


Wie was Gabriel?

Hij wordt zowel in het OT als in het NT genoemd.

Hij ziet eruit als een man – (Daniel 9:21)

In Daniel 8:16 is het Gabriel die de visioenen moet uitleggen.

Michael en Daniel zijn de enige Engelen die in de Bijbel bij 
naam worden genoemd. 

In het Deuterocanonieke boek Tobit, is er nog een andere 
engel, Rafael. Daar worden Michael, Gabriel en Rafael ook  
artsengelen genoemd. 

Gabriels naam betekend: kracht van God 

In het NT is het Gabriel die verschijnt bij Zacharias en Maria 
om de geboorte van Johannes de Doper en Jezus de Messias 
aan te kondigen.



Wat was de reactie 
van Zacharias?

Lukas 1:18 

• Zacharias vroeg aan de engel: ‘Hoe 
kan ik weten of dat waar is? Ik ben 
immers een oude man en ook mijn 
vrouw is al op leeftijd.’

•Ongeloof, twijfel 

Wat was de 
reactie van Maria?

Lukas 1:34 

• Maria vroeg aan de engel: ‘Hoe zal 
dat gebeuren? Ik heb immers nog 
geen gemeenschap met een man.’

• Geloof en bereidwilligheid 



HOE REAGEREN WIJ OP GODS 
WOORD?

Wat kunnen wij hieruit leren?



ZACHARIAS WAS EEN PRIESTER. IEMAND DIE IN CONTACT MET GOD STOND. 
EEN PRIESTER HOORT GODS WIL TE KENNEN EN TE GELOVEN.

‘ZACHARIA’ BETEKENT: GOD HERINNERT, GOD GEDENKT.  
HIJ KENDE DE BIJBEL. MAAR HERINNERDE ZICH GODS WOORD NIET? 



Johannes de Doper 

• Johannes, de zoon van de priester 
Zacharias en Elisabeth. 

• De wegbereider van de Messias. 

• Johannes wees de mensen op Jezus: Zie 
het Lam van God dat de zonden van de 
wereld op zich zal nemen.

• De laatste van de Oudtestamentische 
profeten. 

• De grootste profeet. 

• De enige die Jezus gezien had van 
aangezicht tot aangezicht.

• Daniel, Jeremia, Jesaja en Micha 
profeteerden over de Messias. 

• Johannes raakte de Messias aan, ja, 
doopte Hem!



Lukas 1:26-38

In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazaret in 
Galilea, 27 naar een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef 
heette, een afstammeling van David. Ze heette Maria en ze was nog 
maagd. 28 Gabriël ging haar huis binnen en zei: ‘Gegroet Maria, je bent 
begenadigd, de Heer is met je.’ 29 Ze schrok hevig bij het horen van zijn 
woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. 



30 Maar de engel zei tegen haar: ‘Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst 
geschonken. 31 Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet 
Hem Jezus noemen. 32 Hij zal een groot man worden en Zoon van de 
Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal Hem de troon van zijn 
vader David geven. 33 Tot in eeuwigheid zal Hij koning zijn over het volk van 
Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen.’ 

34 Maria vroeg aan de engel: ‘Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog geen 
gemeenschap met een man.’ 35 De engel antwoordde: ‘De heilige Geest zal 
over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw 
overdekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd 
en Zoon van God. 



36 Luister, ook je familielid Elisabet is zwanger van een zoon, ondanks 
haar hoge leeftijd. Ze is nu, ook al hield men haar voor onvruchtbaar, in 
de zesde maand van haar zwangerschap, 37 want voor God is niets 
onmogelijk.’ 38 Maria zei: ‘De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren 
wat u hebt gezegd.’ Daarna liet de engel haar weer alleen.



Maria en de oude Priester Zacharias 
krijgen beide een bezoek van Gabriel. 

• ‘Hoe kan ik weten of dat waar is? Ik ben immers een oude man en ook 
mijn vrouw is al op leeftijd.’

OF

• ‘Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog geen gemeenschap met een 
man.’ EN DAN; ‘De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u 
hebt gezegd.’ 



Leer van de 
houding van Maria! 

Zeg niet: onmogelijk, kan niet…

Of: Ik kan het niet…

Zeg: “Dank U Heer voor dit woord. 
Hoe gaat het gebeuren?”

En: ‘De Heer wil ik dienen: laat er 
met mij gebeuren wat u hebt 
gezegd.’



Hoe reageren wij op 
Gods Woord?
Gehoorzaam en gewillig? 

• Zal het geloof of twijfel zijn?

• Ben jij beschikbaar als God 
roept?

• ‘De Heer wil ik dienen: laat er 
met mij gebeuren wat u hebt 
gezegd.’



Ave Maria gratia plena... 

Gabriel zei: ‘Gegroet Maria, je bent 
begenadigd, de Heer is met je.’

Ave Maria gratia plena - betekent: 
‘Gegroet Maria, vol van genade…’ 

Hiëronymus heeft dit verkeerd
vertaald in zijn Vulgata vertaling. 

Hierdoor is een verkeerde theologie
ontstaan.



Hiëronymus en de Vulgata 
vertaling 
De vormvariant "Vulgata" is een verkorting van 
Hiëronymus' Latijnse “editio vulgata” (gewone 
uitgave). Hiëronymus baseerde zijn Latijnse 
vertaling op de bestaande Griekse, Latijnse en 
Hebreeuwse versies van de Bijbel. De Vulgata 
kwam kwam tussen 390 en 405 na Christus tot 
stand en werd de standaard Bijbel tot aan de 
Reformatie (1517). 

Erasmus, Maarten Luther en de andere 
Bijbelvertalers corrigeerden de vertaalfouten 
van Hiëronymus.  



Lukas 1:39-45
Kort daarop reisde Maria in grote haast naar het 
bergland, naar een stad in Juda, 40 waar ze het huis 
van Zacharias binnenging en Elisabet begroette. 

41 Toen Elisabet de groet van Maria hoorde, sprong 
het kind op in haar schoot; ze werd vervuld van de 
heilige Geest 42 en riep luid: ‘De meest gezegende 
ben je van alle vrouwen, en gezegend is de vrucht 
van je schoot! 43 Wie ben ik dat de moeder van mijn 
Heer naar mij toe komt? 44 Toen ik je groet hoorde, 
sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. 45 
Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden van 
de Heer in vervulling zullen gaan.’



Geloof jij in Jezus Christus? Geloof jij Gods Woord?

Gelukkig ben jij - die 
geloofd heeft, dat de 
woorden van de Heer in 
vervulling zullen gaan.’

zeg:

‘De Heer wil ik dienen: 
laat er met mij gebeuren 
wat u hebt gezegd.’
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