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JOUW LICHT SCHIJNT IN STILTE
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Zacharias

JOUW LICHT SCHIJNT IN STILTE

Je zult Zacharias maar zijn... Je bent 

priester, al behoorlijk oud, getrouwd met

Elisabet, maar je hebt samen nóóit een 

kindje gekregen. Dat is héél moeilijk

geweest. De mensen kijken soms neer 

op Elisabet. Zacharias en zij hebben vast

iets verkeerd gedaan, zo denken ze. 

Zacharias heeft zo om een kindje 

gebeden, maar zijn wens is niet vervuld. 

Heel verdrietig toch! En dan, op de 

grootste dag in zijn leven, mag hij als 

priester het reukoffer opdragen in het 

Heiligdom van God.

Zacharias gaat naar binnen en vervult 

zijn taak serieus. Hij is een gelovige

man die leeft volgens de geboden en 

wetten van God. En daar in het

heiligdom, is er ineens een engel. Kun je 

je voorstellen dat er zomaar een engel 

voor je staat? Zou jij schrikken? 

Zacharias schrikt heel erg! Maar de 

engel stelt hem meteen gerust. Hij hoeft 

niet bang te zijn, God kent zijn moeite en 

zal zijn gebed verhoren. God zelf grijpt in 

en geeft verlossing. Elisabet zal zwanger 

worden en hun kind zal de voorloper van 

de Verlosser zijn. 
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Hoor je Zacharias denken? Hoe kan hij 

weten dat het waar is? Hij en zijn vrouw 

zijn immers al oud! Oude mensen 

krijgen toch geen baby meer?

De engel zegt: 'Ik ben Gabriël die 

dichtbij God is, ik ben gestuurd om je dit 

nieuws te vertellen! Je zou mijn 

woorden moeten geloven, want ze 

komen van God zelf.' En daar zit

nou net het probleem, dat lukt 

Zacharias niet. Hij hoort niet dat de 

woorden waar zijn! Hij hoort alleen zijn 

eigen twijfels. 

Zacharias luistert niet met zijn 

hart en daarom legt de engel 

hem letterlijk het zwijgen op. 

Zacharias zal niet meer kunnen 

praten tot de belofte van God in 

vervulling is gegaan. Zacharias 

kan alleen nog maar gebaren 

naar de mensen. Hij kan niet 

meer praten! Wat is dat moeilijk. 

Stil gemaakt zijn! En toch... 

Zacharias weet dat er hoop is!
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OM TE ONTHOUDEN:

God ziet alles.

Ook als wij het moeilijk 

hebben.

Hij helpt ons hierbij en wijst 

ons de weg.

Dragers van Gods licht te zijn,
wat was dat bijzonder,
zij getuigden, groot en klein, 
van een lichtend wonder.
Zacharias was verstomd,
maar als dan zijn zoontje komt,
dan geneest God hem, 
met zijn nieuwe stem
spreekt hij vrij, is hij blij, 
gaat een loflied zingen:
God doet grote dingen.


