








JOUW LICHT SCHIJNT IN GELOOF





Elisabet

JOUW LICHT SCHIJNT IN GELOOF

Je zult Elisabet maar zijn... je bent al 

oud en nu verwacht je nog een kindje.

Elisabet heeft zich vijf maanden lang 

teruggetrokken. Niemand weet van het 

kind dat in haar groeit, alleen Zacharias 

maar die kan er niet over praten met 

haar. Ze zal zich vast eenzaam hebben 

gevoeld. Maar dan reist Maria naar 

haar toe. Elisabet weet niet dat ze 

komt, ineens staat Maria voor haar. En 

wat er dan gebeurt! De baby in haar 

buik springt op van vreugde. Hij herkent 

zijn Heer, de Verlosser in de buik van 

Maria.



Elisabet roept, vol van de Heilige Geest: 

'Jij bent de meest gezegende van alle 

vrouwen Maria! Wie ben ik, dat de 

moeder van mijn Heer naar me toekomt. 

Gelukkig is zij die gelooft dat de woorden 

van de Heer gebeuren zullen.‘ Maria 

voelt zo'n diepe vreugde en ontroering. 

Ze looft de Heer, haar hele hart juicht. 

Wat een lofzang en dank brengt ze aan 

Hem. Stel je eens voor dat je daar bij 

bent! Je zou vast schrikken, maar ook de 

blijdschap bij Elisabet en Maria zien. Hoe 

mooi is het dat God die twee vrouwen bij 

elkaar brengt. Nu kunnen ze samen 

praten over het wonder van de baby in 

hun buik.



En wij? Wij mogen leren van 

Elisabet en Maria. Hoe goed is het 

om te kunnen delen in geloof! Hoe 

goed het is om te praten over de 

wonderen die God doet. En als wij 

delen, zorgt Hij dat we samen 

groeien in geloof en zo lichtdragers 

van God zijn.



OM TE ONTHOUDEN:

God geeft ons mensen om 

te delen.

Hij maakt dat we groeien in 

geloof.



Dragers van Gods licht te zijn,
wat was dat bijzonder,
zij getuigden, groot en klein, 
van een lichtend wonder.
Kijk eens naar Elisabet,
moeder wordt zij samen met
haar nog jonge nicht,
wat een blij bericht.
Zij vereert zo haar Heer,
laat Maria ’t merken,
haar geloof versterken.


