedaan (vers 46-48). Hij heeft haar nederheid
(haar ‘lage staat’; niet haar nederigheid, alsof Maria iets verdiend zou hebben met een goede
eigenschap!) aangezien. In het tweede deel van haar lofzang dankt ze voor de verlossende
daden die de HEERE aan Israël heeft bewezen en zal bewijzen (vers 49-55). Zo mogen ook wij
de HEERE danken voor wat Hij enerzijds aan ons persoonlijk en aan anderen geeft, maar ook
voor wat Hij in het verleden, in Zijn verlossende heilsdaden gedaan heeft.
Geloofsleer
• HC zondag 14
• HC vraag 116
• HC vraag 122
• NGB Art. 18

De ontvangenis en geboorte van Christus
Bidden als voornaamste stuk van de dankbaarheid
Gods Naam heiligen en eren
De menswording van Jezus Christus

Gebedspunten
• Bij het bidden schiet de eer van God er zo vaak bij in ten koste van onze eigen vragen
of noden. Dit mogen we Hem belijden.
• We mogen God eren om wie Hij is, en daar ook de drie Personen bij betrekken. Zo
mogen we:
o De Vader eren om Zijn vaderlijke zorg en het zenden van Zijn Zoon naar deze
wereld.
o De Zoon eren om Zijn komst op aarde, Zijn lijden, sterven, opstanding,
hemelvaart, zitten aan de rechterhand van Zijn Vader en bidden om Zijn
wederkomst.
o De Heilige Geest eren om Zijn werk in de harten van mensen, juist ook in de
harten van kinderen (Luk. 1:44).
• Leer ons om U met onze woorden, gedachten en daden te eren.
Psalm- en liedlijst
Maak een keuze uit de volgende psalmen en liederen:
Psalm 8:1
HEER', onze Heer, grootmachtig Opperwezen
Psalm 68:10
Geloofd zij God met diepst ontzag!
Psalm 72:11
Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen
Psalm 99:1
God, de HEER', regeert
Psalm 99:8
Geeft dan eeuwig' eer
Gezang
Lofzang van Maria
Avondzang: 7
O Vader, dat Uw liefd' ons blijk'
ZB
ZB
ZB
ZB
ZB
ZB

Breng dank aan de Eeuwige
Dankt, dankt nu allen God
Ere zij aan God de Vader
Heer', onze God
Mijn ziel maakt groot de Heer
Vader, ik aanbid U

Introductie op de vertelling
De vorige keer hebben we met elkaar nagedacht over bidden. We hebben toen ook iets
handigs geleerd over onze hand en hoe je kunt onthouden wat belangrijk is bij het bidden.
Wie weet nog wat de duim/wijsvinger/middelvinger/ringvinger/pink betekenen? Waar gaat
het vandaag over? Wat is het om God te danken?

